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APRESENTAÇÃO 

 

O que é arte? Pergunta difícil de ser respondida mediante a tantas 

reflexões, narrativas, debates e disputas por um estatuto que perpassa, inquieta e é 

reveladora da alma e ação humanas. 

O eixo Arte do ano de 2017 do Eneimagem/Eieimagem congregou 

pesquisadores em diversos níveis (iniciação cientifica, mestres/mestrandos, 

doutores/doutorandos), de instituições oriundas de vários cantos do país e do 

mundo a pensar sobre a Arte, que perturba os sentidos do eu e do todo, como 

também é testemunha ocular de uma época (Burke, 2009). 

Com suportes variados, em distintas áreas das ciências e ferramentas 

teóricas e metodológicas apropriadas a cada uma delas, os textos aqui arrolados 

apresentam uma pálida imagem da riqueza dos debates ocorridos durante o evento 

acenando que ainda há muito a refletir e a dialogar: com a sociedade, com o 

entorno, conosco e com o eu. 

Boa leitura!! 

Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 
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Poty Lazzarotto: Um ilustrador da cultura brasileira (1945-1965) 

 

José Augusto ALVES NETTO 

  Unesp/Unespar
1
 

 

Resumo: O objeto de nosso estudo reside na análise histórica da produção 

artística de Poty Lazzarotto (1924-1998). O artista passou por diferentes expressões 

e fases: xilogravura, desenho, gravura, ilustração. O recorte temporal proposto 

aborda o período em que Poty colaborou com grandes casas editoriais brasileiras, 

tais como Civilização Brasileira e José Olympio, ilustrando as obras de grandes 

nomes da literatura do Brasil no período, Guimarães Rosa e Jorge Amado, dentre 

outros. Ao nos propormos efetuar uma análise das imagens nas ilustrações 

literárias de Poty, entendemos que as mesmas serviram para modelar o seu traço 

sobre a cultura brasileira. Por fim, este estudo faz parte de nosso projeto de 

doutorado onde analisamos a produção de sentidos históricos na obra artística de 

Poty.  

 

Palavras-chaves: Poty; Ilustração; História Cultural. 

 

Introdução2 

 

Nosso estudo reside na análise histórico-cultural a respeito da produção 

artística de Poty Lazzarotto, (1924-1998). No início de sua trajetória como artista 

plástico, os temas de suas obras tinham a ver diretamente com a cidade de Curitiba 

e suas pessoas. Quando passou a residir na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 

1948, trabalhou como ilustrador de jornais de grande circulação, tais como "Diário 

da Manhã" e "Diário Carioca", dentre outros. Posteriormente passou a atuar como 

                                                           
1
 Doutorando em História Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/ Assis-SP, com 
orientação da Profª Drª Zélia Lopes da Silva. Professor do Colegiado de História Unespar – Campus de Paranavaí – Paraná. E-
mail: augustoanetto@gmail.com  
2
 Este artigo é parte de nossa pesquisa de doutoramento, que versa sobre as redes de sociabilidades artísticas e intelectuais de 
Poty no Rio de Janeiro, entre os anos de 1945 a 1965. 
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ilustrador em importantes casas editoriais, tais como José Olympio e Civilização 

Brasileira. Constatamos que sua obra é vasta em número de exemplares, e bastante 

significativa dada a sua inserção nas temáticas contidas nas obras literárias dos 

grandes autores brasileiros do período por ele ilustrados. 

Quando nos propomos a investigar a produção de um artista plástico tal 

qual Poty Lazzarotto, algumas questões surgem: Quem era? De onde veio? É 

representativa a sua obra? Por que estudar este artista e a sua produção? As 

respostas a estes questionamentos alcançaremos a partir de nossas investigações. 

Para isso, estamos analisando fontes variadas como ilustrações, murais, gravuras e 

xilogravuras por ele produzidas, tendo como foco principal as ilustrações contidas 

nas obras literárias.  

Os temas que nos interessam nas obras de Poty Lazzarotto têm a ver 

diretamente com as ilustrações inseridas nas obras dos literatos mais respeitados 

do período enfocado, dentre eles destacamos: Graciliano Ramos, Jorge Amado, 

Carlos Drummond de Andrade. Essas temáticas, grosso modo, abordam diferentes 

tipos humanos dos mais variados níveis sociais que aparecem retratados em seus 

afazeres diários ou em seus momentos de celebração festiva; as metrópoles em 

oposição aos espaços interioranos, enfim, seu traço artístico transmite a atmosfera 

contida na obra literária. Todos estes aspectos conjugados compõem o resultado de 

sua vasta produção. 

Assim, Poty Lazzarotto encontra no conteúdo dos livros que ilustrou, a 

temática necessária para expressar a sua arte através do traço ilustrativo. Para 

compreender essa especificidade é que temos que nos reportar a investigar a sua 

história de vida e o estabelecimento das amizades intelectuais que propiciaram a 

sua inserção no campo artístico brasileiro do período.  

Além do rol das obras produzidas por Poty Lazzarotto, dispomos de outras 

fontes (jornais, críticas de arte, catálogos de exposições) que nos permitem 

estabelecer um percurso investigativo que julgamos, se não suficiente, ao menos 

pertinente para situarmos o indivíduo em todo esse processo de formação cultural 

conjugado à sua produção artística.  
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No período enfocado (1945-1965) o artista foi alvo de diversos artigos 

jornalísticos que discutiam com maior ou menor intensidade a qualidade de seus 

desenhos e a sua consequente significância para as obras literárias que ilustrou; 

mais recentemente alguns estudos críticos, na área da antropologia e da crítica 

literária voltaram sua atenção para algumas das diferentes obras produzidas ao 

longo de sua trajetória artística. 

A tarefa por nós proposta é instigante: investigar a visão do artista sobre a 

cultura e a sociedade brasileira do período, através das ilustrações literárias e 

interpretar os laços de sociabilidades intelectuais que estabeleceu ao longo de sua 

carreira, e daí retirar o sentido histórico-cultural que nos interessa, qual seja, o 

artista e sua obra. 

Consideramos importante ressaltar que um dos trabalhos do historiador, 

dentre vários a serem executados, consiste em vasculhar o passado em busca de 

fontes, evidências e vestígios que o auxiliem a elaborar um escopo teórico que 

possibilite uma interpretação da realidade. Passadas gerações de historiadores que 

se debatiam em torno das imagens serem ou não documentos dignos de veracidade 

histórica, chegamos a um ponto em que se valorizou uma dada documentação, 

escrita, em detrimento de outra, oral e/ou visual.  

A questão da utilização da documentação imagética é exemplo desta 

situação, pois na virada do século XIX para o XX foi desprestigiada frente aos 

historiadores acadêmicos quando elegeram o documento escrito como a única fonte 

que poderia sedimentar as suas análises e discursos alusivos ao real. Este debate 

que girava em torno da validade ou não das fontes utilizadas pelos historiadores 

acadêmicos está muito bem documentado
3
.  

 

 

 

                                                           
3 

Exemplos de historiadores envolvidos nesse debate metodológico existem em grande número, citamos apenas os que 
julgamos ser os mais conhecidos, tais como (BLOCH, 2001); (BURKE, 2005); (GINZBURG, 1989); (LE GOFF e NORA, 1988); 
(VOVELLE, 1997). 
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O ambiente artístico cultural do Rio de Janeiro da década de 1950 

 

O conjunto das obras de arte elaboradas por Napoleón Potyguara 

Lazzarotto (Curitiba, 29 de março de 1924 — Curitiba, 8 de maio de 1998) 

compreende pinturas, gravuras, murais, painéis, ilustrações, esboços, xilogravuras, 

dentre outras formas de expressão artística. Por meio delas, procuramos perceber 

o modo como o artista, ao ilustrar grandes obras literárias, produziu, reconstituiu e 

disseminou a memória e a cultura nacionais tanto do espaço urbano, quanto dos 

tipos sociais e temáticas contidas em seu fazer artístico. O objeto dessa investigação 

privilegia a análise das ilustrações de Poty produzidas entre as décadas de 1945 até 

a de 1965, período em que o artista ganhou notoriedade fora dos limites da sua terra 

natal. Também procura desvelar como se deu a reiteração de uma identidade
4
 

nacional construída por ele e valorizada por diferentes literatos e editores.  

A percepção da memória visual, em particular daquela representada 

através da produção pictórica, impõe a delimitação do universo a ser pesquisado e a 

sua temporalidade. Nesse sentido, deve-se esclarecer que Poty viveu a maior parte 

de seus 74 anos de vida, em trânsito, no eixo entre a capital paranaense Curitiba, a 

então capital federal Rio de Janeiro e a capital baiana Salvador, adicionando-se a 

esse trânsito, sua passagem por cidades europeias como Paris, França. Parte 

significativa de sua obra se ocupa de imagens caras às suas memórias de juventude 

e de maturidade artística, vivenciadas entre os anos 1940 a 1970, e expressas 

através de pinturas, gravuras, ilustrações de livros e obras monumentais, até 

meados da década de 1980. 

Poty se manteve ativo artisticamente até meados dos anos noventa, suas 

ilustrações, gravuras e tipos sociais nos remetem tanto à Curitiba, quanto ao Brasil 

dos anos de 1945 a 1965, e apresentam um admirável olhar memorialista. Nesse 

sentido, interessa-nos desvelar como essa produção torna-se reveladora de uma 

                                                           
 Passaremos a adotar a alcunha “Poty” para denominar o Sr. Napoleon Potyguara Lazzarotto, tendo em vista que desde a 
mais tenra idade, foi carinhosamente apelidado por familiares, sendo esta denominação posteriormente adotada 
profissionalmente em seu fazer artístico. Esse apelido imprimiu uma marca biográfica ao seu traço, acompanhando-o até o 
final de sua vida. 
4
 O conceito Identidade é atualmente muito discutido pelos estudiosos das Ciências Humanas e Sociais. Neste trabalho nos 
utilizamos da contribuição de Stuart Hall, que em seus escritos discute a importante mudança estrutural e paradigmática por 
que passa a sociedade contemporânea. 
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memória social partilhada, e em nossa opinião, permitem estabelecer diferentes 

tipos de identificação com as imagens representadas por Poty, como sugerem os 

depoimentos de seus contemporâneos.
5
 Parafraseando Louis Marin, “o legível e o 

visível tem fronteiras e lugares em comum”
6
, essa afirmação guarda em si uma 

gama inesgotável de possibilidades de discussões e questionamentos à respeito da 

natureza peculiar da arte, enquanto uma das expressões da cultura humana, pois 

simboliza um dos embates que os estudiosos das Ciências Humanas vem travando 

ao longo dos anos a respeito da questão da subjetividade, objetividade e 

autenticidade das produções artísticas. No âmbito desse amplo espectro de 

possibilidades explicativas e interpretativas, a História através de modelos 

explicativos e de metodologias de abordagem, tem procurado desvendar os 

segredos da arte contribuindo nesse debate. 

Neste sentido, no período compreendido entre os anos de 1945 a 1965, Poty 

produziu no Rio de Janeiro várias ilustrações literárias, e dentre os autores que 

tiveram obras ilustradas por Poty estão: Graciliano Ramos,Jorge Amado, Darcy 

Ribeiro, Machado de Assis, Lima Barreto, enfim, uma parcela significativa de 

importantes autores brasileiros que estavam sendo publicados pelas mais 

importantes editoras do período. Civilização Brasileira, Garnier, José Olympio, 

dentre outras.  

 

O trabalho de Poty como ilustrador 

 

Nesse sentido, a presente tese é fruto de nossas investigações e pesquisas 

realizadas no âmbito da produção artística de Poty. A obra desse artista, expressa 

em pinturas e gravuras, tinha como motivo a cidade e a região circunvizinha, bem 

como o cotidiano dos seus habitantes. Delimitamos temporalmente a nossa 

                                                           
5
 Um exemplo desse tipo de depoimento pode ser observado nos relatos dos formadores de opinião, (políticos, intelectuais, 
jornalistas e artistas) que se fizeram juntamente e ao longo da trajetória artística de Poty, tanto quando este residia em 
Curitiba no início de sua carreira, quanto fora de sua cidade natal. Dentre eles podemos elencar Dalton Jérson Trevisan, 
escritor (Curitiba, 14 de junho de 1925), Aramis Millarch, jornalista e crítico de música e cinema. (Curitiba, 12 de julho de 1943 – 
Curitiba, 13de julho de 1992), e Valêncio Xavier Niculitcheff, jornalista (São Paulo, 21 de março de 1933 – Curitiba, 5 de 
dezembro de 2008). 
6
 MARIN, Louis. Ler um quadro: uma carta de Poussin em 1639. Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade, p. 117-140, 
1996. 
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investigação entre os anos de 1940 a 1990, uma vez que desde o início de sua vida 

artística, Poty utilizou o espaço urbano como temática principal de sua produção, 

como o surgimento da cidade, o processo de urbanização e de sociabilidade das 

pessoas que ali viviam.  

Destacamos que o artista em 1942, patrocinado pelo governo paranaense, 

teve a oportunidade de estudar artes plásticas, particularmente desenho, na 

Academia Nacional de Belas Artes - ENBA, no Rio de Janeiro, então capital da 

República. Enquanto esperava os exames de admissão, freqüentava a Sociedade 

Brasileira de Belas Artes.  

De acordo com Valêncio Xavier, jornalista e amigo, em reprodução do relato 

da passagem do artista por terras cariocas, Poty começava a tomar contato com o 

efervescente meio artístico do período, segundo ele, 

 

Eu morava numa pensão, na Senador Dantas. Tinha de ser pra valer: eu 

tinha de passar no exame de admissão da Enba, senão era pegar o 

caminho de volta. Eu andava impregnado de leituras como Um Gosto e 

Seis Vinténs, do Somerset Maugham, sobre a vida do Gaughin. Então 

passei a freqüentar lugares como o Café Gaúcho, na Rua São José, onde 

ficavam os artistas, como o Milton Dacosta, Quirino Campofiorito, Santa 

Rosa, Augusto Rodrigues sempre dirigindo algum movimento, inventando 

alguma coisa, o pessoal do Núcleo Bernardelli que ficava em frente, o 

Panceti recém-premiado no primeiro Salão de Arte Moderna. Antes só 

existia o salão acadêmico, os dois passaram a ser na mesma época do 

Museu Nacional de Belas Artes. (NICULITCHEFF, 1994, p. 60) 

 

Do Rio de Janeiro viajou à França, onde tomou contato com importantes 

núcleos criadores da arte europeia, como também visitou museus e as cidades mais 

significativas para um artista brasileiro na Europa. Ainda segundo Valêncio Xavier, 

 

Em outubro de 1946, fui para a Europa, fiquei um ano e quatro meses. Fui 

da primeira turma que a Divisão Cultural da Embaixada da França 

mandou depois da guerra. Pra conseguir a bolsa a gente mandava o 
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currículo dizendo o que pretendia estudar na França, eu disse gravura. 

Acrescentei cartas de recomendação do poeta e crítico de arte Sérgio 

Milliet e de Augusto Rodrigues. Já estavam em Paris, Antônio Bandeira 

que tinha ido por conta, Alfredo Cheschiatti, que ganhara o prêmio de 

viagem, no 1o Salão de Arte Moderna, e a Colete Pujol. (NICULITCHEFF, 

1994, p. 81)  

 

Nesse campo inesgotável de possibilidades de pesquisa histórica, temos 

interesse particular pelas produções artísticas, pois entendemos que os artistas 

plásticos conseguem expressar, através de uma linguagem singular, os 

sentimentos e as mazelas humanas. Para isso, utilizam-se de linhas, planos, 

texturas, volumes, cores e formas. A arte também lança mão de recursos 

metafóricos e de elementos compositivos que buscam manifestar diferentes visões 

de mundo, escolas estéticas e habilidades estilísticas distintas. 

Essas indagações têm permanecido na pauta de discussão, não só dos 

historiadores
7
, mas também dos estudiosos das ciências humanas. Face ao exposto, 

o nosso posicionamento frente a essa discussão, parte do pressuposto de que as 

artes, em especial as artes plásticas, também são detentoras de uma dada 

historicidade, e que o historiador ao se dedicar ao estudo sobre as suas 

manifestações, estabelece um diálogo não só com o artista que a produziu, mas 

também com a sociedade da qual o mesmo é oriundo. Assim, estudar as obras de 

arte e o meio no qual foram produzidas delineando o recorte historiográfico, 

certamente contribui para o desvendamento de contextos históricos, suas dinâmicas 

e especificidades. Essa ação amplia os horizontes da pesquisa histórica e serve para 

que o investigador coteje novas fontes. 

Outra contribuição valiosa é a de Marcos Napolitano quando propõe que se 

efetue uma análise da fonte pictórica pautada pelo cotejamento dos seguintes 

aspectos: Intencionalidade: a mensagem ou a idéia-força por trás de uma obra, a 

perspectiva do criador em primeira instância; Comunicabilidade: a capacidade da 

linguagem constitutiva da obra em confirmar e difundir as idéias que a nortearam, 

                                                           
7
 Sobre a questão do debate em torno das fontes e métodos de análise histórica, cabe lembrar também que dentre os vários 
autores que se dedicaram a analisá-la, alguns contribuíram para a riqueza da discussão: (CARDOSO e VAINFAS, 1997); 
(GINZBURG, 1989); (HOBSBAWN e RANGER, 1984). 
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dentro de uma determinada receptividade social (ou não); Intertextualidade: a 

conexão entre as obras/artistas entre si: suas linguagens, estilemas, motivos, 

técnicas, etc; Contextualidade: a relação da obra/artista com o contexto social, em 

toda sua complexidade: tanto o contexto mais amplo, como o contexto específico 

vivenciado pelo artista, cuja obra se insere; Materialidade: a obra em si, seus 

elementos técnicos, seus materiais artísticos básicos, sua estrutura significante e 

seus parâmetros de afirmação estética; Receptividade: as diversas formas de 

recepção de uma obra e de um artista, por meio de públicos concretos, situados no 

tempo e no espaço (NAPOLITANO, 1999, p. 108)  

Em outras palavras, NAPOLITANO delineia toda uma série de diferentes 

componentes que estão inseridos em uma obra de arte, e que à primeira vista não 

são perceptíveis, a apresentação dessa gama de aspectos interpretativos nos dá 

uma base teórica que nos auxilia a detectar as tramas por onde foram compostas a 

obra e as peculiaridades específicas contidas em cada produção. 

Para Roger Chartier (CHARTIER, 1990) as mais diversas percepções do 

social não são de forma alguma discursos neutros ou destituídos de sentido político, 

valores éticos ou referenciais culturais. Assim, também as imagens surgem 

repletas de mensagens e representações acerca da cultura e do seu tempo 

histórico. De acordo com o autor, as representações do mundo social são fruto dos 

conflitos e das batalhas ideológicas ocorridas entre os diferentes grupos que 

constituem as sociedades, nesse sentido, a realidade social é uma construção 

vitoriosa em detrimento de outra visão, ou entendimento, de outras possibilidades 

de explicação do real. 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (...) que tendem a impor uma autoridade 

à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto 

reformador ou a justificar, para aos próprios indivíduos, as suas escolhas 

e condutas. (...) Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de 

delimitações não é, portanto, afastar-se do social (...) muito pelo contrário, 

consiste em localizar os pontos de afrontamento tanto mais decisivos 

quanto menos imediatamente materiais. (CHARTIER, 1990, p. 17). 
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Perceber a realidade na qual se está inserido não é uma atitude ingênua ou 

descomprometida, tendo em vista a questão da produção de discursos que 

justifiquem determinada situação em detrimento de outras. Para o autor essa 

manifestação é passível de percepção através dos conteúdos dos discursos que os 

indivíduos proferem e que servem para justificar determinadas práticas. 

CHARTIER afirma que haveria uma falsa divisão na compreensão do que 

seria o campo da história envolvendo determinado grupo ou meio, para ele a 

dicotomia “objetividade das estruturas” versus “subjetividade das representações” 

também é uma forma de se mascarar os discursos e distanciá-los do real. Para o 

pesquisador conseguir romper com essa barreira impeditiva da compreensão do 

real, faz-se necessário que entenda como os discursos são forjados no interior de 

cada grupo ou meio em que estão inseridos os agentes sociais. Esse procedimento 

é por ele denominado “esquemas geradores das classificações e das percepções”. 

Nesse sentido, a busca pela compreensão da realidade também passa pela 

“noção de representação coletiva” o que pressupõe articular diferentes componentes 

explicativos, de forma a elaborar um quadro referencial suficientemente claro para 

perceber as nuanças apresentadas nos discursos que justificam as diferentes 

formas de representação. Para ele, os discursos elaborados pelos diversos agentes 

sociais, conscientemente ou não, justificam a sociedade em que vivem. 

Pautando-se em Cassirer e Panofsky, o autor apropria-se do termo “função 

simbólica” no sentido de confrontar os diferentes aspectos que permitem 

compreender o real. Assim, por exemplo, os elementos explicativos contidos nos 

símbolos linguísticos, nas alegorias mitológicas ou na religião, servem como 

mediadores na busca por esse entendimento. Segundo CHARTIER, as categorias e 

processos que auxiliam a compreender as representações são denominadas de 

“formas simbólicas”. 

 

Propomos que se tome o conceito de representação num sentido mais 

particular e historicamente determinado. A sua pertinência operatória 
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para tratar os objetos aqui analisados resulta de duas ordens de razões. 

Em primeiro lugar, é claro que a noção não é estranha às sociedades de 

Antigo Regime, pelo contrário, ocupa aí um lugar central. (...) As definições 

antigas do termo (...) manifestam a tensão entre duas famílias de 

sentidos: por um lado, a representação como dando a ver uma coisa 

ausente, o que supõe uma distinção racial entre aquilo que representa e 

aquilo que é representado; por outro, a representação como exibição de 

uma presença, como apresentação pública de algo ou de alguém. 

(CHARTIER, 1990, p. 20). 

 

Para o autor, é necessário se resgatar a historicidade do termo 

representação, tendo em vista que ele é historicamente determinado, não sendo 

uma mera criação surgida do nada. Nas sociedades do Antigo Regime francês, a 

apresentação das ações da realeza e da nobreza se pautavam fortemente na 

compreensão da representação das ações por elas empreendidas. Existiriam então 

duas famílias de sentidos, uma como uma “distinção racial entre aquilo que 

representa e o que é representado” e outra como “representação de uma presença, 

como apresentação pública de algo ou de alguém”. 

 

A relação de representação – entendida, deste modo, como 

relacionamento de uma imagem presente e de um objeto ausente, 

valendo aquela por este, por lhe estar conforme – modela toda a teoria do 

signo que comanda o pensamento clássico e encontra a sua elaboração 

mais complexa com os lógicos de Port-Royal. Por um lado, são as suas 

modalidades variáveis que permitem distinguir diferentes categorias de 

signos (...) e que nos permitem caracterizar o símbolo (...) na sua 

diferença relativamente a outros signos. Por outro lado, ao identificar as 

duas condições necessárias para que uma relação desse tipo seja 

inteligível (...) o conhecimento do signo enquanto signo (...) e a existência 

de convenções partilhadas que regulam a relação do signo com a coisa -, 

a Logique de Port-Royal coloca os termos de uma questão histórica 

fundamental: a da variabilidade e da pluralidade de compreensões (...) das 

representações do mundo social e natural propostas nas imagens e nos 

textos antigos.” (CHARTIER, 1990, p. 21). 
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Imagem presente, objeto ausente, reside aí a compreensão dos signos 

sociais, das convenções sociais que os regulam, bem como a diversidade de 

possibilidades de compreensão do mundo, seja esse mundo social ou natural. Um 

exemplo disso é a profusão de imagens e textos que buscam “representar” as 

sociedades antigas. 

 

(...) note-se que a distinção fundamental entre representação e 

representado, entre signo e significado, é pervertida pelas formas de 

teatralização da vida social de Antigo Regime. Todas elas tem em vista 

fazer com que a identidade do ser não seja outra coisa senão a aparência 

da representação (...) Ao tratar da imaginação, Pascal põe a nu esse 

funcionamento da <mostra> que leva a crer que a aparência vale pelo real 

(...) Mas lidando apenas com ciências imaginárias, é-lhes necessário 

lançar mão desses vãos instrumentos que impressionam a imaginação 

daqueles com que tem de tratar; e é deste modo, que se dão ao respeito. 

A relação de representação é assim confundida pela ação da imaginação 

(...) Assim deturpada, a representação transforma-se em máquina de 

fabrico de respeito e de submissão, num instrumento que produz 

constrangimento interiorizado, que é necessário onde quer que falte o 

possível recurso a uma violência imediata” (CHARTIER, 1990, p. 21). 

 

Na representação da sociedade do Antigo Regime, é mais eficiente o 

aspecto exterior de determinado sujeito ou a situação do que a sua essência 

constitutiva, ocorre uma teatralização da vida social, segundo ele “a aparência vale 

pelo real”. 

O exemplo da compreensão da teatralização ocorrida no Antigo Regime é 

interessante, pois permite utilizar essa percepção em outros momentos, o que nos 

dá uma base satisfatória para explicar distintos tipos de sociedade, suas estratégias 

de dominação, as diferentes posições sociais e seus diversos atores, o que no fundo 

nos permite apreender um pouco mais à respeito das variadas identidades dos 

sujeitos envolvidos nesse processo. 

O retorno às antigas significações, segundo este autor, possibilita uma 

melhor forma de se pensar o atual conceito de representação. Para se compreender 
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esse processo o autor indica três modalidades nesta relação com o mundo social: “o 

trabalho de classificação e delimitação”; as práticas para se reconhecer uma 

identidade social e “as formas institucionalizadas”. Nesse sentido, as diferentes 

variáveis são desnudadas, o que torna possível dimensionar a complexidade desse 

movimento de percepção do mundo social. 

Nessa direção, torna-se salutar retomarmos outro conceito igualmente 

importante para o desenvolvimento desse estudo, o da memória cujo componente é 

fundamental para a apreensão do mundo em que estamos inseridos. Le Goff já 

afirmara quão imperativa é a necessidade de se reordenar as informações, 

lembranças, sentimentos e vivências por nós experimentadas ao longo de nossa 

existência. O próprio ato de rememorar, segundo o historiador, já constitui um 

processo de reordenamento de nossas vidas. “Os fenômenos da memória, tanto nos 

seus aspectos biológicos como nos psicológicos, mais não são do que os resultados 

de sistemas dinâmicos de organização e apenas existem “na medida em que a 

organização os mantém ou os reconstitui” (LE GOFF, 1992, p. 424). 

Dessa forma, quando nos referimos à memória englobamos vários 

aspectos de disciplinas distintas que estudam o homem, tais disciplinas podem ser 

as de cunho físico-biológico, como a biologia, a psicologia, enfim, até chegarmos às 

Ciências Humanas, como a antropologia, a sociologia e a história. Cada uma dessas 

disciplinas estuda um aspecto peculiar da memória, o que não impede um diálogo 

entre essas diferentes áreas. Segundo este autor, quando do estudo dos 

“fenômenos da memória” detecta-se um esforço de reordenamento qualitativo por 

parte dos sujeitos estudados, é o caso da memória seletiva, que trás à tona apenas 

as recordações mais felizes vividas pelas pessoas, enquanto, os momentos 

desagradáveis não são valorizados. 

A memória pode ser vista até mesmo como um “comportamento narrativo”, 

pois, é o ato de narrar ao outro um evento ou situação sem que o ouvinte estivesse 

participando diretamente daquele acontecimento, dessa forma o ato de narrar 

determinada situação cumpre um papel social importante pois, serve para justificar 

determinado posicionamento ou prática desenvolvida por determinada sociedade.  
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As ligações entre as diferentes formas de memória podem, aliás, 

apresentar caracteres não-metafóricos, mas reais. Goody, por exemplo, 

observa: “Em todas as sociedades, os indivíduos detêm uma grande 

quantidade de informações no seu patrimônio genético, na sua memória a 

longo prazo e, temporariamente, na memória ativa” (LE GOFF, 1992, p. 

425). 

 

Considerando a existência de vários tipos de memória, interessa-nos 

particularmente o da memória coletiva, cujo conteúdo é mantido e veiculado por 

grupos de indivíduos reunidos em clãs ou organizações mais complexas. Esses 

indivíduos constituem e preservam uma memória social através de práticas sociais 

como rituais ou códigos de conduta que permitem perpetuar  determinadas relações 

sociais. Destaque-se que nesse tipo de memória, a social, costuma prevalecer um 

registro de memória do estrato dominante da sociedade em que se insere. Todavia, 

cabe ao pesquisador perscrutar nos meandros da memória social, nas suas 

ausências e silêncios, as sonoridades das vozes de outros segmentos sociais . 

Justifica-se assim, através da análise da memória, a possibilidade de se 

estudar o homem e suas ações no tempo e no espaço. Destaque-se o fato de que o 

exercício da memória não é privilégio somente das sociedades letradas, mas 

também muito difundido em sociedades em que a transmissão das práticas 

culturais se dá de forma oral, com uma particularidade e eficiências próprias da 

dinâmica social na qual estão sendo veiculadas. A memória oral e a memória escrita 

não se excluem pois são distintas, únicas e detentoras de características de 

disseminação particulares. “O estudo da memória social é um dos meios 

fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história, relativamente aos 

quais a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento.” (LE GOFF, 

1992, p. 426). 

Para o pesquisador, a memória se apresenta sob dois aspectos, “os 

monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha do historiador”. 

Percebe-se aí uma outra concepção sobre o que seriam os materiais com os quais o 

historiador trabalha. Essa nova concepção perpassa todo o debate historiográfico 
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que revolucionou a pesquisa, quando abriu a possibilidade de trabalhar com novos 

objetos, novas abordagens e novas problemáticas. 

Reportando-se a Fustel de Coulanges, Le Goff resgata o debate que situou a 

noção de documento, e retira dali novos elementos que nos auxiliam a perceber o 

quão dinâmico é esse processo de definição conceitual. Pauta-se na fonte da 

historiografia clássica através de um de seus maiores representantes e apresenta 

uma nova definição do termo. 

Todavia, se a concepção de documento não se modificava, o seu conteúdo 

enriquecia-se e ampliava-se. Em princípio, o documento era sobretudo um texto. No 

entanto, o próprio Fustel de Coulanges sentia o limite desta definição. Numa lição 

pronunciada em 1862 na Universidade de Estrasburgo, declarara: “Onde faltam os 

documentos escritos, deve a história demandar às línguas mortas os seus 

segredos... Deve escrutar as fábulas, os mitos, os sonhos da imaginação... onde o 

homem passou, onde deixou qualquer marca da sua vida e da sua inteligência, aí 

está a história (LE GOFF, 1992, p. 539). 

Importante é a afirmação de que o historiador não só constrói e percorre os 

seus caminhos durante a pesquisa como também organiza os documentos 

necessários para pavimentar esse percurso. Com essa nova percepção sobre a 

materialidade do documento, ampliam-se as possibilidades explicativas, 

ultrapassando os limites impostos pela antiga história política que privilegiava 

somente a camada dominante da sociedade. Os anônimos ganham voz e vez, e os 

pesquisadores se deparam com um vasto potencial de investigação juntamente com 

a ampliação do universo de pesquisa. Surge a história descontínua em detrimento 

da história linear, acrítica. A esse movimento Le Goff denomina “revolução 

documental”. 

Certamente, os modelos macro-explicativos da história são importantes 

para que o pesquisador tenha algumas balizas referenciais necessárias para poder 

melhor apreender o seu objeto de estudo. Mas só isso não basta, para ele, é 

necessário trabalhar a problemática da pesquisa levando em consideração os 

diferentes elementos que a constituem, suas distintas características, seus 

diferentes sujeitos. No caso específico da presente pesquisa, ela se ocupa do estudo 
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da produção pictórica de Poty que produziu um número significativo de obras, desde 

as ilustrações de livros e revistas até os grandes murais e painéis.  

 

Considerações finais 

 

As análises das ilustrações elaboradas por Poty e inseridas em importantes 

obras literárias brasileiras são o móvel deste artigo. Temos consciência das 

limitações impostas por um trabalho de tal envergadura, e procuramos aprender 

com as lições ministradas pelos autores que trabalhamos para produzir este texto. 

Nossa pretensão se baseia firmemente na crença da importância do 

reconhecimento da imagem pictórica como documento para o exercício da pesquisa 

histórica. Através da obra de Poty, intentamos apresentar algumas reflexões sobre o 

ofício do historiador, e a elaboração de uma metodologia de análise que ajude a dar 

conta de apresentar e discutir a produção pictórica de um artista plástico. Por meio 

de sua produção buscamos contribuir para o exercício e se fazer história.  

Identificamos em sua produção a interlocução com variadas tendências 

artísticas, o que nos induziu a perseguir o conteúdo subjetivo de suas obras além da 

aparente objetividade que o olhar desavisado poderia perceber. O contexto social, 

histórico-cultural em que produziu seus trabalhos, seus laços de sociabilidade, sua 

inserção no campo artístico carioca do período, demonstra a possibilidade de 

compreender uma dada historicidade que as suas ilustrações adquiriram. Ocorre 

que nossa intenção foi trazer à tona, através de sua obra, a riqueza de uma 

interpretação plástica contida nos enredos literários e que contemplam a natureza, a 

sociedade, as comunidades, os homens e mulheres inseridos nos enredos 

literários, e que bem apresentam a sociedade brasileira em que estavam 

circunscritos, bem como o potencial histórico-metodológico da sua arte enquanto 

manifestação da expressão humana. 
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Uma análise crítica sobre a obra Uma e três cadeiras a partir da teoria 

do Cavalinho de pau de Gombrich  

 

Liliane AMARAL (Universidade do Centro-Oeste UNICENTRO) 

Clediane LOURENÇO (Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC)  

 

Resumo: O objetivo desse trabalho é fazer uma leitura e crítica da imagem. 

A presente análise busca refletir sobre a teoria de Gombrich “Meditações sobre um 

cavalinho de pau” (1999), onde circundam diversos conceitos artísticos como a 

representação, a imaginação e a imagem conceitual. Sua teoria consiste em um 

pedaço de madeira na qual a criança projeta seus anseios na imagem de um cavalo. 

Propõe-se aqui uma leitura de imagem com base na teoria de Gombrich, utilizando 

a obra do artista norte-americano Joseph Kosuth “One and three chairs” (1965), 

onde ele expõe três formas de cadeiras, sendo elas: a imagem, o objeto e a 

definição, contemplando assim três tipos de representatividade. Tanto Gombrich 

como Kosuth dialogam a participação do público, sua imaginação e leitura perante a 

imagem.  

 

Palavras-chaves: Representação, arte conceitual, teoria. 

 

Teoria Gombrich 

 

As reflexões de Gombrich acerca da sua teoria sobre seu cavalinho de pau, 

nos fazem levantar alguns questionamentos sobre o receptor e a obra, na qual o seu 

receptor com sua carga de significados, imagens e cultura consegue ter uma leitura 

sobre determinado objeto. Acontece um jogo subjetivo entre o artista e espectador 

que invoca através de imagens e símbolos do universo da obra que só podem ser 

percebidos com o exercício da imaginação. 
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Gombrich define (1999, p. 1), a “imagem como ‘a imitação da forma exterior 

de um objeto’, e certamente a ‘forma exterior’ de um cavalo não é imitada aqui”, pois 

o cavalinho aqui apresentado não é nada mais e nada menos que um pedaço de 

madeira que poderia muito bem estar em um canto no quarto de uma criança; 

Gombrich (1999, p. 1) nos afirma que “não é metafórico, nem puramente 

imaginário”.   

 

Felizmente, o Dictionary registra uma outra palavra que talvez se revele 

mais apropriada: representação. Representação, lemos ali, pode ser 

usada no sentido de ‘invocar mediante descrição ou retrato ou 

imaginação, figurar, simular na mente ou pelos sentidos, servir de ou ser 

tido por aparência de, estar para, ser espécime de, ocupar o lugar de, ser 

substituto de’. (GOMBRICH, 1999, p. 1). 

 

Trata-se de um substituto para um cavalo, não é o animal cavalo em si, mas 

ainda se pode cavalgar e ser um cavalo desde que reconheça como tal. Gombrich 

(1999) conceitua como “concepção tradicional da representação”, onde o artista tenta 

retratar fielmente o que ele vê, em contrapartida o cavalinho aqui representado não 

é nada semelhante a um cavalo de verdade, são elementos que nos levam a 

determinada leitura e entendimento.  

O autor ainda (Gombrich, 1999 p. 2) utiliza Reynolds que distingue o “pintor 

de história” e o “pintor que deseja ‘elevar o seu estilo’”, sendo o primeiro o pintor de 

retratos que “pinta o homem genérico... pinta um homem particular”, e o segundo 

“generaliza as formas. Tal pintura já não representará um homem dado, mas sim a 

classe ou o conceito ‘homem’”. Afirmando que toda a imagem se refere a algo 

exterior a ela, quando a criança chama de cavalo um pedaço de pau ela utiliza-o 

como “substituto”, “a vara não é um signo que significa o conceito cavalo, nem é o 

retrato de um cavalo individual... a vara torna-se cavalo por si mesma” e para ele “a 

questão da referência independe totalmente do grau de diferenciação” (Gombrich, 

1999, p. 2), ou seja, alguns detalhes, pequenos símbolos, podem ser compreendidos 

de tal maneira a identificar como tal e se tornar um substituto.  
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O autor no decorrer do texto nos traz um novo conceito “função que a 

forma”, para o pedaço de madeira ser um cavalo ele teria que ser passível de 

montar, nesse caso seria possível reconhecer como cavalo, “a ‘representação’ não 

depende de semelhanças formais, a não ser as exigências mínimas da função”. Foi 

preciso “duas condições para transformar uma vara em nosso cavalinho de pau: a 

primeira, a de que sua forma tornasse possível cavalga-lo; a segunda – e talvez 

decisiva – é que cavalgar fosse importante” (Gombrich, 1999, p. 7). 

Prosseguindo, Ernst Gombrich (1999, p.9) discute que “toda a imagem será 

de algum modo sintomática de seu criador, mas pensá-la como uma fotografia de 

uma realidade preexistente é compreender mal todo o processo da feitura de 

imagens”, ou seja, nunca será uma representação fiel, sempre ao passar a ideia 

para o papel ocorrerá modificações, ao criar um quadro apenas olhando para uma 

paisagem jamais será a paisagem, podemos citar a iluminação como um fator, o 

tempo que levaria para pintar, mesmo a fotografia em si que tem como objetivo 

captar um momento, não consegue captar todo o momento em si fielmente. 

O autor fala sobre a feitura da imagem a qual o artista tem o poder de 

transformar “uma pincelada em falso e a rígida máscara da face pode assumir uma 

má catadura” (Gombrich, 1999, p. 9), logo uma nova leitura sobre determinada 

imagem, também comenta sobre uma atitude errônea em pensar que há um grande 

distanciamento da arte “naturalista” e da “arte primitiva”, sendo à arte é ‘feitura de 

imagens’ e “toda feitura de imagens se radica na criação de substitutos. Mesmo o 

artista de tendência ‘ilusionista deve ter seu ponto de partida no feito-pelo homem” o 

artista não cria um novo universo, mas possibilita a reflexão sobre este. 

Olhando para a tradição “o olho inocente” do artista mencionado por 

Gombrich “que deveria ver o mundo sempre novo não o veria de modo nenhum” 

(1999, p. 9) se não fosse pelo “vocabulário convencional das formas básicas 

permanece indispensável para o artista como ponto de partida”, ou seja, é preciso 

olhar para a história da arte, para história da civilização para entender e fazer arte. 

Para ele a arte conceitual só difere numa “mudança de função”. Por exemplo “uma 

imagem não existe por si mesma, que é possível que se refira a algo exterior a ela e 

seja, portanto, muito mais o registro de uma experiência visual do que criação de 
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um substituto” (1999, p. 9), podemos citar como exemplo a obra de René Magritte 

“Ceci n’est pas une pipe” (1928–1929) está muito além da imagem ou título da obra, 

está na ironia de como a representação de uma imagem é compreendida como o 

objeto em si ou como escolhemos as palavras para definir algo, é uma verdadeira 

experiência visual, Magritte nunca teve intenção de substituir o cachimbo com a 

imagem de um, nos trouxe justamente para a reflexão de que a imagem de um 

cachimbo, não é portanto um cachimbo, mas a imagem dele. A arte conceitual não 

se prende mais a representação visível das formas “sabemos que é entendido como 

uma sombra, um mero registro do que o artista viu ou podia ver, e estamos prontos 

a entrar no jogo e completar com nossa imaginação” (Gombrich, 1999, p. 10) essa 

brincadeira entre público e a obra, na qual a arte conceitual vai além da imagem, 

sua preocupação com o conceito, sendo a ideia maior do que a imagem, o 

significado é mais importante que a obra, o que ficará no observador é mais 

relevante do que o artista que à fez “compreendemos que a realidade que ela evoca 

é tridimensional, que o homem pode mover-se (...) na qual o plano pictórico se torna 

uma janela através da qual olhamos o mundo imaginário que o artista cria ali para 

nós”. (Gombrich, 1999, p. 10). 

 

“(...) a imagem conceitual desempenha um papel diverso. Isso é porque a 

primeira consequência da ideia “janela” é que não se pode conceber 

nenhuma parte do painel que não seja ‘significante’, que não represente 

alguma coisa. Assim, o vazio chega facilmente a significar luz, ar e 

atmosfera, e interpreta-se a forma vaga como se estivesse envolvida pelo 

ar”. (GOMBRICH, 1999, p. 10). 

 

Cita como exemplo os impressionistas e argumenta que “esses artistas só 

conseguiram atingir seu objetivo se transferissem para o espectador parte da carga 

da criação”, cabe aqui ao espectador encontrar as formas e tentar entender o que a 

obra significa, ao nosso cérebro reconhecer os traços borrados como elementos que 

tem sua significação, que são formas da natureza. 

Gombrich (1999, p. 11) conclui em sua teoria que “ele não poderia fazer que 

o cavalinho de pau significasse para nós aquilo que significou para seu primeiro 
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criador”, são as ressignificações que tornam o cavalinho de pau tão interessante 

para cada indivíduo e o mesmo é possível na obra de arte, essa mutação de sentindo 

e o fato das produções de artes jamais serem idênticas, jamais seria possível fazer 

o que Leonardo Da Vinci fez com a Mona Lisa, como jamais seria possível recriar o 

“A Fonte” de Duchamp, cada obra tem seu tempo, cada obra desperta um significado 

em cada indivíduo e isso a história sempre poderá nos argumentar. 

 

Kosuth “Uma e três cadeiras” 

 

A definição de cadeira do grego “kátedra” e do latim “cathedra” pelo 

dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1986) significa “peça de mobiliário que 

consiste num assento com costas, e, às vezes com braços, dobrável ou não, para 

uma pessoa”. Existe inúmeros tipos de cadeiras, tamanhos ou cores, a palavra 

cadeira pode ser também um símbolo de poder e significar lugar ocupado por 

membros da corporação política, científica ou literária, etc.   

O artista norte-americano Joseph Kosuth, um dos maiores representantes 

da arte conceitual. Estudou no Instituto de Arte de Cleveland e depois na Escola de 

Artes Visuais e em 1967, fundou o Museum of Normal Art, onde realizou sua 

primeira exposição individual. Sua área de interesse gira em torno da arte e 

linguagem. 

Joseph Kosuth nos proporciona uma imersão crítica sobre a imagem, 

conceito e significado em sua obra “One and three chairs” (1965) se encontra no 

Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA). Obra essa que faz parte de uma 

série de obras com a mesma sequência e temática verbo-visual: imagem, objeto e 

definição. Kosuth (1969) fala sobre a sua série de “trabalhos que diziam respeito à 

relação entre palavras e objetos (conceitos e aquilo a que eles se referiam)”.  

Essa nova proposta de arte, assim como Silva e Trindade (2010) 

argumentam tem um certo conceitualismo na arte conceitual que procede a arte 

contemporânea “que rejeita a ideia do objeto de arte autônomo e defende uma 
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estratégia e uma forma de pensar a arte e sua relação com a sociedade” a 

preocupação em relação ao conceito mais do que com o objeto surge na década de 

60, para ele assim como o ready-made de Duchamp não importa o objeto em si, 

mas sim o conceito por trás da obra, o impacto que irá causar no público. 

 

A “mudança – de "aparência" para "concepção" – foi o começo da arte 

"moderna" e o começo da arte "Conceitual”. Toda a arte (depois de 

Duchamp) é conceitual (por natureza), porque a arte só existe 

conceitualmente”. (KOSUTH,1969, p. 217). 

 

Sua produção “One and three chairs” (1965) é constituída de uma fotografia 

expandida da cadeira, com um fundo branco nas cores preto e branco, 

aparentemente é a mesma cadeira e mesmo lugar onde está exposto. Ao seu lado a 

cadeira o objeto físico em um tom marrom de madeira e a seguir uma impressão da 

definição de cadeira do dicionário.  

 

Figura 1 - Uma e três cadeiras, de Joseph Kosuth, exposta em Nova Iorque. Fonte: Museu de Arte Moderna de 

Nova York (MOMA), 1965. 
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O que intriga mais nessa obra fora a ideia de objeto e conceito, é o seu 

nome “Uma e três cadeiras”, visualmente matematicamente falando isso não é 

possível, pois se tem apenas três formas expostas, porém o Kosuth vai para o lado 

pessoal do espectador nessa obra, o fazendo assim refletir sobre a sua ideia de 

cadeira, proporcionando a interação entre o público e a obra. 

 

Uma meditação sobre cadeiras         

 

Gombrich ressalta “a imagem ‘evocativa’, a exemplo de sua congênere 

‘conceitual’, deve ser estudada contra um pano de fundo psicológico mais amplo”, 

não apenas nos sentidos como visual e tato, mas no sentido que ela invoca 

memórias e sensações além da imagem, além da obra que está ali, esse é o papel 

da arte conceitual, não apenas retratar o pronto e acabado, mas ir além, quebrar 

essa fronteira entre artista e espectador. Gombrich (1999, p. 11) afirma “cada forma 

conjura milhares de lembranças e pós-imagens”, a imagem nunca está acabada por 

si só. A imagem é uma forma de linguagem ela comunica algo, é passível de 

significado e aberta a interpretações e possivelmente multável. Assim como uma 

cadeira não é uma simples cadeira, é um objeto, uma imagem, uma definição, um 

conceito, imaginação, memória, interpretativa e comunicativa. É difícil dar caráter de 

valor, porque afinal são todas cadeiras, são equivalentemente a cadeiras. 

Conforme Andrade e Carlos (2012) no artigo “Leituras de novas linguagens 

no ensino: interdiscursos e o verbo-visual na arte conceitual”: 

 

A leitura passa a ser um conjunto complexo de compreensão de 

expressões formais e simbólicas, manifestas por meio das mais variadas 

linguagens. Esse processo envolve a participação do leitor em todas as 

suas capacidades emocionais, sensoriais e intelectuais. (ANDRADE E 

CARLOS, 2012, p. 148). 
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Nossa mente opera melhor em diferenciações do que generalizações, logo 

se eu olhar para um pedaço de madeira e não imaginar um cavalo, ou desejar que 

seja um, será apenas um pedaço de madeira qualquer, o mesmo se encaixa para as 

cadeiras de Kosuth são todas cadeiras. Temos que nos permitir perante a uma obra 

de arte brincar e imaginar, Kosuth nos prova que a obra de arte acaba no público, 

que a interação é necessária entre público e obra.    

Gombrich nos traz ainda mais uma reflexão sobre a ideia de que arte seria 

mais ‘criação’ que ‘imitação’”. Ele define também imagem como a imitação exterior 

de um objeto. No caso a cadeira seria uma imitação? Ou está mais para uma 

representação? A única certeza que temos é que é arte, mas se encaixaria também 

no conceito de imitação, pois a imagem exposta imita a cadeira exposta, serviria 

também o objeto cadeira como substituto da nossa imaginação ou da própria 

definição de cadeira do dicionário, mas a verdade é que não deixa de ser uma 

criação única, assim como Kosuth fala sobre Duchamp de ter criado uma nova 

forma de olhar para a arte, uma nova ideia de arte, podemos dizer o mesmo de 

Kosuth, ele mudou a ideia de arte, implantou a relação de público e obra, leitura de 

imagem, arte e conceito, significação e linguagem, algo que jamais poderá se 

repetido. 

A imagem conceitual transmite um leque de significados e leituras, é 

dependente do público, onde o observador passa ser co-autor. Que apesar da 

cadeira de Kosuth ser uma cadeira em suas três formas, ela ainda é uma obra 

aberta a ressignificação, sendo a quarta cadeira a nossa imaginação, memória, 

ícone, conhecimento sobre tal.  
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Caetano Luiz de Miranda, um pintor rococó na Comarca do Serro Frio 
 

Delson Aguinaldo de ARAUJO Junior 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
1
 

 

Resumo: Pouco se conhece sobre a autoria das pinturas em estilo Rococó 

da Comarca do Serro Frio. Em bibliografia especifica dessa região, os nomes que se 

destacam nas pinturas parietais e de tetos são os do português guarda-mor José 

Soares de Araújo, ainda em estilo Barroco e os pintores mineiros Caetano Luiz de 

Miranda, Silvestre de Almeida Lopes e Manoel António da Fonseca, em estilo 

Rococó. Entre estes, o único artista que teve sua trajetória de vida e obra 

pesquisada, até o momento, foi Soares de Araújo. Dessa forma, as pinturas do 

circuito dos diamantes, em sua grande maioria, não têm autoria confirmada, nem 

pesquisas verticalizadas. Nos poucos estudos realizados se percebe que a região 

fundou escola própria, totalmente autônoma do restante da capitania. Para melhor 

compreensão desse fato, serão analisadas as obras pictóricas que têm familiaridade 

com a “paleta” de Caetano Luiz de Miranda, que provavelmente trabalhou com 

significativa equipe, e que de acordo com seu testamento e inventário, realizou 

muitos trabalhos.   

 

Palavras-Chave: Pintura, Serro, Miranda 

 

Comarca do Serro Frio: Contextualização  

 

Os paulistas, os primeiros exploradores a chegar à região mineradora, 

ainda em fins de século XVII, vieram através das “Bandeiras” (método militarizado 

de caça e escravização dos povos indígenas ou expedições em busca dos metais 

preciosos).  No início do século seguinte, eles encontraram um ouro fosco e escuro 

misturado ao cascalho no córrego do Tripuí, “cercado pela sequência de picos 
                                                           
1 Mestrando em Arte, Patrimônio e Teoria do Restauro, Agradecimento a Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais 
(APPMG). Orientador: Doutor Vitor Serrão departamento de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
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altíssimos que formam o maciço do Espinhaço” 2. Dessa forma, o “ouro preto” do 

Tripuí seria a origem da grande migração populacional para a Capitania de Minas 

Gerais, a partir do século XVII. Os exploradores foram minerando os rios da região 

central, se estendendo do ribeirão do Carmo à região do Sabará nas margens do Rio 

das Velhas3.  Foram seguindo o leito dos rios de Vila Rica ao Arraial do Tijuco “entre 

a bacia dos rios Doce e São Francisco4”. Nos córregos e rios, o ouro fino estava 

esparramado. Os garimpeiros encontravam ouro miúdo, pedrinhas brilhantes, grãos 

ou pó, de múltiplas qualidades e quantidades, do “ouro podre ao ouro preto”5. 

Fortunas foram criadas, e inúmeros arraiais e vilas coloniais se espalharam nas 

Terra das Geraes.   

De maior relevância, em quantidade e qualidade, era o ouro encontrado no 

Rio das velhas, no “distrito do Ouro”. Em 1711, frutos da mineração, três arraiais 

foram criados, Antônio Dias, Padre Farias, e Tripuí, que reunidos deram origem a 

Vila Rica.  Em 1745, próximo a essa vila, o Arraial de Nossa Senhora do Carmo se 

transformou na primeira cidade da capitania, cabeça de bispado, para receber D. 

Frei Manuel da Cruz, o seu primeiro bispo. 

Com a prosperidade proveniente de exploração do ouro, foram surgindo nas 

principais localidades mineradoras, as matrizes e capelas de associações religiosas 

leigas representadas nas ordens terceiras, irmandades e arquiconfrarias. Essas 

instituições ganharam grande representatividade, pois por decreto real as ordens 

religiosas seculares estavam proibidas de se instalarem na região das minas. 

Alegavam as autoridades que elas eram as responsáveis pelos desvios e 

contrabando de ouro e por incentivar revoltas contra os desmandos da Coroa. 

Todavia, a vida religiosa mineira ficou por conta dessas associações leigas, que 

tomaram para si os cuidados e administração dos templos religiosos. Contratavam 

os vigários e juntos administravam todos os trabalhos necessários para os ofícios 

divinos.  

A vida social, econômica e religiosa estava em pleno andamento, 

continuavam a chegar grandes levas de migrantes e imigrantes para o território. O 
                                                           
2 SCHWARCZ, STARLING, 2015. P. 111  
3
 Idem 

4
 SCHWARCZ, STARLING, 2015. P. 113. 

5
 Idem 
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caminho utilizado era feito de São Paulo ou conhecido também por Caminho Velho, 

porta de entrada a partir de Piratininga (atual região de São Paulo) ou São Sebastião 

do Rio de Janeiro (atual capital carioca).  No passar dos anos, com a quantidade de 

pessoas sempre aumentando e a ganância desenfreada pelo ouro persistindo, tal 

situação acabou por provocar muitos conflitos, e o mais significativo foi a Guerra dos 

Emboabas (1708 – 1709)6. Nesse conflito, paulistas e emboabas disputavam o direito 

sobre as novas lavras de ouro, descobertas na região. Durante o levante ocorreram 

muitas mortes e, no fim, os paulistas acabaram expulsos.   Após essa guerra civil, a 

Coroa decidiu dividir a capitania transformando a Vila de São Paulo em cidade no 

ano 1711, e em 1720, Minas Gerais transformou-se em capitania independente, o 

que possibilitava maior controlar, pela metrópole, de futuros levantes rebeldes7.  

Pois, a partir de 1721 e 1722, a mineração passou a utilizar mão de obra 

africana, e já eram estimados, nesse período, cerca de 45 mil “cabeças”.  Em 1745, 

esse número dobrou, passando para 95 mil8. A escravidão crescia largamente, 

chegando em 1786 à marca de 174 mil. Muitos vieram direto da África para a 

Capitania, e tantos outros foram deslocados das produções de açúcar do nordeste, 

contribuindo ainda mais para o declínio dessa cultura na Colônia brasileira9.
     

Além do ouro, a riqueza dos diamantes abrilhantou a Capitânia de Minas 

Gerais e a região norte tornou-se a “pérola” da Coroa. A abundancia estava 

estampada na sociedade que se formara, beneficiada pela riqueza proporcionada 

pela extração e comercialização de diamantes. Nesse período, em pleno século 

XVIII, prevalecia no Brasil, a linguagem artística do Barroco. Esse estilo artístico não 

só influenciou na arte ornamental, mas na cultura e modo de viver, da sociedade10.  

 

A pintura no Circuito dos Diamantes em Minas Gerais: o Guarda-

mor José Soares de Araújo 

 
                                                           
6 SCHWARCZ, STARLING, 2015. P. 116. 
7 FAUSTO, 2001. P. 100. 
8 SCHWARCZ, STARLING, 2015. P. 124. 
9  Idem, 2015. P. 124. 
10 ARAUJO 2015, V. 7. P. 521 - 531.  
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O guarda-mor José Soares de Araujo, fez o douramento do retábulo e 

pintura da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Igreja da Ordem 

Terceira de São Francisco de Assis e pintou o teto da capela-mor. Na cidade de 

Couto de Magalhães de Minas, fez a pintura do forro da capela-mor da Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo11.  

Carlos Del Negro percebe semelhanças de paleta entre a pintura da Matriz 

de Santana em Inhaí, distrito de Diamantina, com a pintura do forro da capela-mor 

da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Couto de Magalhães e atribui o trabalho 

de ambas ao guarda-mor. Este fato é repetido desde então pelos estudiosos. Inhaí 

faz parte do distrito rural de Diamantina com mais de 12 quilômetros de estrada de 

terra para acesso a partir do município. A referida igreja é aberta reduzidas vezes, 

sendo difícil a apreciação dessas pinturas. Os arquivos do IPHAN em Belo Horizonte 

em Minas Gerais tem um inventario com fotografias em preto e branco. Quando os 

pesquisadores fazem estudos dessa pintura, utilizam uma ou todas essas fontes - o 

inventário do IPHAN, ou o livro do professor Carlos Del Negro de 197812 ou estudo 

da revista Barroco 16, com a análise da professora Doutora Myriam Ribeiro de 

199413, cujas duas publicações possuem fotografias de baixa qualidade e também 

em preto e branco14. 

Nas pesquisas produzidas para a pós-graduação em Cultura e arte 

Barroca15 do Instituto de Filosofia Arte e Cultura (IFAC) da Faculdade de Ouro Preto 

(UFOP) e após – graduação lato-senso em História da Arte Sacra16 da Faculdade 

Arquidiocesana de Mariana, com a mesma orientação supra citada, fiz exaustivo 

levantamento dessas pinturas enloco, tomando familiaridade as pinturas do Norte 

de Minas nas diversas incursões realizadas.  

                                                           
11 DEL NEGRO, 1978. P. 81, 82, 83. 
12 DEL NEGRO, 1978. P. 257- 416.  
13 Revista Barroco, Belo Horizonte, n. 16, 522 P. 1995.  
14 As pesquisas feitas pela Doutora Arquiteta Selma Melo Miranda, professora da PUC-MG que atuou junto ao corpo do IEPHA, 
são de grande rigor técnico, contributo imprescindível para as analises das pinturas dessa região suas pesquisas dialogam 
com as do professor Doutor Antônio Fernando Batista dos Santos, especialista em restauração e conservação aposentado pelo 
IPHAN e as pesquisas mais recentes da professora Doutora Maria Claudia Magnani da cadeira de História da arte da 
Faculdade do Vale do Jequitinhonha, ambas as pesquisas são de grande teor investigativo e de aprofundadas analises, sendo 
esses pesquisadores de importância fundamental para analises das pinturas com o contributos dos inventários 
imprescindíveis da professora Doutora Myriam Ribeiro Andrade de Oliveira e do professor Carlos Del Negro.  
15 ARAUJO, JUNIOR, 2015. 
16 ARAUJO, JUNIOR, 2015. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

As pinturas periféricas da capela-mor da Matriz de Santana de Inhaí, pode-

se dizer, com certa segurança, que foram feitas com a colaboração de dois artistas. 

Um quadraturista, provavelmente o Guarda-mor e sua oficina e o outro artista 

especializado na figura humana, com o tema do quadro central da pintura, que 

provavelmente foi pintado pelo Mestre Caetano Luiz de Miranda e  sua oficina. As 

pinturas do forro da nave) são diretamente da escola do mestre Caetano Luiz de 

Miranda autor da pintura da capela-mor da igreja do Senhor do Bom Jesus de 

Matozinhos do Serro. (Fig. 15,16) 
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Percebe-se claramente que o forro da capela-mor foi feito anterior ao forro 

da nave.  O primeiro, em estilo Barroco e o segundo em estilo Rococó. Como se trata 

de uma região periférica, em relação ao centro administrativo da sede da comarca, a 

Vila do Príncipe e do centro econômico o Arraial do Tijuco, os artistas trabalhavam 

com uma oficina de pintura. Eles arrematavam muitas obras ao mesmo tempo, e 

pintavam eles próprios os temas centrais, delegando aos seus artífices e oficinas os 

temas periféricos. Contudo, observa-se em ambas as pinturas da capela-mor e da 

nave de Inhaí um ar de familiaridade com a paleta de Caetano Luiz de Miranda. 

A Professora Doutora Myriam Ribeiro Oliveira17, examinou as pinturas das 

Igrejas do Carmo, em Diamantina e da Matriz de Santana
18
 em Inhaí, de autoria 

atribuída ao guarda-mor José Soares de Araújo. Na época, levantou a possibilidade 

dele ter trabalhado em parceria com outros artistas, principalmente em relação à 

fatura dos anjinhos, confirmando a hipótese levantada por Miranda e Santos 19. 

Myriam Ribeiro compara a estilística dos anjos do Carmo de Diamantina 

com os da Matriz de Inhaí. Se os anjos do Carmo dialogam com as pinturas de 

Caetano, conclui-se que a oficina dele atuou em ambos os forros, junto com o 

guarda-mor. As pinturas de motivo humano da Matriz de Inhaí também são de 

autoria desse pintor. Ela ainda afirma, que a “Presença do mesmo tipo de anjinhos 

graciosos (...) já fizera anterior aparição nos balcões da nave do Carmo de 

Diamantina”20. A pintura do teto da nave da Igreja Matriz de Santana tem um ar de 

família com as pinturas da Igreja de Matozinhos no Serro e São Francisco de 

Diamantina. 

Ainda em uma das pioneiras pesquisas dessa historiadora sobre essa 

região, ela pontua a superioridade do desenho da figura humana do artista 

"anônimo"
21

, quando comparado à figura humana do guarda-mor. No caso, na 

relação mestre e discípulo, teria o primeiro superado o segundo, no desenho da 

figura humana? Poderiam ser artistas distintos? Araújo seria mestre na trama da 

falsa arquitetura, da trama da perspectiva e Miranda mestre no desenho, no colorido 

                                                           
17 1978, p.35 
18 Esta pesquisa da Professora Myriam Ribeiro, foi de grande importância, por ter sido pioneiro e por levantar algumas 
hipóteses, as quais se reafirmaram com trabalhos mais recentes de Selma Miranda e Antônio Fernando.  
19Santos, Miranda. 2000, p.414 
20 Myriam Ribeiro,1978/79, p. 35 
21 O artista anônimo seria, para Miranda e Santos, Caetano Luiz de Miranda. (1978/79, p. 36) 
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da figura humana e nos pormenores? Estas são questões que necessitam de 

pesquisas verticalizadas e se possível, embasada em documentos.  

Como citado anteriormente, o pesquisador, Antônio Fernando do 

IPHAN/MG, desenvolveu sua pesquisa de mestrado com relação à pintura do Carmo 

de autoria de José Soares de Araújo
22

. Nesse trabalho, ela coloca que os autores   

Miranda e Santos
23
 trouxeram consideráveis notas sobre Caetano, até então citado 

apenas por Judith Martins
24

. E esses autores Miranda e Santos
25

 cogitam também a 

possibilidade do guarda-mor e Caetano terem trabalhados juntos26. 

 

Pintura Rococó no Circuito dos Diamantes: A escola de Caetano 

Luiz de Miranda  

 

No Brasil, segundo os primeiros estudiosos do Barroco, o Rococó foi 

assimilado como fase final do Barroco. Mas, a partir do século XX, quando a 

historiografia da História da Arte internacional estabeleceu as bases teóricas 

distinguindo esses dois estilos tudo mudou. Os modernistas, da Semana de 29, em 

busca da originalidade artística em contato com o “barroco diferente” de Minas 

Gerais passaram a chamá-lo de “barroco mineiro”, mas o estilo diferente percebido 

por esses nacionalistas, referia-se a outro gênero artístico, o Rococó27. 

O Rococó foi influenciado pelo espírito do Iluminismo, e pela primeira vez, 

na Igreja Católica, os ideais da felicidade se proliferam, onde as sensações e o 

prazer físico se enraizaram, manifestando na arte religiosa 28.  

No mundo luso-brasileiro foram identificados por volta de sete escolas do 

estilo Rococó de identidade própria.  Em Portugal, podemos citar as escolas de 

Braga, Porto, Évora e Faro. No Brasil, as escolas mais expressivas são as de 

                                                           
22 SANTOS, 2002. 
23 MIRANDA; SANTOS, 1992. 
24 Martins, 1974.   
25 MIRANDA; SANTOS, 1992. 
26 MIRANDA; SANTOS, 2000, p. 414 
27 OLIVEIRA, 2014. P. 9. 
28 OLIVEIRA, 2014. P. 21. 
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Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, principais centros econômicos e 

políticos da época. Todavia, a Capitania de Minas Gerais, se destacou principalmente 

no circuito do ouro, entre Ouro Preto, São João Del Rei29e Sabará podendo 

referenciar o rococó do circuito dos diamantes de escola própria e autônoma com 

relação ao restante da colônia e da comarca de Minas Gerais, de maior expressão 

são as Igrejas da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Diamantina e a 

Igreja do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos da cidade do Serro.  

O rococó de Minas Gerais tem peculiaridades especificas, tornando-se uma 

escola de tipologia própria, o que corroborou pra isso esta ligado as questões 

geográficas do território mineiro em relação aos portos litorâneos, o que inviabilizou 

a importação de matéria prima como a pedra de lioz, revestimentos azulejares, 

contribuindo para utilização da pedra sabão na produção de portadas e painéis 

pintados imitando os azulejos, tais exemplos podem ser visto na igreja da ordem 

terceira de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Outro fator relevante foi à 

proibição da implantação das ordens religiosas as quais tinham tipologias 

especificas ligado ao carisma da ordem. Fator excepcional esta ligado aos artistas 

serem de origem locais normalmente mestiços filhos de pais portugueses, haja 

visto Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) filho de pai português e mãe negra, 

Caetano Luiz de Miranda artista exposto, nascido no arraial do Tijuco30.  

Foi marcante a atuação de Caetano Luiz de Miranda na pintura da região, 

era um artista intelectual com uma biblioteca notável, com alguns livros voltados 

para a arte da pintura como "Arte da tintura por Berthole” e "Perspectivas dos 

Pintores", sendo este último, o possível tratado de perspectiva do Jesuíta Andrea 

Pozzo, em que o mesmo ensina a arte da pintura em perspectiva com falsa 

arquitetura
31
. Tais livros evidenciam o interesse do pintor, em manter-se atualizado 

com o gosto europeu. 

No inventario de Caetano é listado uma gravura em metal, esta pode ter 

sido produzida por ele, ou possivelmente ter sido de seu pai Antônio Pinto de 

Miranda, que também era cartografo como o filho. 

                                                           
29 OLIVEIRA, 2014. P. 34. 
30 OLIVEIRA, 2014. P. 73. 
31 MELLO, 2006. 
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Em relação à formação de Caetano no campo das artes, nada se sabe. Teria 

estudado a técnica de cartografia com o pai? E a partir das escalas dos mapas 

cartográficos ter reproduzido tal aprendizado na pintura de forros. O que se tem 

documentado é que ele era irmão do Santíssimo Sacramento de Diamantina, 

juntamente com José Soares
32
.   

O que se pode notar nas escassas pesquisas sobre a autoria da pintura da 

capela-mor da Igreja do Senhor da Igreja do Bom Jesus de Matozinhos do Serro, é 

que Silvestre de Almeida Lopes foi inquestionavelmente considerado, durante 

muitos anos, autor dessa obra. No entanto, o estudo de Santos e Miranda
33

, contesta 

esta autoria em favor do artista Caetano Luiz de Miranda. Porém não foi encontrada 

nenhuma documentação que favoreça a autoria a qualquer um dos dois pintores 

supracitados. 

A partir do oratório e do Mapa vista do Diamante, ambos assinados por 

Caetano, Santos e Miranda
34
, puderam mapear na antiga comarca do Serro Frio as 

possíveis pinturas executadas por ele, um artista até então anônimo. Os trabalhos 

de tais pesquisadores passaram a questionar as atribuições do Doutor Rodrigo 

Mello Franco de Andrade
35

.  

O quadro do retrato de Maria Antonieta, pintado por Caetano faz parte do 

acervo da família e o oratório era da bisneta do artista, adquirido pelo museu do 

ouro em 1962, e passou a fazer parte do acervo do Museu do Diamante a 17 de 

fevereiro de 1969. 

Há possibilidades do oratório ter sido maquete de Igreja, caso Caetano 

tenha feito esta peça na função de maquete, provavelmente ele também teria atuado 

como arquiteto.  

No Mapa da "Vista do Serviço Diamantino", datado de 1803, encontra-se 

uma cartela em desenho, o qual comparado aos desenhos dos anjinhos do oratório 

de Diamantina assinado por Miranda, observa-se grande semelhança.  

                                                           
32 MAGNANI, 2013. 
33 SANTOS, MIRANDA, 1992. 
34 Miranda e Santos, 1992.  
35 ANDRADE, 1978. 
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No Mapa da "Vista do Serviço Diamantino", datado de 1803, encontra-se 

uma cartela em desenho, o qual comparado aos desenhos dos anjinhos do oratório 

de Diamantina assinado por Miranda, observa-se grande semelhança.  

Comparando os anjinhos do oratório, do mapa "Vista do Serviço diamantino" 

da Igreja de Matozinhos do Serro das Igrejas do Carmo e São Francisco Diamantina, 

percebe-se forte afinidade entre todas essas pinturas. 

 

A Pintura da Igreja do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos do 

Serro 

 

A pintura do forro da capela-mor da Igreja do Senhor do Bom Jesus de 

Matozinhos é de grande qualidade e beleza. Essa pintura foi realizada no final do 

século XVIII, em 1797, com um medalhão central em que é representada a trama do 

recolhimento da imagem do Cristo Crucificado da praia de Portugal. Este medalhão 

é acompanhado por quatro belíssimos anjos do mais puro rococó, e o teto é todo 

ladeado por um muro parapeito de falsa arquitetura.  

A trama da pintura desse tema alude à imagem esculpida por Nicodemos. 

Segundo a lenda, a imagem foi encontrada nas orlas da praia ao norte de Portugal, 

na região do Porto, por pescadores. Com o movimento da reforma protestante, 

muitas imagens inglesas foram jogadas no mar, indo parar em praias longínquas, 

contribuindo para o enriquecimento dessas lendas.  

Nessa pintura, o quadro central não se acha numa perspectiva pura, uma 

vez que se parece com um “painel de altar posto no teto” (OLIVEIRA, 2003, p. 275). A 

pintura de falsa arquitetura reduz-se ao muro parapeito, com acentuadas curvas e 

contracurvas, enfatizando seis belos anjos do mesmo estilo do medalhão central, 

assentados sobre púlpitos em posições variadas. A pintura é composta por um 
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conjunto de anjos
36
 de aspecto muito peculiar e por um episódio advindo da tradição 

religiosa popular.  

A doçura e o caráter insinuante dos anjinhos do forro da capela-mor, de 

corpos roliços e trejeitos brincalhões, fizeram com que todas as feições de rigidez 

do estilo barroco desaparecessem por completo no estilo rococó, nos movimentos 

galanteadores. Isso se dá de forma descontraída, que em nada prejudica ou 

interfere na santidade da trama. 

Nesses anjinhos, idealizados na beleza angelical e juvenil, foram 

representados aspectos da vida. As expressões artísticas, na região da antiga 

Comarca do Serro Frio atingiram ápice de perfeição e qualidade nos traços da 

pintura dessa capela.  

 

Análise iconográfica e estilística da Adoração dos Pastores ou 

Natividade 

 

Para pintar a “Adoração dos Pastores” produzida do lado esquerdo da 

capela-mor da Igreja do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos, Caetano Luiz de 

Miranda utilizou uma gravura/estampa do referido tema contida em um missal de 

origem belga impresso na cidade de Antuérpia em 1744. Confrontando a pintura 

com a estampa, observa-se que o artista copiou-a fielmente, o que não o impediu de 

atingir estilo próprio. 

A estampa belga foi produzida a partir da pintura de Sebastiano Conca, da 

Itália. A erudição de Caetano se percebe na perfeição da cópia, com pequenas 

                                                           
36 Os anjos são adotados na Igreja Católica, sendo fundamental para isso o Concílio de Niceia, em 325, a partir do qual passa-
se a ter crença nesses seres celestiais. Eles têm a função de serem mensageiros. No Século V, Pseudo-Dionísio escreveu “Da 
hierarquia celeste”, regimentando essas criaturas em nove hierarquias angelicais, divididas em três ordens, cada qual 
formada por três coros. A ordem superior contém os serafins (Isaías 6:2-3), os querubins (Gênesis3:23-24) e tronos (Ezequiel 
1:13-19 e Apocalipse 4:6-8). As dominações, virtudes e potestades estão nas ordens intermediárias. Por fim, na terceira ordem, 
fazendo o elo entre o humano e o celestial, encontram-se os principados; vistos como protetores das cidades, dos povos e da 
religião, são os anjos e arcanjos. Os anjos foram muito representados em igrejas no período barroco e rococó. Sua iconografia 
os mostra como figuras humanas, jovens e aladas. Os serafins e querubins aparecem como pequenas cabeças aladas, sendo 
que os primeiros têm três pares de asas e os últimos, duas. CAMPOS, Adalgisa Arantes; OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro 
de. Barroco e Rococó nas Igrejas de Ouro Preto e Mariana. Brasília:  Monumenta / IPHAN, 211.  
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eliminações de traços e linhas e singelas intervenções, mantendo-se ligado ao tema 

central da gravura. 

Essa estampa foi utilizada por diversos artistas em Minas Gerais, sendo 

tema de pintura na Matriz de São José, no distrito de Itaponhoacanga, na cidade de 

Alvorada de Minas, de autoria de Manoel Antônio da Fonseca, patrocinada pelo 

Capitão José Pereira Bom Jardim. A estampa também serviu para outra cena da 

Natividade, atribuída ao Mestre Ataíde
37

, na capela rural da Fazenda da Boa 

Esperança, na cidade de Belo Vale, em Minas Gerais, e da Igreja da Santíssima 

Trindade, em Tiradentes. O tema dessa cena é típico dos Evangelhos e está presente 

em muitas igrejas mineiras. 

O painel tem, nas duas bordas, a representação dos apóstolos: São Lucas, 

que está à direita, e São João, à esquerda da trama da pintura. O apóstolo São Lucas 

está representado com uma aquarela na mão esquerda e um pincel na direita. São 

Lucas observa atentamente a cena da Adoração dos Pastores e, com pinceladas 

leves e precisas, ele registra o tema central contido na cena: a Virgem e seu filho.  

São Lucas desenvolve uma pintura de cavalete, e a Virgem Maria encontra-

se com o Menino Jesus em seu colo, sendo que dois anjos atentos seguram a tela 

para o Evangelista. O anjo que se encontra na parte superior observa com 

admiração a tela em processo de composição e, acima dessa imagem, encontra-se 

um óculo que traz iluminação para o espaço. 

A hagiográfica de São Lucas esta narrada no livro dos evangelhos na bíblia. 

Ele era de origem pagã, provavelmente de Antioquia, onde atuava como médico. 

Convertido, foi o único evangelista a descrever os pormenores da vida de Maria. 

Autor do texto bíblico dos Atos dos Apóstolos, teria sido o mais culto dos quatro, 

sempre narrando as injustiças sociais e os fatos históricos de forma atenta. Faleceu 

na Beócia e foi sepultado em Tebas; seus restos mortais foram transladados para a 

basílica dos Santos Apóstolos, localizada em Constantinopla, e, por fim, 

                                                           
37 Necessita-se de maiores estudos da comprovação da autoria desta pintura em Boa Esperança.   
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remanejados para Pádua. É comum a representação desse evangelistas nas igrejas 

do Brasil
38

. 

Iconograficamente, São Lucas, às vezes, está ladeado por um touro, devido 

ao possível fato de iniciar seus escritos sagrados narrando à história do sacerdote 

Zacarias, que sacrificava animais no templo. Nas leis mosaicas, o novilho e o boi 

eram vítimas oferecidas como expiação dos pecados, o que pode estar ligado à 

adoração do bezerro de ouro pelos judeus no deserto durante o período em que 

Moisés se retirou do acampamento para receber as tábuas da lei de Jeová
39

. 

A São Lucas é atribuída a autoria da Madonna del Popolo, na Itália, e de 

Nossa Senhora de Częstochowa, na Polônia. No colégio Jesuíta de Salvador, há uma 

pintura de São Lucas pintando Maria, cópia de uma imagem da basílica de Santa 

Maria Maior, em Roma, atribuída a São Lucas. É padroeiro dos pintores e dos 

médicos, festejado em 18 de outubro
40

.  

A pintura de São Lucas em Matozinhos no Serro faz pensar o que levaria o 

pintor a representar o apostolo em tamanha opulência como pintor. Levando o 

espectador a se perguntar, qual seria a ligação entre o pintor e a pintura? O criador 

e a criatura se misturariam no meio de um intenso Rococó?  

Há ainda outras perguntas a se fazer: poderia o pintor fazer um autorretrato 

em um local tão sagrado como a capela-mor? Teria ele estudado na corte ou em 

outras regiões do Velho Mundo e haveria visto algo parecido na Europa? Ou seria ele 

um artista mineiro colonial autodidata, que se inspirou em relatos e no seu próprio 

ego? Essa trama conduz o observador atento à produção de Velásquez, pintando o 

célebre quadro d’As Meninas. 

A representação do Apóstolo São João na capela-mor da Igreja de 

Matozinhos possui elementos diferentes a serem analisados. O Apóstolo está 

pintado do lado esquerdo de quem entra na capela-mor, ladeado por uma águia.  

                                                           
38 MEGALE, Nilza Botelho. O Livro de Ouro dos Santos: Vidas e Milagres dos Santos Mais Venerados no Brasil. Rio de Janeiro: 
Ediouro,2003. 
39 Ibidem,p. 153-154. 
40 Ibidem,p. 153-154. 
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Nessa pintura, a águia, de cor cinza claro e de destacada estatura, está em 

uma posição majestosa, com asas semiabertas. O pássaro é de grande beleza e 

está ladeado pelo Apóstolo, que tem, na mão direita, uma pena, cujo tinteiro a águia 

carrega no bico, e, na mão esquerda, o livro sobre o qual escreverá. A águia é a 

rainha das aves, mensageiro das divindades, atributo de Zeus, Júpiter e de Cristo.  O 

Apóstolo, cujo rosto é bem jovial e não possui barba, traja uma túnica verde com um 

detalhe sobreposto vermelho 

Analisando o interior da cartela da Adoração dos Pastores (FIG.18), ladeada 

pelos dois Apóstolos descritos, observa-se que, no alto da cena, encontram-se dois 

anjos nus, que seguram um filactério com os seguintes dizeres em Latim: “Gloria 

(sic) in Ex Celsis Deo”, da qual se traduz Glória a Deus nas Alturas (texto do 

Evangelho de São Lucas, capítulo dois, versículo quatro). 
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Abaixo dos anjos, há dois delicados querubins de asas vermelhas e azuis. 

Um dos anjos da parte superior segura uma corrente, que tem preso em sua ponta 

um turíbulo que incensa todo o local, inundando-o de grossas nuvens de fumaça. 

Acima de todo esse enredo, há uma bela guirlanda de flores de um vermelho 

intenso.  

No centro da cena, os olhos do observador são dirigidos ao Menino Jesus e 

a sua Mãe, que lhe apresenta aos espectadores. São José encontra-se no lado 

esquerdo da cena, e tem na sua mão direita um cajado com lírios. Em ambos os 

lados, encontram-se animais, que são representados como se estivessem em uma 
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estrebaria, ambiente que remete à narração do nascimento de Cristo, descrito no 

Novo Testamento. 

São José foi representado mais velho, o que estaria em consonância com a 

tradição, já que, de acordo com ela, a Virgem Maria Santíssima seria muito nova em 

relação à idade do seu marido.  

São José carrega um bastão, sobre o qual brota um pequeno ramo de flores 

de lírio. Os evangélicos apócrifos relatam a maturidade de José e fazem menção ao 

lírio. Deve-se lembrar que a iconografia desse personagem liga-o a essas 

ramagens, símbolo da castidade da Virgem Maria e do próprio São José: “Doze 

velhos conduziram para o templo doze bastões e o de São José se cobriu de lírios, 

símbolo de sua vida casta” (MEGALE, p. 2003-144). Segundo os Evangelhos, a 

Virgem e São José não haviam coabitado à época do nascimento do Menino Jesus, 

sendo ele fruto de uma concepção imaculada do Espírito Santo (nascido sem pecado 

original). 

Confirmando os antigos profetas, São José era da linhagem do rei Davi. 

Pela intervenção de um anjo, ele fugiu do rei Herodes, que decretou a morte de 

todas as crianças do reino com o objetivo de matar o Menino Deus. A família fugiu 

para o Egito, tema este corriqueiro nas representações pictóricas ou escultóricas no 

período colonial (representação de “Nossa Senhora do Desterro”). O patriarca São 

José teria morrido na presença de Cristo e da Virgem Maria, antes de Jesus ter 

iniciado sua vida pública. O culto a esse santo foi incrementado após o Concílio de 

Trento. O Papa Leão XIII o proclamou patrono da Igreja Universal. Quando 

representado de botas, estaria ligado ao desterro para o Egito. Viajante ou 

peregrino, é padroeiro dos carpinteiros e marceneiros, bem como protetor dos 

caminhoneiros, dos enfermos e dos lares católicos
41
. Pio XII instituiu a festa de São 

José Operário no dia do trabalhador, 1º de maio. São José é festejado no dia 19 de 

março.   

Para completar a cena da capela-mor de Matozinhos, há também os 

pastores, que são os primeiros a visitar o Menino-Deus, expressando-se com 

olhares curiosos e amáveis. A cena é contextualizada em um belo cenário, cuja 
                                                           
41 MEGALE, Nilza Botelho, 2003. 
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composição arquitetônica é envelhecida e está em ruínas, posicionando-se entre as 

nuvens (produzidas pelo turíbulo) e a luz (que irradia sobre o menino). Acima, 

observam-se duas colunas
42
 e um telhado de traçado muito antigo. 

Todos os elementos contidos na cena estão vinculados à tradição da Igreja 

Católica Apostólica Romana e, entre eles, alguns remontam à Bíblia Sagrada e 

outros, a uma vertente dos evangelhos apócrifos.  

Os pastores presenteiam o Menino Deus com um cordeiro, símbolo da 

tradição ritualística do Antigo Testamento, na qual este animal era oferecido no 

Templo de Salomão com o objetivo de expiar o pecado do povo, representando e 

simbolizando a morte do cordeiro imaculado de Deus, que expiaria os pecados da 

humanidade
43

.  

Na estampa, as mulheres pastoras presenteiam aves ao Menino-Deus. A 

pastora que tem uma criança sobre o colo é uma figura imponente, majestosa, e se 

sobressai aos outros personagens tanto na estampa quanto na pintura. Sua mão 

direita gera a impressão de movimento e profundidade na cena, sendo que ela olha 

para o filho e mostra-lhe, com essa mesma mão, o Menino Jesus, ensinando seu 

filho os passos que deve seguir.  

Atrás de São José, há um boi e um asno, que são elementos geralmente 

presentes em presépios e natividades. Esses animais ficam em um segundo plano 

tanto na estampa quanto na pintura, sendo a querela do Concílio de Trento o 

provável motivo desse fato. Na pintura da Natividade na Matriz de São José de 

Itapanhoacanga, distrito de Alvorada de Minas, em que o artista Manoel Antônio da 

Fonseca utilizou a mesma estampa, o autor retira da trama da pintura tais animais 

e, igualmente, faz nela um desbaste, eliminando vários elementos contidos na 

estampa. 

A Natividade, em estudo nesta pesquisa é uma ilustração da Impressão 

Régia, de autoria de Gaspar Frois Machado, o qual é citado no rodapé da estampa: 

                                                           
42 Na antiguidade Greco-Romana, as divindades “pagãs” eram entronadas em colunas. Segundo a tradição, na presença da 
Sagrada Família, essas colunas se partiam, representando a vinda de uma nova era, onde o Cristo seria o regente do mundo. 
43 A título de estudo complementar sobre a estampa da figura utilizada por Caetano para pintar a Natividade na Capela do 
Serro, em outras versões da mesma cena, aos presentes oferecidos, também se somam um cajado e uma lâmpada, cujo 
simbolismo está vinculado à salvação da alma. Cf. SANTIAGO, 2006, p. 261. 
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"G. F. Machado Sculp. Olisip. In Typ. Reg. A MDCCLXXVII" (Cf. Fig. 20). Feita a partir 

da pintura de Sebastiano Conca, o gravador retirou um pastor do lado esquerdo e 

uma pastora do lado direito da impressão.  

 

     

 

O artista da Igreja do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos, dentre os 

artistas mineiros, é o que copia com mais precisão a estampa. Constata-se por meio 

da análise da pintura e de sua comparação com as demais de mesmo tema que o 

pintor do Tijuco era mais erudito em relação aos outros artistas mineiros, 

colocando-se em pé de igualdade com Sebastiano Conca e André Gonsalves. 

 

Considerações Finais  

 

Na Sacristia de São Francisco, os anjinhos aparecem como putti, de 

rebuscado estilo rococó. Este mesmo enredo da trama dos putti da capela-mor de 

Matozinhos do Serro, se repete na sacristia de São Francisco, em Diamantina, como 

bem enfatizado em linhas anteriores. 
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Em ambas as Igrejas, os putti são representados com a pele rosada, 

cabelos lisos ou encaracolados de tonalidade avermelhada, os olhos amendoados 

de sobrancelhas arqueadas, as mãos de movimentos expressivos, coroados de 

flores vivas e fortes. Os putti serranos são cópias inquestionáveis dos 

diamantinenses; em ambas as pinturas, eles seguram cornucópias floridas.  

Os atributos dos putti serranos são as cornucópias, que simbolizam a 

agricultura e a fartura. Eles também seguram palmas, atributos da vitória, podendo 

estar ligadas ao triunfo da Virgem e de Cristo sobre o demônio. Alguns dos putti de 

Matozinhos seguram o lírio, simbologia da concepção imaculada de Cristo e atributo 

da Virgem Maria e de São José. Em Matozinhos, esses putti também seguram 

ramagens de lírios, palmas e oliveiras. Estão localizados sobre as tarjas do 

arremate da pintura do teto, bem próximo ao nicho do altar da capela-mor, 

representado um dos mais caros temas da iconografia católica, pois carregam 

atributos da concepção de um Cristo sem pecado original
44

. 

O método de representação utilizado pelo artista demonstra habilidade em 

representar a figura humana. Ele brinca com as formas e movimentos dos putti, 

demonstrando sua grande aptidão para o desenho e a pintura. Ao representar rosto 

de perfil, tronco de frente, baixo-ventre e quadril ora de frente, ora de perfil, pernas 

de frente, nunca uma sobre a outra, e pés de frente e de perfil, o artista quis mostrar 

o melhor da representação humana. Há ainda a possibilidade de o artista ter se 

valido de modelos impressos, o que em nada diminui o seu prestígio. Pelo contrário: 

saber que ele utilizou gravuras pouco nos acrescenta. O importante é ver o artista 

pensando e adaptando a gravura para sua realidade. 
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44 O lírio esta ligado à concepção imaculada do Cristo.  
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Fruir e construir: menos pressa mais arte 

 

Brenda Miota GARCIA1, 

Gabriela Martins de OLIVEIRA2, 

Rosa Amélia BARBOSA3 

 

Resumo: Desenvolver um projeto de resgate de materialidade e 

possibilidades interativas é o mote principal do trabalho desenvolvido. 

Transformamos um objeto em desuso, numa ferramenta artística para realização de 

diferentes atividades artísticas e experienciais. O estudo de diferentes conceitos do 

contexto artístico foi determinante. A partir deles, pensamos em integrar os saberes 

trabalhados à construção de um objeto que possibilita despertar e/ou provocar as 

sensações dos espectadores, traçando alternativas viáveis, associando tempo e 

material disponível. A metodologia utilizada consistiu na construção do quadro 

teórico e a partir dele na construção do objeto artístico que permite ao espectador 

experienciar sensações diferentes através da música, poesia e apreciação visual. A 

partir das observações realizadas, os dados coletados são objetos de análise e 

reflexão. O objeto, portanto, vislumbra despertar para a fruição e reflexão do sujeito 

que interage com a obra, provocando as pessoas a pensarem mais sobre os 

processos de sensibilização e apreciação estética, além de ser um convite ao 

universo da arte.  

 

Palavras-chaves: Experiência, materialidade, objeto artístico. 

 

Contextualização  

 

                                                           
1
 Estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, IFPR Campus Avançado Astorga. Bolsista PIBEX Jr de 
agosto a dezembro de 2016; 
2 
Estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, IFPR Campus Avançado Astorga. Bolsista PIBEX Jr de 

agosto a dezembro de 2016; 
3 Docente EBTT no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – IFPR Campus Avançado Astorga. Arte/educadora 
orientadora do trabalho.  
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Pensar a arte no contexto da escola de educação básica pressupõe uma 

série de desafios a serem superados, dentre eles a desvalorização do componente 

curricular na própria instituição de ensino. Outro dificultador é o (pré)conceito 

trazido pelos próprios estudantes, no caso do ensino médio, decorrente de práticas 

repetitivas e desvinculadas de significação, conforme relatos apresentados por eles 

mesmos. As problematizações para o desenvolvimento de atividades artísticas 

promotoras da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão surgem a 

partir dessa reflexão. 

Considerando as prerrogativas legais desde a Constituição Federal de 1988, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e as posteriores 

diretrizes organizacionais, as práticas pedagógicas devem priorizar a construção da 

cidadania no ambiente educacional, considerando a visão totalitária do ser humano 

e propondo a articulação de diversos saberes, numa vivência que torne as ações 

escolares significativas. Essa então é a premissa da implementação da pedagogia 

por projetos no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Campus 

Avançado Astorga, conforme documento norteador, o Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. 

A proposta da escola é um convite ao estudante para que ele seja o 

protagonista do seu processo de construção de conhecimentos. Daí o surgimento do 

projeto “Compartilharte” que entende a arte como campo de ampla abrangência e 

estimula a formação de sujeitos críticos e reflexivos. Em suma, o projeto considera 

as experiências vivenciadas pelo sujeito, entende que estas, permitem a ativação 

dos sentidos, possibilitam o desenvolvimento de habilidades e competências de 

modo significativo e transformador. Nesse sentido, alinha a experiência, que hoje, é 

entendida como fundamental no aprendizado de arte, compreendida como um 

processo de pesquisa, em que a investigação do mundo se faz principal objeto com 

as atividades desenvolvidas numa ação coletiva e construtora de diferentes saberes. 

Para tanto, promove espaço para experimentação, formulação de hipóteses que 

podem ser derrubadas criando outras novas, desbravando e ampliando caminhos. 

Nos idos 1960 Mario Pedrosa dizia que a “arte é o exercício experimental da 

liberdade”. Esta é para nós uma definição poderosa, considerando que o conceito de 
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liberdade depende de um contexto para se definir. Na contemporaneidade, faz-se 

necessário viabilizar o processo de compreensão e usufruto da liberdade nos 

espaços educativos, sociais, comunitários, cívicos e culturais. Apreender o 

significado da liberdade exige construção de saberes, requer experiências que 

sejam efetivamente significativas, mais ainda, provoca o ser humano a praticar 

eficientemente a solidariedade, o compartilhamento daquilo que sensibiliza, instiga, 

provoca e convida a buscar novos saberes, novas vivências, novos experimentos. 

Significa dizer que aprender vai além de experiências teóricas, exige 

prática. A construção do conhecimento totalitário, holístico envolve a capacidade de 

relacionar os conteúdos próprios das áreas de saberes com as outras instâncias da 

existência humana. Paulo Freire já dizia que o professor deve conscientizar-se do 

seu papel, “ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa ser 

apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, 

ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser constantemente 

testemunhado, vivido” (1996, p.15). Essa vivência é a base desse projeto que se 

tornou contínuo no IFPR Campus Avançado Astorga. 

A “Proposta ou Abordagem triangular” de uma das grandes precursoras da 

arte/educação no Brasil, Ana Mae Barbosa, contempla a abordagem totalitária na 

construção do conhecimento. São três os pilares da proposta que elucidam a prática 

e a reflexão artística, sendo eles a leitura, a contextualização e a produção. 

 

O processo pode tomar diferentes caminhos 

CONTEXTO/FAZER/CONTEXTO/VER ou 

VER/CONTEXTUALIZAR/FAZER/CONTEXTUALIZAR ou ainda 

FAZER/CONTEXTUALIZAR/VER/CONTEXTUALIZAR. [...] o fazer exige 

contextualização, a qual é a conscientização do que foi feito, assim como 

qualquer leitura como processo de significação exige a contextualização 

para ultrapassar a mera apreensão do objeto. (BARBOSA, 1998, p.12) 

 

O contexto é então a referência das ações desenvolvidas, a partir dele, 

emergiram as discussões, tarefas, proposições e alternativas que resultaram na 
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criação de um objeto artístico que chamamos de “Fruir e construir: menos pressa 

mais arte”, justamente por carregar consigo a provocação ao espectador de 

descobrir o que há “dentro dele”. Nesse sentido o contexto se torna mediador e 

propositor, de acordo com a natureza dos produtos, do momento e do tempo de 

aproximação, segundo Frenda, Gusmão e Bozzano (2013). 

O desenvolvimento do projeto articula esse modo de pensar o ensino de 

arte aos saberes socialmente produzidos, tornando possível seu compartilhamento 

de maneira efetiva construindo conhecimentos a partir de experiências vivenciais, 

significativas e diversificadas. 

Frenda, Gusmão e Bozzano (2013) ainda consideram que a experiência 

envolve a leitura, a prática e a reflexão. Cabe à leitura estabelecer relações com a 

produção sociocultural a partir do que já é conhecido. O fazer, a prática, possibilita a 

apreensão da realidade com outros sentidos, a observação a partir de outras 

perspectivas que não aquelas que normatizam nosso olhar. Juntas, leitura e prática 

abrem caminhos para aprofundar a reflexão, para uma compreensão dos conteúdos 

e conceitos que nos cercam e alimentam de questionamentos o tempo todo e podem 

ser utilizados como instrumentos capazes de permitir a relação entre conhecimento 

desenvolvido por outras ciências e a arte, contribuindo para que o sujeito amplie sua 

atuação no espaço da cidadania. 

A perspectiva do ‘compartilhar’ no projeto, considera a complexidade de 

uma proposta de trabalho que leva em conta as possibilidades e os meios utilizados 

pelos sujeitos durante a transformação de seus conhecimentos em diferentes 

linguagens. Para tanto, a diversificação dos saberes, assuntos, conteúdos e 

temáticas abordados, permitiram que os integrantes tivessem a oportunidade de 

perpassar por um conjunto amplo de experiências ao aprender e criar, utilizando 

percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento, produção pessoal e coletiva. 

Larrosa fala sobre o caráter complexo da experiência: 

 

[...] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 
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passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 

acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que 

nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a 

pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se 

passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Em 

primeiro lugar pelo excesso de informação. A informação não é 

experiência. (LARROSA, 2002, p. 21) 

 

Se viver no mundo pautado pela informação não traz o saber no sentido de 

sabedoria, as discussões que emergiram das experiências do projeto contribuíram 

para que os envolvidos (re)pensassem o papel das informações na tentativa de as 

transformarem em diferentes saberes, exercitando assim sua capacidade crítica 

diante da realidade. 

 

Processo de criação  

 

A significação dos saberes trabalhados no projeto Compartilharte, de 

maneira coletiva, foi singular para cada um dos participantes, especialmente para 

as estudantes bolsistas (Programa Institucional PIBEX Jr) que, semanalmente, 

desenvolviam atividades dirigidas e retomavam os conceitos discutidos nas oficinas 

e outros decorrentes dos estudos realizados. A orientação dessas atividades 

resultou no objeto artístico, ora apresentado.  

A primeira etapa do trabalho de investigação possibilitou a construção do 

quadro teórico da pesquisa, colocando uma questão atual “a produção artística 

sintonizada com os avanços tecnológicos, revelando os aspectos humanos das 

tecnologias. Estas reflexões têm a arte como ponto de convergência e são pensados 

os efeitos das tecnologias na vida contemporânea” (DOMINGUES, 1997, p.16). 

Mergulhar no universo da arte despertou nas estudantes o desejo de observar nos 

outros, sua relação com algum objeto artístico. Daí emergiu a possibilidade de 

construir algo que possibilitasse a interação do espectador com o objeto. 
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O desenvolvimento das atividades passou então à formulação de esboços e 

proposições respaldados pelos estudos até então realizados, abrindo caminhos para 

novas investigações. Esta etapa evidenciou a propensão da equipe a buscar mais 

argumentos sobre a relação tecnologia/arte. Considerando que mesmo nos tempos 

mais remotos os artistas usufruíram, com maestria, das mais diversas formas de 

tecnologia existentes, desenvolvendo assim o rico arcabouço da história da arte.  

Constatamos que “o que o senso comum entende por arte é a maior 

dificuldade que se enfrenta para a compreensão da arte contemporânea” (FREIRE, 

2006). Ou seja, as premissas de arte como produção de um artista genial estão 

sedimentadas no imaginário coletivo, problematizar tal compreensão, restrita e 

limitada foi determinante para as ações do grupo. 

 

Hoje, tudo passa pelas tecnologias: a religião, a indústria, a ciência, a 

educação, entre outros campos da atividade humana, estão utilizando 

intensamente as redes de comunicação, a informação computadorizada; e 

a humanidade está marcada pelos desafios políticos, econômicos e 

sociais decorrentes das tecnologias. A arte tecnológica também assume 

essa relação direta com a vida, gerando produções que levam o homem a 

repensar sua própria condição humana. (DOMINGUES, 1997, p.27) 

 

Nesse cenário, a observação sobre o modo como a comunidade escolar lida 

com as imagens, aleatoriamente fixadas no espaço, tornou-se a tarefa do grupo. 

Como o uso da imagem é hoje desenfreado, a maioria das pessoas observadas não 

contemplaram aquelas que foram fixadas pelo grupo, se questionadas, nem se 

deram conta da sua permanência no local mencionado. A proposição de um objeto 

que provocasse o olhar do espectador, foi então, a primeira definição criada pelo 

grupo.  

A observação nos permitiu criar algumas categorias de análise, dentre elas, 

a visualidade, a audição, a sensação e a percepção tempo/espaço. Fizemos então o 

levantamento de alguns artistas que trabalham com tais provocações, delineando as 

possibilidades de criação tão diversificadas. A “investigação de materiais banais do 
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cotidiano, industriais ou relacionados a tradição da arte, explorando suas 

potencialidades plásticas” (TASSINARI, 2016), desenhou o processo de criação da 

“cabine artística”. 

Os dados coletados na pesquisa, foram então o aparato básico da criação. 

Pensamos na possibilidade de agregar os diferentes elementos numa única 

construção: som, imagem, sensação tátil e olfativa. Daí o levantamento da 

materialidade disponível e proposição das diferentes alternativas. Encontramos 

então a antiga cabine telefônica num espaço de descarte da prefeitura, aguardamos 

o trâmite da arrecadação e passamos a trabalhar com o objeto. 

 

 

Etapa 01 – limpeza da cabine 

 

Construir uma série de esboços, pensar as possibilidades e desafios 

relacionados à “transformação do objeto”, foi uma etapa que aproximou ainda mais 

a equipe de trabalho. Foi preciso associar as possibilidades aos recursos 

disponíveis – como não houve financiamento da produção quanto mais alternativo 

fosse o trabalho, mais viável seria.  

Para que o objeto agregasse parte dos saberes trabalhados, acordamos 

então que ele seria produzido com um misto de técnicas (colagem, pintura, edição 

audiovisual). Assim, externamente a cabine seria trabalhada com diferentes cores, 
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formas e texturas. Internamente, além da provocação visual com imagens e 

espelhos, vídeos, aromas.  

O resultado foi: Lado direito – colagem com jornais e sobreposição de 

frases relacionadas à provocação do olhar; lado esquerdo – pintura com técnica 

mista e sobreposição de expressões; frente – colagem de reproduções de obras de 

arte; porta interna – colagem de fotografias das oficinas do projeto “Compartilharte”; 

paredes e teto internos – colagem de reproduções da Op Art, com fixação de 

espelhos nas laterais e também na porta; parede ao fundo fixação de um monitor 

para reprodução dos vídeos, conectados a um fone de ouvido. Abaixo, registros do 

processo de construção. 
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Etapa 02 – Execução do projeto 
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Etapa 03 – Acabamentos 

 

Todo o processo de construção desencadeou rodas de conversa e registro 

sobre os procedimentos e técnicas executados. Os demais estudantes, mobilizados 

com a iniciativa foram se apropriando das atividades e desvendando percursos 

possíveis no campo da arte. 

Para reprodução do vídeo, outro levantamento foi realizado, com materiais 

disponíveis e de domínio público. A edição configurou seis seções diferentes, para 

possibilitar que os espectadores assistissem trabalhados variados, dentre eles, clipe 

musical (Teatro Mágico), trecho de entrevista (Caetano Veloso no programa Sangue 

Latino), provocação auditiva (sons variados e alternativos), sons da natureza, 

videoarte, arte imersiva. 

Com todos os elementos do objeto artístico trabalhado, a cabine foi colocada 

em exposição, as estudantes tiveram a oportunidade de conversar com cada uma 

das pessoas que apreciaram o trabalho. Os dados dessa coleta serão divulgados em 

trabalhos posteriores.  

 

 

 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

Considerações finais  

 

Ao findar essa etapa do projeto “Compartilharte”, com a construção de um 

objeto artístico, nos sentimos seguras em afirmar que todos os esforços valeram a 

pena, afinal a caminhada depende do nosso esforço e empenho por fazer sempre 

mais e melhor, aquilo que nos motiva e encanta. A arte, da maneira como é 

trabalhada no projeto tem relação direta com a experiência sensorial, que propicia 

uma compreensão profunda das questões sociais, pois, solicita a percepção visual, a 

auditiva bem como os demais sentidos e é através dela que o sujeito compreende a 

dimensão poética presente em seu meio.  

Sabemos que a experiência é entendida como fundamental no aprendizado, 

compreendida como um processo de pesquisa, em que a investigação do mundo se 

faz principal objeto. O Compartilharte faz exatamente isso, promove espaços para 

experimentação, levantamento de hipóteses, desvencilhando-as e/ou criando outras 

novas, desbravando e ampliando caminhos.  

A cada atividade desenvolvida reforçou-se a ideia de que para conhecer é 

preciso permitir-se vivenciar. Desse modo, propusemos um espaço de contínuo 

compartilhamento de saberes e troca de experiências, construindo de maneira 

sensível, crítica e reflexiva o conhecimento.  

Bozzano (2013), ao afirmar que a experiência envolve a leitura, a prática e a 

reflexão, corrobora as iniciativas oriundas do projeto. Cabe à leitura estabelecer 

relações com a produção sociocultural a partir do que já é conhecido. O fazer, a 

prática, possibilita a apreensão da realidade com outros sentidos, a observação a 

partir de outras perspectivas que não aquelas que normatizam nosso olhar. Juntas, 

leitura e prática abrem caminhos para aprofundar a reflexão, para uma 

compreensão dos conteúdos e conceitos que nos cercam e alimentam de 

questionamentos o tempo todo e podem ser utilizados como instrumentos capazes 

de permitir a relação entre conhecimento desenvolvido por outras ciências e a arte, 

contribuindo para que o sujeito amplie sua atuação no espaço da cidadania. 
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É desejável que o sujeito, ao longo da sua vida, tenha a oportunidade de 

vivenciar o maior número de experiências culturais, de oficinas criativas, de trocas 

de saberes, entretanto é necessário que cada uma dessas experiências possa ser 

desenvolvida e aprofundada em um espaço que ofereça suporte às suas 

peculiaridades. O estudo, a análise e a apreciação das formas puderam contribuir 

tanto para um processo pessoal de criação dos sujeitos envolvidos, como para o 

reconhecimento da função que a arte e suas diferentes linguagens desempenha na 

sociedade e relaciona-se a diferentes áreas de conhecimento. 

Acreditamos que ao desenvolver o projeto construímos um espaço de 

valorização dos sujeitos envolvidos, oferecendo acesso a recursos e elementos 

culturais relevantes para a sua cidadania. Através da interação com diversos 

materiais ampliamos as possibilidades de construção de saberes dos sujeitos, 

tornando-os conscientes do seu papel de cidadãos e consequentemente ativos nas 

construções sociais e culturais do entorno em que vivem. 

Nesse sentido a construção do objeto artístico permitiu articular vivência, 

conhecimentos e partilha de forma síncrona. Atendendo a premissa da construção 

totalitária do sujeito envolvido no processo, bem como as prerrogativas legais do 

ensino básico na educação profissional tecnológica. 

Nosso desejo é que a cada nova etapa, nosso projeto ganhe mais força na 

escola e na comunidade, disseminando a arte a e cultura de maneira significativa. O 

desvelamento da necessidade de apropriação da cultura material, que emergiu das 

discussões em grupo, foi determinante para os encaminhamentos da construção do 

objeto “Fruir e Construir – menos pressa mais arte”. Esse é o caminho que temos 

ainda por trilhar. 
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Ensaios Geográficos e as Imagens (ou Paisagem) de Mapas Europeus do 

Brasil do Séc. XVI 

 

Brendo Francis CARVALHO 1  

lmir NABOZNY2 

(Universidade Estadual de Ponta Grossa) 

 

Resumo: Os mapas são imagens singulares produzidas especialmente na 

ciência geográfica, através de um conjunto de técnicas específicas que autoriza um 

discurso de representação espacial. Este tipo de imagem é composto por 

informações geográficas e concomitantemente constituem potenciais percepções do 

espaço representado em um contexto histórico e geográfico representado pelo 

sujeito cartógrafo. Considerando os mapas como obras-de-arte, elaboraram-se 

narrativas de releitura de imagem através de técnicas de interpretação que 

consideraram atributos artísticos e reflexões geográficas. Assim, seis mapas do séc. 

XVI foram adquiridos por meio online na Biblioteca Digital de Cartografia Histórica 

da USP, e suas análises foram construídas a partir da Iconologia, proposta por 

Panofsky (2014). Perceberam-se diferentes funções e usos que exercem influência 

sobre a iconologia adotada, gradativamente substituída por textos em latim. A busca 

pelo aprimoramento científico esbarra na criatividade artística e na subjetividade por 

contraporem-se às técnicas racionais de produção cartográfica. 

 

Palavras-chaves: História da Geografia, Geografia e Arte, Cartografia 

Histórica. 

 

Introdução 

 

                                                           
1  Mestrando no Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Mestrado em 
Gestão do Território. Bolsista da CAPES. 
2 

 Professor Permanente do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG). Orientador. 
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Esta pesquisa propõe um exercício de diálogo entre a Geografia, História e a 

Arte através da elaboração de ensaios de interpretação de mapas históricos, 

considerados aqui não apenas como documentos de informação geográfica, mas 

também como obras-de-arte. Através de técnicas de interpretação artística da 

imagem e de seus ícones (Iconologia)3, foram elaboradas reflexões de cunho 

geográfico acerca da Geografia do Brasil, partindo do objeto “mapa” para investigar 

elementos como a percepção espacial, o imaginário e concepções paisagísticas e 

territoriais dos editores cartógrafos europeus em relação ao Brasil colonial. 

Desde a tomada de vistas para representação da paisagem, até escolha de 

cores que envolvem a semiótica presente na Cartografia Moderna, a imagem é um 

objeto de estudo comum a várias ciências, a exemplo da Psicologia, das Artes 

Visuais, da História e da Geografia. Diversas técnicas e metodologias são aplicadas 

para investigar o conteúdo, o contexto histórico, os elementos constituintes e seus 

significados mais diversos, representados por/para quem as criou, modificou ou as 

observa. 

Ao discutir o conceito de representação (portanto, indiretamente, imagem), 

Jovchelovitch (2008) considera que o ato de representar é social e simbólico, de 

modo a se distanciar da ideia da representação como uma mera cópia do mundo 

produzida por uma mente singular: 

 

Representar, isto é, tornar presente o que está de fato ausente por meio 

do uso de símbolos, é fundamental para o desenvolvimento ontogenético 

da criança, está na base de construção da linguagem e da aquisição da 

fala, é crucial para o estabelecimento das inter-relações que constituem a 

ordem social e é o material que forma e transforma as culturas, no tempo 

e no espaço (JOVCHELOVITCH, 2008, p.33). 

 

É a partir destas proposições que esta pesquisa investiga um tipo imagético 

específico, o mapa (histórico). Em si, os mapas históricos são desenhos técnicos que 

carregam narrativas históricas e geográficas através de simbologias que variam de 

                                                           
3 O método iconológico é proposto por Panofsky (2014) para interpretação de obras-de-arte, de modo que se fez uma 
adaptação da metodologia à Cartografia. Tal proposta será abordada no tópico de metodologia e resultados. 
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acordo com o contexto de seus editores. Os que são objetos desta análise, 

produzidos por editoras europeias do século XVI, tem como característica marcante 

pertencerem ao período de transição entre Medievo e Modernidade, onde mudanças 

(técnicas, científicas, sociais) desencadearam novas concepções de espaço, ciência e 

meios técnicos para a Geografia e a representação espacial (SANTOS, 2002). 

A presença de elementos iconográficos que agregam sentido simbólico e 

artístico possibilita observar os mapas com outro olhar4, já que para Fourez “a 

observação não é puramente passiva: trata-se antes de uma organização da visão” 

(FOUREZ, 1995, p.40). Para a Cartografia moderna o mapa é um documento 

geográfico com significados objetivos e um discurso que deve ser claro e evidente 

(BLACK, 2005), enquanto a Arte se permite explorar significados adjacentes, 

vinculados principalmente ao contexto social da obra.  

Mas Besse (2006) explica que estas perspectivas já estiveram mais 

próximas no período inicial do Renascimento, quando tanto os artistas (pintores, 

desenhistas) quanto os geógrafos (cartógrafos principalmente) se preocupavam com 

o conceito e a representação da paisagem, empregada com uma significação 

próxima ao que se entendeu posteriormente como território. 

A representação da paisagem do território, tema recorrente nas obras 

consideradas, não deve se dissociar do imaginário dos sujeitos editores. A relação 

da representação com o imaginário é discutida por Berdolay (2012), na qual as 

imagens alimentam, compõe e transformam esta subjetividade: 

 

Se as representações constituem um conjunto de imagens produzidas 

pela sociedade, também e ao mesmo tempo, são nutridas, elaboradas e 

re-elaboradas em nível individual. É o que constitui o imaginário, que se 

abordará aqui como um conjunto de movidas e modificadas do sujeito e 

não deve ser considerado a priori como algo estático (BERDOLAY, 2012, 

p.49).Tradução livre. 

                                                           
4 Aumont (2002) discute a flexibilidade do conceito de Arte no decorrer dos séculos, mas estabelece duas características 
comuns a todos os conceitos: o Critério Arbitrário (que envolve o reconhecimento institucional do que é ou não arte, na grande 
maioria das vezes a partir de valores subjetivos e simbólicos de profissionais especializados) e a Aura Específica (vinculada à 
dificuldade de reprodução, unicidade, especialidade e singularidades em torno de uma obra). Baseando-se nas ideias de 
Critério Arbitrário e a Aura Específica, nesta pesquisa os mapas estudados foram tratados como obras de arte. 
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Se as representações constituem o imaginário, é possível associar o papel 

desempenhado pelo discurso geográfico durante das Grandes Navegações, onde 

novos mares e terras estavam sendo explorados, até então desconhecidos pelo 

Velho Mundo. A Cartografia não apenas registrava a existência e a localização das 

novas terras, como também compunha o material simbólico que constituía a 

perspectiva de Brasil colonial e de Novo Mundo. As técnicas empregadas dão 

indícios sobre a visão (ou representação social) que a Europa produzia em relação à 

colônia, bem como contém intencionalidades inerentes aos atos de observar, 

selecionar e mapear. 

 

O Método Iconológico 

 

Uma vez que essa pesquisa se dispõe a percorrer e explorar caminhos que 

permeiam a subjetividade, é preciso estabelecer parâmetros que tentem ser 

referência da cientificidade técnica das análises pretendidas. Para estes fins, a 

simples observação desorientada não garante qualquer segurança interpretativa, 

pois o olhar do observador para a imagem precisa de um caminho de orientação. 

Nesse sentido adotou-se a proposta de Panofsky (2014) chamada Iconologia ou 

método Iconológico, composto por três etapas que entendem a obra a partir de três 

dimensões (temas) de interpretação: 

O primeiro tema, Tema Primário ou Factual, consiste na identificação mais 

óbvia e literal das características da imagem, com o reconhecimento de símbolos e 

seus significados mais próximos do senso-comum (por exemplo, duas linhas 

cruzadas perpendiculares formando o que seria uma cruz).  

O segundo tema, Secundário ou Convencional, constitui-se pela associação 

entre as formas e motivos artísticos para identificação de histórias, contextos 

resultantes de significados associados. Nesse tema, um homem na cruz pode 

significar Jesus Cristo, de modo a associar a figura a uma narrativa. 
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E o terceiro motivo, tema Intrínseco ou Conteúdo, explora os valores 

simbólicos contextuais da obra, do autor, da sociedade, de forma sintomática e 

subjacente. É no terceiro tema que o contexto geográfico é aplicado, contribuindo no 

exercício de tentativa de compreensão e reinterpretação dos mapas históricos. 

O método de Panofsky ainda apresenta técnicas de correção de erros para 

cada um destes temas, mas o autor adverte que os equipamentos subjetivos 

(conhecimentos apriorísticos) do pesquisador são inegavelmente determinantes na 

compreensão e interpretação desenvolvidas. Essa proposta admite a influência do 

sujeito pesquisador, bem como reconhece o peso de sua posicionalidade frente ao 

objeto, aproximando-se das concepções teóricas da fenomenologia. 

Os seis mapas estudados foram submetidos às três etapas da Iconologia, 

bem como suas propostas corretivas. A partir da experiência, elaboraram-se 

ensaios geográficos, que refletem sobre os temas artísticos (forma, cor, linhas, etc.) 

bem como aspectos ideológicos, sociais e pertinentes ao imaginário dos sujeitos 

editores. O principal enfoque dos ensaios se dá sobre a percepção e representação 

da paisagem colonial, já que esta categoria possibilita um diálogo interdisciplinar 

específico durante o período selecionado. 

 

 Obras e Fontes 

 

Toda pesquisa ou ato de pesquisar inclui um processo de seleção e 

escolhas, haja vista, por exemplo, a impossibilidade do pesquisador de acessar 

completamente toda a complexidade de seu objeto. Dentre as escolhas inevitáveis a 

esta pesquisa estava à seleção dos mapas históricos a serem investigados a partir 

de um acervou ou critério comum. Nesse sentido, buscou-se acesso ao material 

online disponível nos sites de museus, bibliotecas, coleções e acervos digitais 

brasileiros, de modo a valorizar os acervos nacionais. Diante dos resultados 

encontrados, a Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP (Universidade 

Estadual de São Paulo) apresentou-se completa, acessível e cujo material mostrou-

se pertinente em relação aos objetivos da pesquisa. 
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O acesso aos mapas históricos deste período foi feito através de meio 

digital, em consulta ao site da Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP. Em 

sua categorização por data, o acervo online possui seis mapas cujas narrativas 

fazem referência ao séc. XVI, e que então se tornaram objeto desta pesquisa: Brasil, 

de Giacomo Gastaldi e Giovanni Batista Ramusio (1556); Brasiliaanze scheepvaard do 

holandês Pieter van der Aa (1556,editado em 1706); Typus Orbis Terrarum, de Frans 

Hogenberg e Abraham Ortelius (1570); Le Nouveau Monde Descouvert et Illustre de 

Nostre Temps de André Thevet (1575); Universi Orbis descriptio ad Usum 

Navigatium, de Giovanni Antonio Magini e Girolamo Porro (1587-98) e por fim, 

‘Peruvia id est, Novi Orbis pars Meridionalis à praestantissima eivs in Occidentem 

regione sic appellata’, de Johann Bussemacher e Matthias Quad (1598). 

A seguir estão elencados os ensaios interpretativos, os mapas, descrições 

sobre as principais características encontradas a partir da aplicação do método 

iconológico nos mapas históricos e as considerações resultantes. 

 

 Ensaios Geográficos: Narrativas de Interpretação 

 

Brasil (1556) 

 

Este mapa pertence elaborado pelos italianos Giacomo Gastaldi (1500 -1566) 

e Giovanni Ramusio (1485 - 1557) foi elaborado a partir da literatura de navegação, 

sob a perspectiva de viajantes franceses que vieram ao Brasil em 1520 juntamente 

com Jean Parmentier. A tradição cartográfica italiana da época, que incluía as 

Cartas Portulanas, primava pelas formas, direções e técnicas opondo-se a 

experiência paisagística deste trabalho. Essa diferença pode ser justificada pela 

aproximação com os franceses, bem como a função ilustrativa exercida por esta 

obra no livro que integrou, o “Delle Navigattioni et Viaggi”, um tratado geográfico de 

três volumes publicado em 1550. 
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A leitura iconográfica permite identifica vegetação, pessoas, fauna, um 

vulcão, montanhas, edificações, objetos, embarcações, rios, o litoral atlântico, com 

quantidades expressivas de símbolos e ícones espalhados por toda a porção central 

e leste do continente. Também chama a atenção a posição em que se apresenta o 

Brasil, ao invés da perspectiva norte-sul, uma visão oeste-leste, representando a 

perspectiva do viajante que chega a costa brasileira. 

Preocupa-se com a escala humana, dando especial destaque às relações 

entre nativos indígenas e franceses. Cenas de trabalho (transformação do ambiente 

“selvagem” em “civilizado”) onde os indígenas usam ferramentas europeias (como 

machado) mostram a constituição de uma relação de troca, mas ao mesmo tempo 

hierarquizada, onde o europeu oferece a tecnologia, que facilita o trabalho indígena. 

Há certo generalismo: a fauna ilustrada apresenta lhamas no Brasil, bem como 

vulcões andinos são apresentados no interior da colônia. 

Este mapa prima pelo conteúdo em detrimento da forma, pela relação e não 

pela posição, sendo um mapa social e não locacional. A territorialidade é composta 

pela relação de transformação e apropriação da paisagem (SOUZA NETO, 2001). 

Enfatizando a segurança do litoral em detrimento do interior, expõe-se a sutilmente 

a possibilidade de conquista, tanto da parte conhecida do território quanto da terra 

non discoperta, simplesmente pela ausência visual de portugueses na colônia 

(figura 1): 
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Figura 1: Brasil (1556) 

Adaptado por Carvalho (2017) da Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP. 

 

Brasiliaanze Scheepvaard ([1556]1706) 

 

Trata-se de um mapa narrativo feito a partir de “Histoire d'un voyage faict 

en la terre du Brésil” de Jean de Léry (1536-1613), retratando conflitos religiosos 

existentes na colônia francesa da França Antarctica (atual Rio de Janeiro). Publicado 

no séc. XVIII por Pieter Van der Aa (1659 - 1733) narra acontecimentos do séc. XVI, 

classificado tematicamente pela equipe da Biblioteca Digital como tangente aos 

mapas do Séc. XVI. 

A iconografia pode ser divida em dois grupos, um grupo de ícones do mapa 

e outro da alegoria no canto inferior direito. No primeiro, prioriza-se a toponímia 

indígena, localizando tribos, montanhas e marcos geomorfológicos importantes, 

principais rios navegáveis e florestas litorâneas, espacializando a ocupação indígena 

e destacando o vazio demográfico interior. A vegetação esparsa e concentrada 

apenas nas porções mais conhecidas confere ao interior inexplorado uma aparência 
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sertaneja e desértica. A linha costeira, extremamente rugosa, mostra a 

compreensão acerca da complexidade profunda da costa brasileira, bem como a 

dificuldade escalar de representar a extensão e a forma dentro da perspectiva 

escolhida. 

Já a alegoria apresenta a violência entre os humanos poderia ser vinculada 

ao genocídio indígena do Brasil colonial, mas as vestes, armas e posição dos 

humanos permitem identificar a dicotomia de protestantes e católicos. Eles 

estiveram em conflito na França Antarctica até a realização de acordos de paz 

temporários, mas que acabaram não sendo efetivos e levaram a ondas de violência 

e linchamento. Essa ideia obscurantista de passado perigoso e selvagem alinha-se 

ao uso deste mapa como ilustração de um atlas de histórias coloniais, remetendo ao 

perigo enfrentado pelos primeiros exploradores, com uma função análoga ao 

entretenimento do leitor. 

A presença portuguesa é admitida no litoral e citada através das 

toponímias, textos e aldeamentos, que fazem referência às Capitanias Hereditárias. 

Porém os espaços em branco questionam a ocupação territorial, reforçando a ideia 

de “esvaziamento” ou “fundos territoriais” desconhecidos. Diante destas 

observações, conclui-se que o mapa dá maior atenção às questões políticas e 

sociais, em detrimento da paisagem natural e das possíveis riquezas, debruçando-

se sobre uma narrativa específica (figura 2): 
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Figura 2: Brasiliaanze Scheepvaard (1556 [1706]) 

Adaptado por Carvalho (2017) da Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP 

 

 

Typus Orbis Terrarum (1570) 

 

Pertence ao primeiro atlas moderno (o Teatrum Orbis Terrarum) este mapa 

faz parte da tradição holandesa, e destaca-se pela qualidade técnica da 

representação de um mapa mundi. Produzido por Abraham Ortelius (1527-1598 - e 

vale pontuar, que fora próximo de Mercator), insere-se nas concepções da 

Cartografia Moderna, debruçando-se sobre a localização dos territórios em 

detrimento de suas especificidades paisagísticas. Resgatando a Cartografia Clássica 

ptolomaica, prioriza o registro das massas continentais existentes e suas principais 

ocupações. Posiciona o planeta em certa cosmologia mística, com nuvens 

envolvendo as margens da projeção. 

Elementos naturais (geomorfologia, fauna e flora) representados 

minusculamente revelam consciência de escala, sendo suprimidos pela informação 

textual, destacavelmente mais importante para os propósitos da imagem. Em 
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contraposição a técnica, a existência de monstros do mar nos oceanos inexplorados 

revela o medo e o temor do desconhecido, bem como características típicas do 

pensamento medieval, envolto em certo misticismo. 

O uso das cores aplicado a porções continentais cria unidades territoriais, e 

associa colônias às suas respectivas metrópoles. A diferenciação da cor também é 

uma forma de construção do discurso de alteridade, diferenciando o “eu” do “outro”. 

Além disso, a simples posição dos continentes (Europa centralizada e acima, África 

e América Latina abaixo) indica a hierarquização territorial, elemento 

aparentemente convencional, mas que mantém sua tradição até os dias atuais, tal 

sua força dentro do discurso científico cartográfico. Outra função importante 

presente na técnica deste mapa está na busca pela linguagem universal, seja o 

latim ou matemática, para normatização técnica da produção de mapas e da 

representação espacial. 

Desta maneira o Typus Orbis Terrarum (figura 3) é uma amostra visual de 

valores do pensamento científico moderno, como a busca pela normatização, a 

ciência a serviço das estruturas de poder, a superação do pensamento medieval, o 

afastamento entre sujeito e objeto e a busca por uma linguagem universal científica 

para construção de modelos e representações. Ainda sim, é possível perceber 

características como temores e anseios da subjetividade do editor e da sociedade 

que o envolvia. 
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Figura 3: Typus Orbis Terrarum (1570) 

Adaptado por Carvalho (2017) da Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP 

 

Le Nouveau Monde Descouvert et Illustre de Nostre Temps 

(1575) 

 

Editado pelo religioso francês André Thevet (1516 - 1592), este mapa 

destaca o Ocidente, bem como a região do atual Oceano Pacífico e Antártida. 

Novamente, a escala humana é apresentada através de elementos da paisagem, só 

que dada a grande quantidade de informações na América, Thevet transferiu a 

representação da paisagem para o continente austral, fazendo dessa massa de terra 

uma “amostra” do ocidente. 

A iconografia do mapa retrata a natureza selvagem e indomada ocidental 

em conflito com o “processo civilizatório” europeu de ocupação. Ilustra-se o 

desenvolvimento de relações sociais entre nativos e estrangeiros a partir do 

trabalho (caça, desmatamento), e relações entre os estrangeiros e o espaço, cuja 

intervenção direciona e coordena os processos de modificação da paisagem, 
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organizando e estruturando o espaço selvagem e inserindo-o de forma segura na 

lógica colonial mercantil moderna. 

A associação entre presença europeia e segurança também é feita a partir 

da disposição e da concentração das embarcações nos mares e das toponímias nos 

continentes. A circulação denota confiança e poder simbólico, indicando domínio 

sobre os mares e suas rotas comerciais, assim como a existência de portos 

coloniais assegura a efetivação da dominação e consolidação de entrepostos 

comerciais seguros. Mesmo os monstros do mar são reduzidos em tamanho e 

naturalizados, assumindo formas pisciformes e menos monstruosas.  

Há uma tentativa de acrescer profundidade e perspectiva a imagem do 

mapa, através do tamanho dos ícones (ícones da porção inferior da imagem em 

tamanho maior que os presentes na porção superior), o estabelecimento de  pontos 

de fuga para o olhar e própria representação da paisagem enquanto uma 

perspectiva do observador. Embarcações e elementos na porção superior da 

imagem tem tamanho bem reduzido quando comparadas as representadas na 

porção inferior. Apesar da generalização das terras austrais, o mapa tenta exercer 

duplamente a função de localizar e retratar, dividindo-se entre técnica e 

subjetividade. A dicotomia sintomática da modernidade é percebida no trabalho de 

Thevet, que mistificou o continente austral, mas tentou manter a Cartografia técnica 

no restante da representação (figura 4): 
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Figura 4: Le Nouveau Monde Descouvert et Illustre de Nostre Temps (1575) 

Adaptado por Carvalho (2017) da Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP 

 

Universi Orbis Descriptio Ad Usum Navigatium (1597-98) 

 

Um exemplar clássico da Cartografia renascentista italiana trata-se de uma 

Carta Portulana, um tipo de mapa reconhecido pelas linhas direcionais que deram 

origem posteriormente à Rosa-dos-Ventos. Apesar de produzido a partir de cálculos 

feitos com base em relatos de viajantes, sua principal função como diz o título, era 

direcionada para a orientação, bem como trazer referências espaciais para 

comerciantes, viajantes, navegantes (BLACK, 2005). Direção e hidrografia são duas 

tônicas visuais deste mapa, que não se preocupa com a escala do observador ou 

com ícones da paisagem. 

Apesar do empenho na produção de um mapa mundi completo, erros 

descritivos dos relatos de viajantes geraram deformidades inevitáveis, como na 

região do Chile e da Antártida. As poucas representações iconográficas (montanhas) 

representam barreiras naturais a circulação e ao comércio, e estão curiosamente 
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posicionadas em grandes vazios paisagísticos da época, como regiões desérticas 

como Antártida e centro da América do Norte. 

De forma semelhante ao Typus Orbis Terrarum, a colorização e a disposição 

das massas continentais parecem obedecer à convenção centralizadora e 

hierárquica que coloca a Europa como centro do mundo conhecido e das rotas 

comerciais, e cria unidades de massas territoriais a partir dos contornos de cor. 

A origem das linhas também acontece em espaços vazios, e estas mesmas 

linhas carregam visualmente o mapa, precursor das cartas náuticas. A dificuldade 

de representar as diferenças escalares é reconhecida também na deformidade (ou 

rugosidade) das costas litorâneas, embora a morfologia costeira fosse de extrema 

relevância. Da mesma forma, embora o Rio Amazonas seja maior que o Rio da 

Prata, o segundo recebera destaque devido a sua importância econômica, muito 

mais relevante para o comércio de metais do que o rio amazônico. 

Na ausência de parâmetros técnicos para a verificação das representações, 

é a seletividade e o imaginário dos editores que se tornam parâmetros de 

representação. No caso deste mapa (figura 5) evidenciam-se as concepções políticas 

e valorização de certos territórios e seus conteúdos, em detrimento de outros 

considerados ainda desconhecidos ou desimportantes: 

 

Figura 5: Universi Orbis Descriptio Ad Usum Navigatum (1597-98) 

Adaptado por Carvalho (2017) da Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP. 
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Peruvia id est, Novi Orbis Pars Meridionalis à Praestantissima 

Eivs in Occidentem regione sic appellata (1598) 

 

O alemão Johann Bussemacher (1580-1613) produziu este mapa para 

compor o atlas de Matthias Quad (1557–1613). Pertencente a tradição alemã, é 

possível notar influências italianas, francesas e holandesas, principalmente no que 

se refere às convenções técnicas da Cartografia (relativamente popularizadas no fim 

do séc. XVI) elaboradas por Mercator e outros editores. Latitudes, longitudes, 

concepções de hemisférios, linhas e grades de referência (como a linha do Equador) 

atribuem função técnica a imagem. 

Diferentemente dos outros mapas, esta obra reconhece a América do Sul 

como um continente povoado e complexo, apresentando riqueza de detalhes e 

informações (na forma de toponímias) a respeito da disposição da ocupação do 

interior e da costa do continente. Porém, a população nativa não é a tônica da 

representação, e sim, um projeto colonizador em andamento (SOUSA NETO, 2001). A 

grande quantidade de portos e cidades materializa a ocupação e insere sua 

existência no plano político e administrativo dos reinos. 

Embora a América do Sul estivesse sendo governada pela União Ibérica no 

período retratado, a linguagem textual do mapa não está em português ou espanhol 

(a exceção dos nomes das localidades), pois se segue a convenção do latim trazendo 

também trechos em alemão. 

Sua iconografia traz uma grande embarcação e um monstro do mar. A 

embarcação enaltece a atividade da navegação, pois seu tamanho e forma ocupam 

parte do oceano Pacífico, e é muito maior do que o monstro marítimo. Essa 

perspectiva de contraste é uma forma de contrapor o humano ao animal, superando 

as ameaças e perigos das águas marítimas desconhecidas. Quanto maior e mais 

rebuscado o ícone, mais importância e poder ele tem. Por isso, pode-se dizer que 

nos mapas analisados, a representações de monstros e embarcações oferece uma 
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discussão de territorialidade nos oceanos, contrapondo presença e segurança, com 

desconhecimento e medo. 

No período do Renascimento, o barco era figura importante para relações 

comerciais, pois era através dele que se promovia a circulação de mercadorias, 

pessoas e informações. O barco deste mapa destaca-se como uma referência a 

atividade comercial e exploratória (figura 6): 

 

 

Figura 6: Peruvia id est, Novi Orbis Pars Meridionalis à Praestantissima Eivs in Occidentem regione sic appellata 

(1598)  

Adaptado por Carvalho (2017) da Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP. 

 

Considerações Finais 

 

Depois de elaborados os ensaios geográficos a partir do método Iconológico 

aplicados aos seis mapas apresentados (aqui resumidos em seus pontos 
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principais), percebeu-se grande diversidade de forma, técnicas e conteúdos, mesmo 

que o objeto representado incluísse o Brasil (Brasil/América do Sul/Mundo). Mais do 

que características como nacionalidade, tradição e capacidade técnica, é a função do 

mapa mostra-se um critério importante quanto ao conteúdo e as formas escolhidas 

para compor sua representação. Em um período em que a Cartografia começava a 

escolher suas convenções técnicas, a função determinava os parâmetros visuais 

para atender demandas funcionais específicas. 

Quanto aos resultados encontrados, percebe-se que a iconologia 

proporciona elementos de análise para discussão da paisagem, principalmente 

quando os ícones são abundantes e destacados. Também do território, quando os 

recursos visuais são pouco variados e os ícones quase ausentes, e quando sua 

localização representam imaginários de controle e poder. 

A presença de ícones que mostram elementos da paisagem revela a escala 

humana do observador e faz referências à narrativas específicas, onde a função do 

mapa e a preocupação do editor estão vinculadas a algum debate social ou político. 

A representação da paisagem é uma forma de apropriação do território, 

proporcionando ao expectador a chamada “experiência da paisagem” (LOIS, 2004), 

apresentando as transformações que ocorreram de maneira positiva e necessária 

para a exploração do Novo Mundo. 

A experiência da paisagem, por sua vez, foi uma importante motivação para 

a aplicação da arte na Cartografia, em especial os ícones e as perspectivas 

paisagísticas. Diante da inexistência da fotografia ou de forma mais precisa/acurada 

de representação espacial, a arte fez necessária para construir o imaginário, 

compondo as narrativas ilustrativas e consequentemente, a perspectiva 

sociocultural que a Europa criou a respeito do Brasil colonial, que foi incorporada 

pelos colonizadores a nossa sociedade e faz parte da história do país. Muito desta 

visão construída que os europeus elaboraram compõe a visão que os próprios 

brasileiros percebem sobre o Brasil, como as ideias de “fundos territoriais” e 

“grandes vazios interiores”. 

Já o território é abordado visualmente através da hierarquização territorial, 

da formação de unidades territoriais de associação e diferenciação entre o que é 
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igual e o que é diferente, entre o “eu” e o “outro”. A presença dos europeus, a 

disposição espacial de sua ocupação, também reflete poderio econômico e militar, 

sobrepujando as dificuldades impostas pela natureza e dominando o espaço 

selvagem. Séculos depois, a perspectiva exploratória tornar-se-ia civilizatória, 

ganhando força no século XIX com o discurso neocolonialista. O próprio conceito de 

território só se consolidou séculos depois, mas é possível identificar indícios de 

traços embrionários destas ideias. 

No que diz respeito a Arte, percebe-se que o discurso normativo  científico 

afastou a imagem mapa da imagem ícone, e transforma o mapa em documento 

textual. Ao substituir imagens por textos, objetiva-se o subjetivo padroniza-se o que 

é visto e diminui-se a possibilidade de variações de interpretação. Mas como a 

linguagem do mapa é também visual, a matemática trigonométrica aparece como 

linguagem universal para as linhas e formas, submetendo a representação espacial 

às convenções propostas e diminuindo sua possibilidade criativa.  

Deste modo atenderam-se todas as demandas da Modernidade, políticas, 

sociais, econômicas e geográficas, dando segurança ao expectador sobre a 

objetividade das informações descritas. A Cartografia (que era praticada por um 

grupo pequeno de profissionais elitizados) passou a ser técnica e distanciar-se da 

Arte e da subjetividade, priorizando uma representação “fiel” do espaço em 

detrimento de concepções pessoais.  

Apesar disso, como foi possível perceber nos ensaios geográficos, é 

impossível desvincular da imagem, a sociedade, o contexto e os sujeitos que a 

produziram, pois representar envolve seleção e escolha, e aí estão sempre 

presentes o imaginário e conhecimento apriorístico do sujeito. Mesmo assim, o 

direito de cartografar foi elitizado, e a representação do espaço considerada como 

“fiel” e “correta”, sob uma lógica progressista e tecnológica, transformou-se para 

atender cada vez mais os discursos de poder. 
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CÚPULA TAJ AL-MOLK: A GEOMETRIA POR TRÁS DA ARTE 

 

Carolina Medina da Costa (UFRGS)
1
 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Kátia Pozzer (UFRGS)
2
 

 

Resumo: O presente artigo busca compreender e evidenciar questões acerca da 

relação existente entre a arte, a geometria e a religião que fazem da Cúpula Taj al-Molk
3
 

um ícone da arquitetura iraniana. Após uma breve introdução sobre os materiais e 

técnicas utilizadas por seus construtores, iremos nos deter, em um segundo momento, a 

questões acerca da importância da geometria como meio de formalizar a arte islâmica. A 

metodologia utilizada tem como base o conceito do Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg 

(1866 - 1929), que consiste em uma análise comparativa e formal de ícones de diferentes 

culturas. Através da análise da estrutura arquitetônica e da iconografia da Cúpula Taj al-

Molk, busca-se reunir fontes para o estudo e aprofundar os conhecimentos sobre as 

origens da cultura islâmica no âmbito das artes.  

 

Palavras-chave: Arte Islâmica, Cúpula Taj al-Molk, Geometria.  

 

Introdução 

 

A Mesquita Masjed-e Jame, localizada na cidade de Isfahan, no centro do Irã, e 

fundada no século VIII A.D., durante a dinastia Seljúcida, é uma construção repleta de 

simbolismo e de inovações, sendo considerada um edifício protótipo, devido a sua 

combinação entre o projeto com quatro Ivans e as pequenas cúpulas que percorrem toda 

a extensão de seu teto. Além de ser uma mesquita exemplar para muitas outras que 

                                                           
1
 Graduanda em História da Arte, bolsista voluntária no projeto de pesquisa Memória Cultural da Gênese e Desenvolvimento da Arte 
Islâmica (CNPq/FAPERGS/UFRGS). 
2
 Docente do curso de História da Arte, Coordenadora do projeto de pesquisa Memória e 
Desenvolvimento da Gênese da Arte Islâmica (CNPq/FAPERGS/UFRGS). 
3
 Diversas formas de escrita e nomes para Cúpula Norte foram encontradas, como Taj al-Mulk, Gunbad-i-Kharka, Gunbad-i-Khaki e 
Gunbad-i Taj-ul-Mulk. 
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vieram posteriormente, a Grande Mesquita de Isfahan, como também é conhecida, torna-

se peculiar por acolher duas cúpulas consideravelmente distintas uma da outra, não 

apenas em relação às suas dimensões, mas principalmente por suas estruturas e pela 

função em que cada uma desempenha.  

Enquanto a cúpula do sul, conhecida como Nizam al-Molk, construída em 1070-

1071 A.D., é maior, tem a sua posição alinhada com a Qibla
4
 e está mais próxima do 

Mihrab
5
, a Cúpula Taj al-Molk, ou Cúpula Norte, é expressivamente menor, porém é 

reconhecida como o tesouro da Mesquita Masjed-e Jame, devido a suas proporções 

consideradas perfeitas. Não sabendo-se o motivo real de sua construção, a Cúpula Taj al-

Molk, inaugurada em 1088 A.D., vem sendo identificada como um exemplo de perfeição 

entre as construções de cúpulas de alvenaria, havendo cada vez mais estudos referentes 

à sua composição estrutural.  

 

 

Figura 1 - Exterior da Cúpula Taj al-Molk. Ref: Archnet 

 
                                                           
4
 Direção. No Islã é definido como a direção para Meca, onde devem ser dirigidas as orações. 

5
 Nicho em forma de abside. Tem a função de indicar a direção da cidade de Meca (qibla). 
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As inovações relacionadas aos materiais utilizados na cúpula também são 

motivos do seu êxito, devido ao aprimoramento do que já era conhecido e utilizado, como 

é o caso do tijolo
6
. Os Seljúcidas

7
 não apenas inovaram na utilização do material, como 

também aperfeiçoaram uma antiga estrutura da arquitetura Persa, conhecida como 

Chahar-taq
8
, que foi desenvolvida para servir como estrutura base da cúpula. A estrutura 

transforma-se em diversas formas geométricas com intuito de atingir a forma perfeita. 

Inicia com um quadrado perfeito, transforma-se, em seguida, em um octógono e, 

gradualmente, desdobra-se em um hexadecágono para, enfim, encontrar o aro circular 

da cúpula. A estrutura principal tem como base a Proporção Áurea que, por sua vez, 

apresenta-se em muitos elementos da natureza, evidenciando, portanto, um diálogo 

existente entre formas naturais e as leis que regem a arquitetura desse povo. 

 

A geometria e os seus desdobramentos na Cúpula Taj al-Molk 

 

Uma das justificativas da complexidade da elaboração do projeto desta cúpula 

são os tremores de terra, muito comuns no local. Desta forma, os construtores da cidade 

desenvolveram técnicas de modo a fazer com que os seus projetos resistissem a 

desastres naturais, incêndios e guerras que ameaçavam o seu patrimônio idealizando, 

portanto, ícones da arquitetura iraniana. 

A Cúpula Taj al-Molk é considerada o primeiro exemplo de cúpula que utiliza a 

abóbada nervurada e, segundo a teoria de Galdieri
9
, elas teriam uma função muito além 

de estruturas decorativas, seriam estruturas desenvolvidas para suportar o peso da 

cúpula, dando uma maior estabilidade para a construção e colaborando para que 

sobrevivesse por tanto tempo com poucos danos em sua edificação. O tijolo que, apesar 

de já ser um material utilizado, foi desenvolvido e aplicado nas construções seljúcidas na 

sua forma mais pura, compondo tanto a estrutura quando  a ornamentação. A escolha do 

material se deu por este ser mais barato que a pedra e mais resistente que a madeira, 

                                                           
6
 O tijolo queimado de argila originou-se na Pérsia, no terceiro milênio B.C. 

7
 Governaram entre 1037-1194 A.D. 

8
 A estrutura vem dos templos de fogo do zoroastrismo, no período pré-islâmico. É uma estrutura de base quadrada com um telhado 
abobadado. 
9
 GALDIERI, O. Jameh Mosque of Isfahan, Management of Cultural Heritage of Isfahan. 1991. 
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além de ser abundante na região e permitir uma construção rápida devido a sua 

“elasticidade”.  

A perspicácia dos construtores Seljúcidas pode ser vista não apenas na 

modernização dos materiais utilizados e na adequação de estruturas mais antigas, mas 

também na grandeza do simbolismo que preenche o interior da cúpula, fazendo da 

geometria um meio de formalização do sagrado. Como foi dito anteriormente, o uso da 

geometria se inicia com uma estrutura quadrada que, gradualmente, transforma-se em 

um polígono de oito lados, sustentada por arcos, que converte-se em um polígono de 

dezesseis lados e, por fim, recebe a base circular da cúpula, como no esquema abaixo.  

 

 

Figura 2 - Esquema estrutural da Cúpula Norte. Ref: Marjan Ghannad 

 

A presença de um cubo na base e de um octaedro no meio da estrutura da 

cúpula lembra-nos da relação dos Sólidos Platônicos, celebrados por Platão no diálogo 

Timaeus, com os quatro elementos da natureza, evidenciando uma possível associação 

com a terra e o ar, respectivamente. Neste mesmo diálogo nos é apresentado a crença da 

semelhança entre a criação do mundo com a progressão geométrica. Assim, uma 

possível leitura, seria de que toda a estrutura da Cúpula Taj al-Molk, através da 

geometria, representaria a descida do mundo celestial em direção à terra, onde a base 

quadrada seria a morada do mundo visível, a base octogonal seria o meio de conexão 

entre os mundos e a cúpula, significando simbolicamente a abóbada celestial, a estrutura 

que relaciona, portanto, o mundo do criador e o mundo das criações.  
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A Proporção Áurea, que rege a estrutura da Cúpula Norte, também é encontrada 

na natureza, como em plantas, nas hélices de DNA, conchas, planetas, galáxias e etc, 

evidenciando novamente o diálogo existente entre a natureza e a arquitetura por meio da 

geometria. A ornamentação do interior da cúpula pode ser sintetizada em um círculo no 

centro e estrelas de cinco pontas ao seu redor, em tamanhos diferentes, podendo ser 

facilmente comparada ao céu celeste. O círculo, segundo Ringgenberg (2009, p.67), seria a 

representação da criação que surgiria da unidade ou do intelecto divino, simbolizado por 

um ponto. O pentágono, por sua vez, representaria o amor universal e o Homem 

Perfeito/Divino. Assim, por meio de formas geométricas, temos uma imagem abstrata 

que simboliza o ato da criação.  

 

Figura 3 - Proporção Áurea na Cúpula Norte. Ref: Archnet 
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Figura 4 - Vista interior da Cúpula Norte. Ref: Nina Pearson 

 

Considerações finais 

 

A Cúpula Norte da Mesquita Masjed-e Jame é, de fato, uma grande obra de arte, 

que faz jus tanto à mesquita que a abriga, quanto aos construtores que a deram vida. Sua 

estrutura conta-nos a história de diversas culturas, através do desenvolvimento dos 

materiais e técnicas que nela encontraram a perfeição. Por meio de seu projeto temos 

conhecimento de crenças religiosas e filosóficas que residem em fórmulas geométricas e 

relacionam-se simbolicamente com formas encontradas na natureza. A arquitetura 

Persa acreditava na geometria sagrada como meio de atingir a beleza divina e, através do 

estudo da Cúpula Taj al-Molk, conhecemos a eficiência da geometria como comunicadora 

de conhecimento, religião e arte.  
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A Cúpula Taj al-Molk é um exemplo muito bem conservado, que resiste por mais 

de novecentos anos, de uma relação singular entre a estrutura e o ornamento. Se por um 

lado a geometria é exemplarmente utilizada para dar vida ao projeto no espaço 

tridimensional, por outro ela também é fundamental para trazer sentido religioso ao 

espaço bidimensional. Assim como Hejazi (2004, p.25) aponta, a Geometria Sagrada 

apropriou-se das proporções do céu e as trouxe para os edifícios na terra. É desta 

maneira que a Cúpula Taj al-Molk pode ser interpretada, como um objeto artístico de 

proporções perfeitas que formaliza silenciosamente a fé. 
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A intermidialidade do livro de artista: uma análise do trabalho de Guita Soifer 

 

Eloiza DALAZOANA 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Dra. Maria Cristina MENDES (Orientadora) 

Bolsista (Graduação) – Fundação Araucária 

 

Resumo: O artigo tem por objetivo levantar algumas questões acerca dos livros 

de artista produzidos por Guita Soifer, destacando, não apenas sua qualidade artística, 

mas evidenciando também a importância deste tipo produção de arte no contexto 

histórico das Artes Visuais. A pesquisa se justifica por ser este um segmento de destaque 

na produção da artista paranaense, já que, além de ter sido exibido em exposições 

nacionais e internacionais, o conjunto de obras hoje integra o acervo do Museu Oscar 

Niemeyer, em Curitiba. No primeiro tópico apresento um breve histórico do livro de 

artista a partir das pesquisas bibliográficas de Paulo Silveira, BernadettePanek e Ludmila 

da Silva Ribeiro de Britto; no segundo investigo o conceito de intermidialidade de acordo 

com Maria do Carmo Veneroso; e no terceiro aponto características relevantes da obra de 

GuitaSoifer, segundo Marcia Regina Pereira de Souza, Angélica Sommer e Marco Silveira 

Mello. As informações disponíveis no site da artista são evidenciadas com o intuito de 

enfatizar novos modos de veiculação da arte na contemporaneidade. 

 

Palavras-chaves: Livro de artista, intemidialidade, Guita Soifer 

 

A relevância em tratar do assunto livro de artista, encontra-se na necessidade de 

exemplificar a diferença entre um livro de arte e um livro de artista, apresentando esta 

categoria de arte contemporânea, valorizando o livro de artista como obra de arte. 

As principais referências teóricas deste trabalho são Paulo Silveira, que discorre 

primordialmente sobre a história. Maria do Carmo de Freitas Veneroso, falando sobre o 

livro de artista e intermidialidade. Marcia Regina de Souza faz uma leitura detalhada de 

alguns livros de Guita Soifer. 
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O livro sempre possuiu uma grande credibilidade como portador de informações, 

este novo formato assusta leigos e até pessoas acostumadas com a arte contemporânea. 

Definir tal objeto artístico é muito complicado, devido a sua pluralidade, ele vai além da 

capacidade expressiva de um só meio intermidiático. 

A importância em focar nos trabalhos de Guita Soifer se justifica pela pluralidade 

e qualidade de sua produção, dando papel de destaque a tal gênero de arte e levando a 

arte contemporânea paranaense para diversos locais em suas exposições nacionais e 

internacionais. 

 

Historia do livro de artista 

 

O livro de artista é uma obra de arte contemporânea, porém seus primeiros 

vestígios são mais antigos do que se pensa. Para Paulo Silveira (2002, p.3): “O livro de 

artista é ao mesmo tempo o nome de uma categoria artística e de um dos produtos dessa 

categoria”.  

Uma confusão que não deve ocorrer é entre um livro de arte e um livro de artista. 

Um livro de arte é um livro comum que tem como objeto a arte, uma fonte de 

conhecimentos sobre assunto, apenas um suporte. O que não é o foco desta pesquisa, 

mas sim o livro de artista, concebido pelo artista, como obra de arte inserida no ciclo da 

mídia, e por si só infringindo ao mundo da arte por rega-la com conceitos da 

comunicação, antes tidos como rudes. (SILVEIRA, 2002) 

Para Paulo Silveira (apud Britto 2009, p.133) “é possível retroceder no tempo 

quase que infinitamente na busca da origem do livro de artista”. Maria do Carmo de 

Freitas Veneroso (2012) cita alguns exemplos como os Cadernos de Leonardo da Vinci 

que remetem diretamente ao livro de artista, assim como os livros de William Blake 

(1788–1821), impressos em litografia.  

De acordo com o que entendemos hoje, essa designação de livro de artista foi 

registrada inicialmente para uma exposição no CollegeofArt, ocorrida em 1973, na 

Filadélfia. Para Silveira (2002, p.3): 
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Era o momento de desenvolvimento da arte conceitual internacional e de outros 

movimentos, tendências e escolas que reposicionaram os papéis e as 

estratégias dos principais agentes do mercado das artes: artistas, críticos, 

estudiosos, galeristas, público etc. Problemas como valor, circulação e 

documentação foram muito discutidos, gerando uma produção artística sem 

precedentes. Os livros de artista daquele momento podiam ser livros de fato, 

mas, muitas vezes, eram livretos de baixíssimo custo, ou simples folhetos, ou 

peças impressas sobre os suportes mais variados. Sempre ou quase sempre 

múltiplos. 

 

A construção do livro como obra de arte, pode receber diversas titulações como: 

“livro de artista, livro objeto, livro ilustrado, livro de arte, livro poema, poema-livro, livro-

arte, arte-livro, livro-obra” (Silveira, 2008, p. 25). O termo livro de artista é utilizado no 

sentindo lato, assim como poderia utilizar qualquer outra destas denominações. O termo 

nunca foi encontrado em um dicionário brasileiro. Apenas a Grande Enciclopédia 

Larousse Cultural, de 1988, (apudSilveira, 2008, p. 25) tem assim definido:  

 

Livro de Artista:obra em forma de livro, inteiramente concebida pelo artista e 

que não se limita a um trabalho de ilustração. (Sob sua forma mais livre, o livro 

de artista torna-se um livro-objeto.) Livro-objeto é o “objeto tipográfico e/ou 

plástico formado por elementos de natureza e arranjos variados”.  

 

Um antecessor do livro de artista foi o livre de peintre, que surge em meados de 

1890, como uma iniciativa do marchandAmbroiseVollard, em Paris. Le Corbeau, de Edgar 

Allan Poe, traduzido por Stéphane Mallarmé e ilustrado por Édouard Manet, é 

considerado um dos principais livres de peintre produzidos nessa época. (VENEROSO, 

2012) 
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Fig. 1: Prospecto traduzido por: Stéphane Mallarmé, ilustrado por Edouard Manet, publicado por Richard Lesclide em 

1875. Fonte: https://goo.gl/Mb4M1d 

 

No Brasil podem-se observar alguns precedentes do livro de artista, como a 

colaboração entre a artista modernista “Tarsila do Amaral e BlaiseCendrars em Feuilles 

de Route (Fig.2), sobre a viagem do poeta ao Brasil, e cuja capa apresenta um desenho da 

Negra.” (VENEROSO, 2012, p. 87) 

 

Fig. 2 Feuilles de route, 1924 

Fonte: https://goo.gl/ax3nTL 
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Tarsila colabora também com Oswald de Andrade no livro de poesias Pau Brasil 

(1924-25), (fig. 3), sua capa provocativa, feita por Tarsila do Amaral onde a “bandeira do 

Brasil aparece com a divisa ‘PauBrasil’ substituindo ‘Ordem e Progresso’, em um design 

sintético, no qual há uma eficiente integração entre palavra e imagem.” . (VENEROSO, 

2012, p.87). 

 

 

Fig. 3: capa do livro de poemas de Oswald Andrade “Pau Brasil”, 1925.  

Fonte: https://goo.gl/Fh3fFA 

 

No Brasil, o livro como objeto de arte, se afirma apoiado na poesia visual. O livro 

de artista é trabalhado, entre os termos da literatura e das artes visuais. “E assim, 

desenvolve um processo de maneira muito peculiar a fim de explorar a palavra como 

elemento visual.” (PANEK, 2006, p.40) 

Johanna Drucker, no seu livro The century of artists’ books, citada por Veneroso 

(2012), assegura que o livro de artista tornou-se uma forma de arte desenvolvida no 
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século XX. Cita o ano de 1945 como uma menção para o aparecimento do livro de artista 

como um campo específico.  

O livro de artista, originalmente, pode e deve ser, manipulado e folheado pelo 

publico, “retirando a arte do âmbito da preciosidade, da aura, da contemplação e da 

fruição por restrito e privilegiado público e da exposição em vitrine.” (PANEK, 2005, p. 11, 

apud BRITTO, 2009, p. 134) 

Definir seu conceito é algo muito difícil, pela pluralidade dos livros de artista, que 

podem apresentar-se em exemplar único ou múltiplos. Existem exemplos ilimitados, 

onde as obras não são assinadas e não numeradas, acessíveis, não apenas em galerias e 

espaços exclusivos de arte, mas também em livrarias, e lugares comuns ao publico 

geral, quebrando a aura fortemente institucionalizada do objeto precioso. (BRITTO, 2009) 

 

Intermídia 

 

A arte contemporânea é carregada de novidades, inovações e de uma mistura de 

técnicas e ideias. Grande parte dos mais valiosos trabalhos atualmente produzidos 

parece estar entre mídias. (HIGGINS, 1984) 

Para Veneroso (2012, p. 85) “A Intermidialidade é o processo da conjunção e 

interação de várias mídias.” O nosso pensamento quando se trata de mídias, não deve 

focar-se apenas em cinema, fotografia, rádio, jornal e TV, mas também em literatura e 

artes. Pois também vinculam informações e reúnem todo um aparato social e cultural à 

sua volta. Essas mídias se entrelaçam e acabam gerando novas falas, que vão além da 

capacidade expressiva de um só meio. 

Isso é especialmente observável em uma das mídias mais antigas: o livro. Seus 

fundamentos de ordem e credibilidade, lhes deram um alto grau de respeitabilidade 

dentre os veículos de comunicação.  (SILVEIRA, 2002) 

A ideia de separação entre as diversas mídias aparece no Renascimento. A visão 

de que pintura é tinta sobre a tela ou que a escultura não deve ser pintada. Conceito 

mecanicista que teve força durante as primeiras revoluções industriais, contudo, hoje os 
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problemas sociais que caracterizam nossa época, não nos permitem mais uma visão 

compartimentalizada. Resumidamente: a intermedialidade é a junção entre duas ou mais 

mídias. (HIGGINS, 1984) 

Os livros de artista utilizam comumente a junção entre mídias que pode ocorrer 

nas relações intermidiáticas, quando, como pode ocorrer, palavras e imagens se 

entrelaçam, sendo que o elemento visual mistura-se conceitual e visualmente com as 

palavras. (VENEROSO, 2012). 

Temos como grandes exemplos de obra intermidial os Ready-mades, uma vez 

que não tem a intenção de se conformar a própria mídia, sugere uma implantação no 

campo entre a área geral da mídia arte e aquela da mídia vida. (HIGGNS, 1984) 

Surgido na arte, o livro de artista fundou uma categoria que recebeu o seu nome, 

e que reúne o próprio livro de artista, o livro-objeto e outras obraspróximas,   

relacionadas   ou   mesmo de forma remota referentes ao livro. (SILVEIRA, 2002) 

Em 1950, a técnica do expressionismo abstrato era o modo dominante de se 

trabalhar na época, porém muitos pintores começaram a lhe considerar irrelevante, e se 

voltaram para a colagem, removendo e/ou adicionando, objetos cada vez mais 

incongruentes as suas obras. Como a obra de Robert Rauschernberg, em uma de suas 

obras chamadas combines, foi tão longe a ponto de colocar um animal empalhado, com 

um pneu em seu corpo. Uma obra ousada e intermidiática. (HIGGINS, 1984) 
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Fig. 4: Robert Rauschenberg,combines Monogram, 1955. 

Fonte: https://goo.gl/z1HBYv 

 

O livro de artista é um grande veiculo de comunicação onde, para Silveira (2002, 

p.7) “O livro de artista ‘mesmo’, repito, tem a consciência de ser veículo. Ou melhor, 

‘também’ veículo, já que, antes de mais nada, é um projeto artístico inteiro.” 

Especificando-o não apenas como arte, mas sim, possuindo ambos papeis: como arte e 

como ferramenta intermidial. 

Silveira (2002, p. 7) define o livro de artista: 

 

É uma obra de arte com a forma direta ou indiretamente inspirada nas 

conformações do livro (códice, rolo, sanfona etc.). É quase sempre um produto 

gráfico, impresso, embora possa se apresentar também em variações 

eletrônicas e digitais. Apresenta-se como um livro ou livreto de qualquer 

formato ou número de páginas, mesmo que seja um simples rolo, ou uma 

sanfona, ou apenas uma folha de papel com algumas dobras. Possuir textos não 

é uma obrigatoriedade e, quando acontece, pode ser de qualquer natureza, mas 

de classificação recusada ou ignorada pela literatura (salvo exceções) ou pelo 

comércio livreiro.  

 

É comum que o valor de um exemplar seja próximo ao de um livro comum, 

acessível a qualquer um. Isso cria um espaço a mais além do tradicional de galerias, 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

oferecendo arte a preços acessíveis. Ao mesmo tempo em que impõe conceitos 

transgressivosa valores tradicionais da arte como qualidade artesanal, nobreza da 

matéria-prima e reserva de mercado profissional. (Silveira, 2002) 

 

Os livros de Guita 

 

Guiomar Soifer, mais conhecida como Guita Soifer é uma artista plástica 

contemporânea, nascida em 30 de março de 1935 residente em Curitiba, capital do 

Paraná, chama à atenção a variedade e técnicas de seus trabalhos e suas infinitas 

possibilidades dentro da Arte, além das exposições em museus e centros de cultura 

nacionais e internacionais, a artista usa como uma das formas de acesso e de divulgação 

seu site online, onde mantem fotos de seus diversos trabalhos, separados por técnicas e 

coleções, além de criticas de autores sobre suas obras. (CARVALHO e CASAGRANDE, 

2011) 

Seus trabalhos de livros de artista são expostos no site através de fotos, 

localizadas dentro de seu portfólio online em uma pasta intitulada “livros”. Ao alto da 

página podemos ver um vídeo, onde aparecem seus trabalhos de forma visualmente 

dinâmica, sem nenhum áudio. A página esta repleta destes objetos artísticos onde é 

possível observar e comparar a variedade de materiais, cada vez que olhamos mais a 

fundo percebemos o quão inusitados são estes materiais. É algo que nos faz pensar.Não 

tem letras, números, não fala ao ouvinte o que quer dizer de forma explicita, como um 

livro comum, muito pelo contrario, lhe faz ler as entrelinhas, das matérias, das texturas, 

da história contida durante todo o percurso de cada matéria prima ali utilizada, e com 

todos esses detalhes, continua sendo um livro, porém um livro que narra de uma forma 

artística e sensível.  
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Fig. 5: Guita Soifer (ao centro), Mabel Causarano (Ministra da Cultura do Paraguai) e João Luiz Fiani (Secretário da 

Cultura do Paraná) na Bienal Internacional de Curitiba. Fotografia: Kraw Penas.  

Fonte: https://goo.gl/9OuB8K 

 

Seus livros de artista são apresentados em 2001, em Berlin na Alemanha na 

exposição intitulada Tempos transversos: um túmulo no ar, que ocorreu no Instituto 

Cultural Brasileiro da Alemanha. Todos os seus livros foram feitos para ser tocado, pegar 

em mãos. Para Guita a questão tátil é fundamental em seus trabalhos: o tátil que se inicia 

na pesquisa e escolha de materiais que passa pela concepção física até poder chegar às 

mãos para ser tateado. O seu envolvimento com os livros começou no momento em que 

ao visitar um deposito de papel, pelo acaso, encontra livros de matemática em braile, os 

quais, segundo ela, não conseguia ler, mas sentir. Os formatos gravados no livro, lhe 

encantaram de imediato, assim como o fato de não poder ler-vos de forma tradicional, 

mas sim com as mãos, de forma sensorial tátil. A artista desde cedo, possuiu uma 

intimidade com a gravura e por coincidência, no momento em que toca este livro, estava 

envolvida com a produção de gravuras onde trabalha relevos, pouco uso de preto, muito 

branco, letras tipográficas, ou ainda impressões em braile no papel em branco. (SOUZA, 

2010) 
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Fig. 6 Sem titulo, livro de artista.  

Fonte: http://guitasoifer.com.br/site/wp-content/uploads/2011/02/C%C3%B3pia-de-imagem07.jpg 

 

Alguns dos primeiros livros produzidos pela artista originam-se a partir da lógica 

dessa serie de gravuras. As encadernações possuíam páginas constituídas por materiais 

cada vez mais ricos em relevos e formas, como colagens em superfícies gerando relevos 

ou papeis feitos à mão. Em entrevista concedida a Souza (2010, p.300-301), Guita Soifer 

diz: “ao pensar em executar esses livros, imaginei que seriam livros sem palavras, mas 

que teriam um total envolvimento dos sentidos, principalmente do tato: é preciso sentir o 

livro com as mãos”. 

Livros são vistos como um coletivo de informações escritas e de imagens, que 

contam histórias e possuem memorias. Para Guita Soifer, as dimensões do tempo são 

experimentáveis, cada um de seus livros-abertos tem uma própria história. História 

entremeada entre os materiais utilizados em seus livros, na “leitura” dos desenhos e 

gravuras abstratos, feitos em peças de tecido empobrecidos, tateamos traços do passado. 

Os desenhos das capas foram executados com retalhos dos mais diversos tecidos e tipos 
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de papeis diferentes, até de materiais inesperados como folhas de alumínio. Os formatos 

variam entre livro de bolso e infinito. (SOMMER, 2001) 

 

 

Fig. 7: Sem titulo, livro de artista.  

Fonte: http://guitasoifer.com.br/site/wp-content/uploads/2011/02/imagem04.jpg 

 

Quando unidos esses livros, formam uma só obra, dispostos sobre toda a 

extensão de uma imensa mesa, nos espantando por dois atributos: a quantidade e a 

diversidade. Uma nos diz que os muitos são um, já outra afirma que este um são muitos. 

Cada um dos objetos aqui expostos reclama a natureza de um livro, mas livros imbuídos 

de naturezas distintas. (MELLO) 

 

Considerações finais 
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Destacar a produção artística contemporânea no Paraná é de extrema relevância, 

assim valorizando a história recente da nossa região. Como foi possível perceber o livro-

de-artista acompanha a arte há muito tempo, porém apenas com a ruptura dos 

paradigmas das vanguardas proporcionadopela arte moderna e pela arte 

contemporânea, que esta categoria artística começou a ganhar o seu espaço. Até então os 

primeiros livros eram relacionados com outras coisas como poemas ou esboços de 

grandes pintores. Demoraram-se décadas até o livro de artista tornar-se completamente 

autossuficiente, como é o caso dos livros de GuitaSoifer. Eles não existem mais em 

função de outra coisa e sim em função de si mesmos, não são mais apenas suporte e sim 

o próprio objetivo final. 

A intermidialidade não esta apenas em ler e ver, estes trabalhos são feitos para 

serem sentidos, não apenas observados através de uma proteção de vidro, eles aguçam 

nossos sentidos visão, audição, tato, olfato e quem sabe, até paladar, as possibilidades 

para criar um livro de artista são infinitas.  

Os livros de artista são um segmento de destaque na produção de Guita Soifer, 

os textos e imagens disponíveis em seu site impulsionaram essa pesquisa. Artista 

renomada expôsseus livros em diversas exposições nacionais e internacionais. Uma 

instalação com alguns dos seus livros de artista se encontra no acervo permanente do 

Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba, um dos museus mais importantes do Paraná. 
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O valor da imagem: a questão do preço, valor e status de imagem e autor na 

história em quadrinhos Sandman, de Neil Gaiman 

 

Guilherme Ieger DOBRYCHTOP 

Universidade Federal do Paraná (mestrando) 

 

Resumo: O presente texto resultou de uma pesquisa sobre a história em 

quadrinhos Sandman, escrita pelo britânico Neil Gaiman e publicada originalmente nos 

Estados Unidos entre os anos de 1988 e 1996. A partir deste objeto, se buscou relacionar 

os conceitos de preço e valor, a fim de compreender como um status que acabou por ser 

outorgado à obra e autor influenciam em sua leitura. Foram consideradas as valorizações 

da obra por parte dos leitores e também por parte da indústria cultural, sendo analisado, 

por exemplo, rótulos comuns na indústria dos quadrinhos, como graphic novel, que 

buscam elevar o status das obras, e também seu preço. Para tanto, buscou-se teóricos 

dos quadrinhos, como Santiago García e Daniele Barbieri, a fim de compreender como a 

imagem se comporta enquanto histórias em quadrinhos, e também os teóricos da 

imagem, como Jacques Aumont e Michael Baxandall, para analisar a questão da troca de 

informação entre autor, expectador e o contexto destes, sempre aliado à questão da 

valorização da obra. 

 

Palavras-chaves: histórias em quadrinhos; valor; autor; imagem;   

 

Introdução 

 

Durante os anos oitenta ocorreu na indústria de quadrinhos norte americana, e 

de forma mais concentrada na editora DC Comics, um fenômeno que posteriormente 

ficou conhecido como “A Invasão Britânica”. De forma bastante simplificada, este 

movimento pode ser explicado como a forma que uma editora encontrou para buscar 

novidades em sua linha editorial, procurando importar artistas talentosos da Grã-

Bretanha e oferecer para eles trabalho nos Estados Unidos, onde poderiam utilizar uma 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

visão diferente para criar histórias em quadrinhos que se distanciassem daquelas com as 

quais o leitor norte americano estava acostumado. Dentre os quadrinistas que foram para 

os Estados Unidos, destacam-se nomes como Neil Gaiman, Alan Moore e Grant Morrison, 

considerados como os principais expoentes desta “Invasão Britânica”, ainda que 

definitivamente não sejam os únicos. Ainda assim, os nomes destes três autores 

acabaram se destacando dos demais, tanto que, quando Greg Carpenter escreveu seu 

livro sobre esta leva de autores britânicos, colocou o nome do trio no título e também fez 

com que figurassem na capa da obra (CARPENTER, 2016). Esta proeminência que o trio 

ganhou ao longo do tempo é um indicativo de que lograram sucesso em sua incursão nos 

Estados Unidos. E, além dos autores, suas obras também empreenderam sucesso. Este 

artigo se focará, contudo, em apenas um destes autores e sua obra, Neil Gaiman e 

Sandman.  

Analisando a relação entre autor e obra, e a fama que estes alçaram ao longo do 

tempo, pretende-se concluir o quanto uma leitura de Sandman em seu lançamento, no 

ano de 1988, quando Neil Gaiman não passava de um imigrante inglês desconhecido e 

Sandman era só mais um título numa revista de pouco mais de vinte páginas vendida em 

banca de jornais e lojas de quadrinhos difere de uma leitura realizada quase trinta anos 

depois, quando Neil Gaiman alcançou tamanha fama que não seria estranho chama-lo de 

popstar, e Sandman é vendido em livrarias, em edições de luxo, com capa dura, papel 

diferenciado, em edições com mais de 400 páginas, custando mais de 10 vezes o preço 

daquela primeira edição de 1988, além de contar com o status de graphic novel.   

 

Sandman, Neil Gaiman e a Invasão Britânica 

 

Embora Neil Gaiman não seja um autor que se restrinja apenas às histórias em 

quadrinhos, é impossível falar dele tocar em Sandman, pois ambos são indissociáveis. E 

atualmente ambos têm um status de grande obra e grande artista, destes que dispensam 

apresentações. Contudo, era bem diferente no final dos anos 80, quando da chegada de 

Gaiman à DC Comics, pois embora o termo “Invasão Britânica” dê a entender que os 

ingleses realmente invadiram o mercado editorial, isso é uma construção posterior, pois 
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o que realmente aconteceu foi uma importação destes artistas, devido a uma necessidade 

editorial. E esta necessidade era advinda, de acordo com Hayley Campbell, do fato de que  

 

(...) a maior parte dos quadrinhos norte-americanos de meados dos anos 1980 

havia se tornado tacanha; eles eram, na melhor das hipóteses, uma fusão do 

que fora feito antes e, na pior, cópias baratas de uma cópia. (CAMPBELL, 2014, p. 

90)   

 

E foi em meio a este mercado carente de novidades que se destacou o britânico 

Alan Moore, o qual conquistou leitores com sua reimaginação de um antigo título da 

editora, o Monstro do Pântano, além de sua obra Watchmen. O diferente e bem sucedido 

tom de Moore agradou aos fãs de quadrinhos norte americanos, e, portanto, coube a dois 

editores da DC Comics, Dick Giordano e Karen Berger, ir à Londres e buscar novos 

autores (CAMPBELL, 2014, pp. 92 e 93). Contudo, ainda que tenham sido os americanos 

que foram à Inglaterra em busca de novos talentos, foi Gaiman quem teve de ir até eles e 

importuná-los até conseguir uma reunião, na qual Gaiman levou uma lista de 

personagens com os quais gostaria de trabalhar, mas todos lhe foram negados, por já ter 

outra pessoa trabalhando com eles ou por estarem na cronologia de outras publicações 

da editora. Por fim, Gaiman saiu da reunião junto de seu parceiro Dave McKean com a 

tarefa de dar uma nova roupagem à quase desconhecida personagem Orquídea Negra 

(CAMPBELL, 2014, pp. 92 e 93).  

Problemas editoriais complicaram e atrasaram a publicação do quadrinho 

escrito por Gaiman e ilustrado por McKean para o personagem Orquídea Negra. Por fim, 

a editora decidiu que não queria lançar Orquídea Negra com o nome de dois 

desconhecidos figurando em sua capa, de forma que seria preciso que os dois lançassem 

algo pela editora antes. Para McKean coube a ilustração de uma história de Batman 

roteirizada por Grant Morrison, o “Asilo Arkham”. Para Gaiman, coube a tarefa de 

roteirizar uma pequena revista na qual reinventaria um antigo personagem da DC 

Comics, Sandman (CAMPBELL, 2014, p. 95). Assim, em 1988, embora na capa a data que 

conste é janeiro de 1989, chegava às bancas o número 1 de Sandman, escrito por Neil 

Gaiman.  
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Ou seja, os primeiros leitores de Sandman, no final da década de 80, tiveram em 

suas mãos um quadrinho comum. Na capa figurava o nome do escritor Neil Gaiman, 

nome desconhecido do grande público. Tanto que, ao pedir para Gaiman e McKean 

escreverem outras histórias para se tornarem conhecidos dos leitores, Karen Berger, sua 

editora, teria dito: “(...) vocês são dois caras de quem ninguém ouviu falar (...)” 

(CAMPBELL, 2014, p. 95). Contudo, mesmo sendo roteirizado por alguém de quem o 

público nunca ouviu falar, parafraseando Berger, a primeira edição de Sandman teve um 

número de vendas expressivo. Gaiman afirma que a tiragem foi de 80 a 90 mil cópias. 

Deve-se levar em consideração, principalmente no momento em que se compara 

Sandman com outros quadrinhos do período, que é o que se está fazendo aqui, que não 

se pode ignorar algumas coisas que naquele primeiro período já tornavam-no diferente 

mesmo à primeira vista. E isso se devia às capas desenhadas por Dave McKean, que 

diferiam em muito das capas tradicionais, e também o fato de que a primeira edição teve 

o dobro de páginas de uma revista comum.  

Também é preciso levar em consideração neste momento alguns números. 

Gaiman afirma que a tiragem inicial de Sandman foi de 80 a 90 mil exemplares, e, 

embora tenha posteriormente ficado em 60 a 70 mil, houve um momento de poucas 

vendas, no caso, a edição número 4, a qual vendeu apenas 40 mil, número considerado a 

tiragem mínima que Sandman poderia ter, pois caso contrário seria cancelado 

(CAMPBELL, 2014, p. 105). Para se ter um comparativo, é preciso afirmar que naquela 

época os títulos mais vendidos tinham uma tiragem em média de 200 mil cópias. 

Buscando mais dados, é possível conferir com mais exatidão estes números de vendas 

de Sandman. Por exemplo, em maio de 1995 a edição número 69 de Sandman vendeu 70 

mil cópias, figurando em 50° posição dos quadrinhos mais vendidos nos Estados Unidos1. 

A edição de junho vendeu 79 mil cópias, sendo a 34° mais vendida dos Estados Unidos2. É 

possível perceber, portanto, que mesmo perto do fim de Sandman, o qual terminou na 

edição de número 75, a média que Gaiman afirmou anteriormente, de 60 a 70 mil, por 

vezes aumentando, se mantinha. Contudo, esta média é extrapolada quando olhamos 

para a publicação da última edição, de janeiro de 1996, quando Sandman 75 vendeu 121 

mil cópias, figurando em quinto lugar. Ainda assim, contudo, um pouco distante do 4 

                                                           
1
 Fonte: <http://www.comichron.com/monthlycomicssales/1995/1995-05Diamond.html>. Acesso em: 20/01/2017. 

2
 Fonte: <http://www.comichron.com/monthlycomicssales/1995/1995-06Diamond.html>. Acesso em: 20/01/2017. 
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quadrinhos mais vendidos, os quais venderam mais de 200 mil cópias cada um3. Com 

base nestes dados, é possível afirmar que Sandman, um quadrinho desconhecido, escrito 

incialmente por um autor sem fama alguma, alcançou um grande reconhecimento ao 

longo dos anos nos quais foi publicado, pois sua última edição causou uma certa 

comoção, tanto que vendeu quase que o dobro de uma tiragem normal.  

E, para falar sobre as vendas de Sandman, e também sobre como este passou a 

ser visto pelo público, é necessário também discorrer sobre outro formato. Até o presente 

momento os números de vendas referiam-se ao chamado “formato americano”, com 

pouco mais de 20 páginas e capa simples, salvo raros casos, como a primeira e última 

edição de Sandman, que tiveram o dobro do número de páginas. Um novo formato surgiu 

quando a revista Rolling Stone elegeu Sandman o “quadrinho quente” do ano de 1989. 

Procurando uma maneira de explorar esta publicidade gratuita e lançar um produto novo, 

a DC Comics, em meio a ações de marketing, lançou Sandman em um novo formato, o 

qual autores que escreveram sobre Gaiman, como Hayley Campbell, chamam de graphic 

novel (CAMPBELL, 2014, p. 116). Com esta nova roupagem buscavam abraçar novos 

leitores que se interessassem por Sandman após a publicidade gratuita de Rolling Stone. 

Desta forma, aproveitando que o segundo arco de histórias, chamado “Casa de Bonecas”, 

estava sendo concluído, lançaram-no em um formato diferente, compilando todas as 

histórias do arco, como um livro fechado. O novo produto tinha capa dura, mais páginas, 

vinha em um papel melhor e era vendido em livrarias. Logo a DC Comics compilou as oito 

primeiras revistas de Sandman e a lançou também em formato encadernado e com capa 

dura, com o título de Prelúdios e Noturnos (CAMPBELL, 2014, p. 116). Assim, a editora 

criou o costume de lançar Sandman em um formato diferenciado. Ou seja: quem não 

queria ler o quadrinho aos poucos, desejava ler um arco de histórias na íntegra, poderia 

esperar que o encadernado chegasse às livrarias e lê-lo. Além do mais, olhando pelo 

ponto de vista de um colecionador, o novo formato do quadrinho era mais bonito, tinha 

um acabamento melhor, ficava melhor na estante, o que é sempre um bom atrativo para 

um público que aprecia o colecionismo. Isso tudo, contudo, tinha literalmente um preço, 

afinal, o custo da obra acabava sendo bem mais elevado que o da publicação no formato 

tradicional. Numa comparação, o preço normal das edições era U$ 2,50. U$ 2,90 no caso 

de Sandman 75, que tinha o dobro do tamanho de páginas. Por sua vez, penúltima edição 

                                                           
3
 Fonte: <http://www.comichron.com/monthlycomicssales/1996/1996-01Diamond.html>. Acesso em: 20/01/2017 
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encadernada custou U$ 19,95, um preço bem maior que das edições convencionais. Já o 

encadernado final, “O Despertar”, foi colocado nas lojas com o preço de U$ 29,95, dez 

vezes o preço de um quadrinho normal de Sandman. Contudo, mesmo com o preço 

elevado, estas duas últimas edições encadernadas foram as mais vendidas em seu mês 

de lançamento dentre as edições em formato livro4. Não há à disposição o número de 

vendas, contudo, o penúltimo encadernado, “Entes Queridos5”, foi o mais vendido em seu 

formato em julho de 1996 e “O Despertar6”, número final, foi o mais vendido em 

novembro do mesmo ano.  

Portanto, com base nestes números é possível afirmar que Sandman encontrou 

um lugar cativo entre os leitores. Ao mesmo tempo, era uma obra que os consumidores 

de quadrinhos julgavam de uma qualidade o suficiente para se pagar cerca de dez vezes 

o valor de um quadrinho convencional. E, sobre o fato de Sandman ser algo além de um 

quadrinho convencional, ser o que muitos leitores, e até mesmo alguns autores da 

bibliografia utilizada, chamam de graphic novel, vale dizer que embora Sandman por 

vezes receba essa alcunha, o simples fato de receber uma edição diferente não faz dele 

uma graphic novel.  

Não existe necessariamente um código que dite o que é ou não uma graphic 

novel. Contudo, buscando sua categorização na obra de Santiago Garcia, o autor afirma 

que, dentre as características que costumam ser utilizadas a fim de categorizar uma 

graphic novel, encontra-se a maior extensão da história, a qual normalmente é associada 

a uma narrativa mais complexa, onde o autor expressa temas mais sofisticados e 

profundos (GARCÍA, 2012, p. 79). É bastante sedutor olhar para o Sandman encadernado, 

com as 75 edições divididas em 10 volumes com capa dura e papel superior e afirmar que 

é uma graphic novel, que tem maior extensão e um tema mais sério. É ainda mais 

sedutor olhar para a publicação no formato que foi publicado posteriormente, chamado 

“definitivo”, recolorido e dividido em apenas 4 grandes volumes, com mais de 400 

páginas. Contudo, deve-se sempre atentar para o fato de que Sandman não foi concebido 

para ser uma graphic novel. Neil Gaiman escreveu pensando que ele duraria apenas 8 

                                                           
4
 A classificação original na qual este formato de Sandman foi enquadrado chama-se “trade paperback”, que pode tanto ser utilizada 
para livros no formato de bolso quanto quadrinhos no formato livre. No texto, para melhor exemplificar o que se discorria, fo i de 
escolha do autor utilizar-se do termo “formato livro”.   
5
 Fonte: <http://www.comichron.com/monthlycomicssales/1996/1996-07Diamond.html>. Acesso em: 20/01/2017. 

6
 Fonte: <http://www.comichron.com/monthlycomicssales/1996/1996-11.html>. Acesso em: 20/01/2017. 
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edições, que logo seria cancelado (CAMPBELL, 2014, p. 95), e não realizou um grande 

planejamento de uma história profunda que durasse 75 edições. Sandman enquanto 

graphic novel, portanto, se enquadra no que Santiago Garcia chamou de uma “febre pela 

novela gráfica (GARCÍA, 2012, p. 232)”, como resultado de Watchmen, Maus e Batman: O 

Cavaleiro das Trevas. Como resultado do sucesso destas publicações, as quais eram 

consideradas graphic novels, grandes editoras como a Marvel e DC Comics criaram selos 

para publicar quadrinhos que agradassem ao segmento. Contudo, muitas vezes o que era 

priorizado não era a história, a narrativa, mas sim a forma, priorizando o acabamento dos 

quadrinhos, realizando produções luxuosas, de forma que Garcia afirma que “parecia que 

a interpretação que a Marvel e a DC fizeram do termo “novela gráfica” foi “gibi ostentoso” 

(GARCÍA, 2012, p. 232). E, muitas vezes, as suas vendas vinham não de novos títulos que 

podiam ser classificados como graphic novel, mas sim na republicação de antigas 

historias em um formato mais suntuoso, o qual recebia em sua capa esta classificação 

(GARCÍA, 2012, pp. 232 e 235). E o mesmo aconteceu com Sandman, que é vendido como 

graphic novel, recebe esta classificação, contudo, nunca foi concebido para sê-lo. É 

apenas uma republicação de quadrinhos em um formato diferente. Não é uma graphic 

novel, é um encadernado. Contudo, o fato de Sandman receber este rótulo é de suma 

importância para a análise à qual este artigo se propõe, pois, uma vez que o leitor não 

está comprando um quadrinho de 20 páginas em papel comum, capa mole, em uma 

banca de jornal, mas uma graphic novel, em um formato que se assemelha a um livro, 

em uma livraria, é algo que pode mudar totalmente a sua visão sobre a obra e também a 

forma como a lê. Pois o glamour no qual Sandman ficou envolto com o tempo, o grau de 

popstar que seu autor alcançou e o formato luxuoso no qual é publicado não mudam 

apenas o preço do quadrinho, mas mudam também o seu valor, e, consequentemente, a 

forma como alguém o lê. 

 

Preço, valor e fruição 

 

É necessário realizar uma distinção entre o que é “preço” e “valor”, para poder 

mostrar como ambos os conceitos podem ser aplicados nas edições de Sandman. O 
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conceito de “preço” é bastante simples. Basicamente, é o que se paga pelo produto, 

medido por uma unidade monetária. O conceito de “valor”, contudo, é mais específico e 

bem mais difícil de ser explanado. O valor do produto, conforme percebido pelo cliente, é 

um constructo que se dá a partir de várias noções, como preço, qualidade, benefícios e 

sacrifício. E, além destas quatro noções, o valor também é percebido como uma 

consequência na relação entre comprador e vendedor (INIESTA BONILLO e SÁNCHEZ-

FERNÁNDEZ, 2007, p. 428). Portanto, este conceito é construído através de um julgamento 

do produto, baseado em diversos critérios e padrões do consumidor, ou, no caso de 

Sandman, do leitor (INIESTA BONILLO e SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, 2007, p. 429). O 

consumidor faz um julgamento baseado nas qualidades que enxerga do produto, e, vale 

dizer, este julgamento é muitas vezes realizado antes mesmo que o produto seja 

comprado, tendo em vista que a percepção de um valor antecede a compra do produto, é 

uma característica que o consumidor carrega em si após um julgamento baseado em 

diversos critérios (INIESTA BONILLO e SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, 2007, p. 430). 

Esta relação entre o valor e o preço pode parecer estranha em um primeiro 

momento, contudo, ela é de suma importância para esta análise. Pode-se afirmar que 

Sandman apresenta-se no mercado em diferentes formatos, como já foi tratado 

anteriormente, e, em cada um destes formatos, o valor também muda. Se este é 

determinado pelo leitor através de um julgamento, mesmo antes de possuir o produto e 

usufruí-lo (INIESTA BONILLO e SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, 2007, p. 430), é preciso 

considerar uma série de elementos em Sandman que poderiam servir como critérios 

neste julgamento. Primeiramente, o aspecto físico da obra. Das três edições sobre a qual 

tratamos, a primeira, que pode ser chamada de “formato americano”, é uma história em 

quadrinhos comum, com pouco mais de 20 páginas, papel normal, capa mole, a um baixo 

preço e lançada entre os anos de 1988 a 1996. A segunda edição, que chamaremos de 

“encadernado”, foi lançada originalmente do começo dos anos 90 até 1996, 

acompanhando a periodicidade da edição convencional. Esta edição possuía papel 

melhor, capa dura, e reunia todo um arco de histórias. A edição final, a que chamaremos 

de “definitiva”, mesmo não sendo a última, foi lançada de 2006 a 2008, tem o preço mais 

elevado de todos, também a qualidade, tamanho, e preço. A edição definitiva possui mais 

de 400 páginas, as quais englobam todas as 75 edições de Sandman, e alguns extras, e, 

além disso, ela conta com a arte recolorida. Ou seja, levando em conta que o valor é 
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definido por uma série de critérios e um julgamento anterior à fruição da obra, cada 

edição teria, para um leitor que ainda não leu Sandman7, um valor maior. Um valor que 

aumenta ainda mais quando o quadrinho é vendido sob o rótulo de graphic novel, mesmo 

que, como já discutido aqui, não os seja. E, somando a maior qualidade e tamanho, a 

edição definitiva também agrega um valor maior pelo fato da arte ter sido recolorida, 

buscando agradar mais ao novo leitor e também atrair de volta o antigo com uma 

reinvenção de algo já conhecido.  

Outro fator que deve ser considerado em um julgamento que constrói o valor, é o 

nome do próprio autor, Neil Gaiman. Sandman é uma história em quadrinhos criada e 

desenvolvida por muitas pessoas. Gaiman é o roteirista, mas há ilustradores, arte 

finalistas, e Dave McKean, o capista. Contudo, o nome que se destacada acaba sendo 

sempre o de Gaiman. Na edição no formato americano, o nome de Gaiman e dos 

responsáveis pela arte figuravam na capa. O mesmo acontecia no formado encadernado, 

contudo, na lombada constava, além do título da publicação, o nome de Gaiman, e apenas 

o dele. Por fim, na edição definitiva, embora as histórias estejam creditadas a todos que 

participaram de sua criação, apenas o nome de Neil Gaiman é encontrado na capa e 

lombada.  

Por Sandman ter tido inúmeros artistas responsáveis pela arte, é realmente 

difícil mencionar todos em um volume como a edição definitiva, pois seria necessário 

creditar dezenas de artistas na capa. Roteirista houve apenas um, Neil Gaiman. Contudo, 

não é apenas por isso que o nome do britânico figura solitário em lombadas e capas. 

Como se afirmou anteriormente, citando Campbell, Gaiman era um desconhecido do 

público (CAMPBELL, 2014, p. 90). Isso mudou muito até o ano de 1996, quando Sandman 

terminou de ser publicado, uma época em que Gaiman era conhecido não apenas pelos 

seus trabalhos nos quadrinhos, mas também na literatura, devido à sua co-autoria junto 

a Terry Pratchett no romance “Belas Maldições”. Contudo, olhando para além da 

publicação original de Sandman, mirando para quando a edição definitiva chegou às 

livrarias, Gaiman já havia se sagrado como um grande nome da indústria, tanto nos 

quadrinhos, com Sandman, quanto na literatura, com inúmeros romances, sendo 

imprescindível citar “Deuses Americanos”, publicado em 2001, e tendo encabeçado a lista 

                                                           
7
 Foi considerado apenas o leitor que ainda não teve uma leitura de Sandman a fim de desconsiderar fatores como nostalgia de uma 
edição antiga no julgamento formador do valor. 
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dos mais vendidos do New York Times. Com todos os prêmios, publicações e 

admiradores do trabalho que Gaiman agregou ao longo desta década e meia após a 

publicação de Sandman, não é exagero usar a alcunha de popstar para se referir ao 

autor, ainda mais tendo em conta a enorme quantidade de fãs que este arrasta para os 

eventos dos quais participa.  

Desta forma, pode-se afirmar que o julgamento de alguém que compra a edição 

definitiva, não mais em uma banca de jornais, mas agora em uma livraria, pagando um 

preço salgado e sabendo que aquele homem cujo nome ilustra a capa deve ser alguém 

importante, principalmente devido à quantidade de livros seus nas prateleiras, a 

quantidade de prêmios que lhe foram auferidos, com certeza é afetado. E definitivamente 

não é o mesmo julgamento de alguém que comprou Sandman em 1988 em uma banca de 

jornal. Seu julgamento está contaminado, por assim dizer. E o valor que dá a Sandman é 

grande, pois do contrário não gastaria o dinheiro em uma edição que pode custar U$ 

100,008. Desta forma, tendo estipulado esta questão entre o valor de Sandman e seu 

preço e o julgamento prévio do leitor, resta ponderar sobre uma última consideração: 

afinal, o quanto isso influencia na fruição da obra? 

 

Para uma leitura contextualizada de Sandman 

 

Uma vez estabelecido o valor de Sandman, assim como o julgamento que um 

leitor deste teria, chega-se ao cerne deste artigo, quando se questiona o quão próxima a 

leitura da história em quadrinhos chega do que Neil Gaiman, quando começou escreveu a 

obra, de 1988 a 1996, planejou para a sua obra. Esta questão torna-se importante também 

pelo fato das questões metafísicas tratadas em Sandman, onde o autor trata sobre a 

morte, vida, sonhos. E sendo uma história que suscita muitas ponderações por parte do 

leitor, é possível que este faça muitas considerações sobre a obra que sequer passaram 

pela mente do autor. Além dos motivos já citados, pode-se citar como razão disso o fato 

de que, ao ler Sandman, alguém que está lendo a obra pela primeira projeta como o 

roteirista da história não o Neil Gaiman de 1988, desconhecido, mas sim o Neil Gaiman 
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sobre o qual leu, que escreveu uma série de livros, roteiros e quadrinhos premiados. 

Para explicar isso, é possível levar em consideração o que afirmou Michael Baxandall:  

 

(...) o pintor ou o autor de um artefato histórico qualquer se defronta com um 

problema cuja solução concreta e acabada é o objeto que ele nos apresenta. A 

fim de compreendê-lo, tentamos reconstruir ao mesmo tempo o problema 

específico que o autor queria resolver e as circunstâncias específicas que o 

levaram a produzir o objeto tal como é. Mas a reconstrução não refaz a 

experiência interna do autor; ela será sempre uma simplificação limitada ao que 

é conceitualizável, mesmo que opere numa estreita relação com o quadro em si, 

o que nos proporciona, entre outras coisas, modos de perceber e de sentir. 

Nossa atividade será sempre relacional – tratamos das relações entre um 

problema e sua solução, da relação entre o problema e a solução com o contexto 

que os cerca, da relação entre nossa interpretação e a descrição de um quadro, 

da relação entre uma descrição e um quadro. (BAXANDALL, 2006, p. 48) 

 

Portanto, ao ler Sandman, o leitor muitas vezes pode deter-se em trechos que o 

autor deu menos importância, contudo, diversas circunstâncias fizeram com que o leitor 

desse mais importância para determinado trecho. Se, como afirmou Baxandall, para se 

compreender a obra deve-se estar atento às circunstâncias que levaram o autor a cria-la 

daquela forma, a leitura também é direcionada por diversas circunstâncias, sentimentos, 

e até mesmo para questões que tornam-se mais ou menos importantes. Pode-se ilustrar 

isso com um pequeno trecho de Sandman que é protagonizado por uma personagem 

transexual com nome social de Wanda. Um leitor transexual, ou que seja próximo de um, 

com certeza fará uma leitura mais detalhada deste trecho, se identificará mais com ele e 

o considerará mais importante em sua leitura do que outros trechos. Ao mesmo também, 

vale a questão do quanto este trecho era importante para Gaiman quando este o 

escreveu.  

Há quem possa afirmar que as respostas para estas perguntas, de como 

Sandman deve ser lido, e quanta importância se dá para um trecho ou outro, podem ser 

obtidas através de uma edição de Sandman mais recente, sobre a qual não se falou, 

chamada de “The Annotaded Sandman”. Esta nova edição de Sandman está 

acompanhada de comentários de Gaiman sobre a obra. Contudo, pode-se afirmar que, ao 
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invés de fornecer respostas, esta edição traria apenas mais perguntas, afinal: quem 

escreve sobre Sandman é o Neil Gaiman de 2012 a 2014, quando estas edições são 

publicadas. Portanto, 16 anos separam o autor britânico do seu eu que terminou de 

escrever Sandman, e é possível afirmar que o próprio se distanciaria do seu “eu” de 1996 

por uma série de julgamentos acerca de si mesmos que lhe foram aferidos pelos anos. 

Portanto, este parágrafo salvaguarda-se da proposição de que a edição “The Annottated 

Sandman” responderia às questões levantadas. 

Ao mesmo tempo, é possível que muitas vezes se dê a Neil Gaiman um crédito 

que lhe é devido nos dias atuais, mas talvez não o fosse quando era um autor iniciante no 

mercado de quadrinhos norte americano, no final dos anos 80. Sobre isso, Jacques 

Aumont faz um questionamento:  

 

A imagem só existe para ser vista, por um espectador historicamente definido 

(isto é, que dispõe de certos dispositivos de imagens), e até as imagens mais 

automáticas, as de câmeras de vigilância, por exemplo, são produzidas de 

maneira deliberada, calculada, para certos efeitos sociais. Pode-se pois 

perguntar a priori se, em tudo isso, a imagem tem alguma parte que lhe seja 

própria: será tudo, na imagem, produzido, pensado e recebido como momento 

de um ato – social, comunicacional, expressivo, artístico, etc? (AUMONT, 2009, p. 

197) 

 

Ou seja: a imagem é produzida para ter um efeito, mas este efeito se destina a 

um certo indivíduo. No caso de Sandman, Neil Gaiman escreveu para o leitor de 

quadrinhos norte americano e adulto no começo dos anos 90. Os trechos que impactavam 

mais ou menos, as questões que eram mais ou menos importantes, referiam-se ao 

contexto deste leitor. Não ao contexto daquele que compra a edição definitiva 16 anos 

depois. Contudo, embora se afirme que este distanciamento acabe gerando problemas na 

leitura, deve-se novamente recorrer a Aumont para falar de um destes benefícios do 

leitor que tem um maior valor para o Sandman atual. No caso, Aumont afirma que: 
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Se a imagem contém sentido, este tem de ser “lido” por seu destinatário, por 

seu espectador: é todo o problema da interpretação da imagem. Todos sabem, 

por experiência direta, que as imagens, visíveis de modo aparentemente 

imediato e inato, nem por isso são compreendidas com facilidade, sobretudo se 

foram produzidas em contexto afastado do nosso (no espaço ou no tempo, as 

imagens do passado costumam exigir mais interpretação). (AUMONT, 2009, p. 

250) 

 

Ou seja: imagens, as quais são uma parte importantíssima das histórias em 

quadrinhos, podem ser vistas com muita rapidez, de modo até mesmo imediato, contudo, 

a sua compreensão não é assim tão rápida. Se levarmos em conta novamente a edição 

que convencionamos chamar de definitiva, é possível dizer que, seja pela arte, pelo 

acabamento, ou pelo valor que o leitor tem em relação a esta, a atenção que é dada para 

as imagens, mesmo sem texto, é diferente da atenção que um autor daria em 1988 para o 

Sandman em formato americano. Contudo, nas histórias em quadrinhos muitas vezes o 

próprio autor se salvaguarda de que o leitor passe com muita rapidez por um trecho 

importante porque este é composto apenas por imagens. E a maneira com a qual o autor 

utiliza para fazer o leitor se demorar mais em um trecho é a utilização de balões 

narrativos reforçando o que se vê na imagem, pois, com estes, de acordo Daniele 

Barbiere, atuam enquanto uma dilatação do tempo de leitura, e podem agir de dois 

modos distintos. O primeiro seria para narrar o que está acontecendo na imagem, assim 

repetindo o que o leitor já está vendo, mas fazendo-o se demorar ainda mais ali. O 

segundo modo seria, em um quadro grande e com um evento importante, mas onde o 

leitor se demoraria pouco, o balão narrativo atua com a função de prender o leitor, para 

que o tempo de leitura se equipare mais ao tempo de ação (BARBIERI, 1998, p. 248). Desta 

forma, sabendo da possibilidade do leitor se demorar menos em trechos importantes, 

mas que não apresentam um grande número de diálogos ou texto, o autor se 

salvaguarda com a utilização dos balões narrativos, a fim de prender a atenção do leitor 

em trechos que podem ser considerados importantes. 

Por fim, pode-se perceber que tanto nas considerações de Baxandall quanto de 

Aumont existe uma questão importante: o fato de que a leitura de uma imagem, ou, no 

caso, de uma história em quadrinhos, apresenta um empecilho em sua total 

compreensão uma vez que existe sempre um distanciamento, espacial e ou temporal 
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entre o leitor e o contexto de produção da obra. Ou seja: qualquer um pode ler Sandman, 

pois embora seja um quadrinho que carregue uma aura de profundidade, enaltecida 

como os já comentados rótulos de graphic novel, é também uma forma de 

entretenimento. Contudo, quem quiser uma total compreensão da obra, terá que ter em 

mente o contexto em que foi escrito, assim como as intenções do autor. Não o autor nos 

dias atuais, mas sim durante o contexto da obra, desde o momento em que era um 

desconhecido em terras norte americanas até quando seus escritos figuravam entre os 

mais vendidos do gênero. 

 

Considerações finais 

 

O presente artigo buscou demonstrar como uma obra, no caso Sandman, escrito 

entre os anos de 1988 e 1996 pelo britânico Neil Gaiman, pode ser lida de diversas 

formas, suscitando diversas considerações, e como, mesmo seu conteúdo mantendo-se 

inalterado, a maneira como este conteúdo é apresentado, em diferentes formatos, muda 

a forma como a obra é lida. O mesmo acontece dependendo do contexto, seja do leitor ou 

do autor. E, portanto, para compreender a obra, deve-se ter em mente o seu contexto de 

produção, assim como um conhecimento do autor. Não se pretende, contudo, realizar 

uma afirmação prepotente de que somente aquele que conhecer o contexto de produção 

de Sandman e a história de Neil Gaiman será capaz de ler Sandman, de entender as 

nuances da narrativa. Contudo, uma vez que este artigo se dirige a um meio acadêmico, 

ele é uma ressalva para a necessidade de uma metodologia histórica para se utilizar 

Sandman como uma fonte histórica, uma vez que não basta apenas ler a história e 

realizar afirmações acerca desta. É preciso reconstruir o máximo possível o seu contexto 

de produção, para que, desta forma, seja possível ler Sandman como alguém o leria em 

1988, quando Neil Gaiman não era um autor aclamado, mas só mais um autor buscando 

ser lido. E, embora seja muito tentador aprofundar-se em questões levantadas por 

Gaiman, em deixar-se levar pelo atual contexto para entender a razão que Gaiman tomou 

determinados caminhos no roteiro, é preciso sempre atentar o quão distante se está do 

público para o qual Gaiman escreveu. O quão distante se é de um leitor de quadrinhos 
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estadunidense dos anos 80 e 90. E, somente tomando todas estas precauções, livrando-

se de contaminações acerca do autor, se poderá realizar uma leitura que aproxime-se do 

contexto de produção de Sandman, tornando possível utilizá-lo como histórica. 
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A ESTÉTICA COMO ANÁLISE NAS FOTOGRAFIAS DE ODED BALILTY 

 

Letícia DOVHY1  

Carlos Alberto de SOUZA2 

(UEPG/PR) 

 

Resumo: A proposta desta pesquisa é fazer uma análise de um conjunto de 

fotografias produzidas pelo fotógrafo israelense Oded Balilty, utilizando como ferramenta 

a estética dessas imagens. Procura-se com a análise compreender a narrativa e os 

sentidos de sua produção, estabelecendo marcas que o caracterizam e revelam sua 

identidade. Como ponto central, aborda-se o conceito de estética e suas implicações nas 

construções e decisões   no momento do click. Questões como o valor de uma foto 

jornalística são levantadas, tendo em vista a força informativa e estética como elementos 

para evidenciar problemas humanos e sociais. O método da investigação envolve análise 

técnica da imagem, pesquisa bibliográfica e documental. As análises levaram em 

consideração a composição geral da fotografia, luz, cor, ângulos, contrastes, planos e o 

modo como as cenas foram retratadas, procurando compreender os propósitos do 

fotógrafo e os múltiplos sentidos da fotografia.  

 

Palavras-chaves: Estética; Fotografia; Técnicas Fotográficas;  

 

INTRODUÇÃO 

 

A fotografia é portadora de significados que produzem discussões e reflexões no 

meio social. Uma única imagem pode ser “lida” em qualquer lugar do mundo por ter uma 
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linguagem universal. Existem imagens visualmente atrativas pela sua abordagem 

estética e artística. Nesta pesquisa, o objetivo é descrever os sentidos de algumas 

imagens produzidas/publicadas por este fotógrafo israelense, levando-se em conta a 

estetização do fotojornalismo. 

Segundo Aranha (2009, p. 400), a palavra estética tem origem no termo grego 

aisthesis que significa “faculdade do sentir”, “compreensão pelos sentidos”, “percepção 

totalizante”. Assim, faz parte de um conhecimento sensível que é despertado e abordado 

de forma diferente pelos indivíduos, dependendo de sua bagagem cultural. A exemplo 

das obras de arte, os produtos da comunicação também mobilizam sentimentos, reações, 

percepções. É o que acontece com a fotografia na sua singularidade. O fotógrafo, no ato 

de captura de uma imagem, faz escolhas e procura, por meio da criatividade, passar 

mensagens que tocam e produzem sensações junto ao receptor. 

 

A aisthesis, nesse sentido, é o ponto de partida para uma nova poiesis – uma 

comunicação é, portanto, um ato estético, na medida em que é a reconstrução 

poética de uma sensação que se pretende externar, expressar para além de si 

mesmo e compartilhar, causando uma sensação similar em outro indivíduo. 

(MARTINHO, 2007, p. 32) 

 

Martinho (2007, p. 31) explica que em todo ato comunicativo há uma estética […] 

“uma sensação do exterior que impressiona os sentidos e passa a existir na mente do 

sujeito, mas também pode ser comunicada assim como foi recebida.” Por isso, é que ele 

evoca o conceito de intersubjetividade (p. 10): “o indivíduo está sempre em comunicação – 

a consciência é comunicativa, mas também há relações similares na esfera particular, na 

interação com o grupo” com as pessoas ou com a massa. 

Argumentações estéticas são usadas como ferramenta para interpretação e 

questionamento de uma dada realidade. Ou seja, analisar a estética de uma fotografia, é 

ter uma ferramenta para questionar a realidade recortada pelo fotógrafo, suas intenções, 

seus pontos de vista, suas preocupações e o que a própria cena representa no contexto 

registrado. 
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A intenção deste trabalho é tentar compreender as imagens fotojornalísticas 

desse profissional. Pensar de que maneira elas podem contribuir para uma leitura crítica 

da realidade que ele retrata.  Isso é bem visível nas duas primeiras fotos analisadas 

neste artigo. Na terceira, o fotógrafo procura dar destaque a uma cena cotidiano da China, 

com um olhar, diferenciado, o que o caracteriza quanto fotógrafo por suas seleções 

estéticas. Por fim, tais trabalhos servem para pensar como os elementos estéticos são 

importantes para ressaltar e valorizar uma determinada temática. 

 

A ESTÉTICA E A FOTOGRAFIA  

 

Inicialmente a fotografia foi concebida como “Espelho do Real”, sendo um dos 

adeptos André Bazin. Ele destacava a objetividade como parte essencial da fotografia. “[...] 

pela primeira vez, uma imagem do mundo exterior se forma, automaticamente, sem a 

intervenção criadora do homem, segundo um rigoroso determinismo. ” (XAVIER, 1983, 

p.125-126). Desde seu surgimento, muitos consideravam a fotografia como a imitação 

perfeita da realidade, já que o fotógrafo não poderia interferir na criação, como acontecia 

na pintura.  

Novas teorias surgem, apontando a fotografia como transformadora do real ou 

como traço do real. Essas discussões são levantadas por Dubois (1993), no livro O ato 

fotográfico e outros ensaios. Outro autor que trouxe contribuições para pensar o campo 

da imagem é Machado (1984) ao descrever a fotografia com um retângulo que “recorta o 

visível”. 

 

O quadro da câmera é uma espécie de tesoura que recorta aquilo que deve ser 

valorizado, que separa o que é importante para os interesses da enunciação, do 

que é acessório, que estabelece logo de início uma primeira organização das 

coisas visíveis. (MACHADO, 1984, p. 76) 

 

Percebe-se que a fotografia não está isenta da imparcialidade. O fotografo torna 

visível aquilo que considera importante. O que consequentemente faz com que outros 
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dados não sejam mostrados e se tornem invisíveis. A câmera é como se fosse uma arma 

para mostrar um acontecimento, denunciar um crime ou outro problema social. O ângulo 

adotado pelo fotógrafo, a composição e a seleção do primeiro plano acabam afetando a 

mensagem e criando sentidos à fotografia.  

É importante analisar os aspectos técnicos de uma imagem, mas se torna 

necessário ter conhecimento teórico e do contexto em que a foto foi tirada, bem como da 

bagagem cultural, social e ideológica de seu produtor.  Existem várias formas de registar 

imageticamente um acontecimento ou mesmo um simples fato do cotidiano. O 

enquadramento, ângulos, cores, contrastes, linhas, textura, nitidez e luz induzem o olhar 

para um lugar que foi pensado.  

Não se pode afirmar que a mensagem atinja igualmente a todos. Assim como o 

fotógrafo, o público constrói significados para a imagem.  Segundo Boni (2000), isso 

dependerá do repertório de cada receptor e sua formação cultural. A foto, além de ser 

uma linguagem universal é fonte infinita de interpretações, observa o autor.  

Antigamente, poucas pessoas tinham contato com a fotografia, pelo custo das 

máquinas e de todo o processo de revelação. Quem tinha condições de ter fotos 

orgulhava-se, por exemplo, exibindo seus álbuns de viagem, as fotos das famílias e seus 

retratos. Tinham prazer de mostrar eles as visitas que chegavam. Era de praxe.  Com a 

popularização da fotografia digital, a imagem perde um pouco seu valor, pois perde seu 

caráter de raridade. Mesmo assim, o culto a imagem ainda é forte em nossa sociedade, o 

que pode ser verificado na internet (sites, blogs, e twitter), por onde circulam, são 

compartilhadas e curtidas milhares de fotografias todos os dias.   

Em função da popularização da imagem e da necessidade de atrair a atenção do 

espectador, muitas fotos recorrem a estetização, cabendo ao fotógrafo criatividade no 

processo de produção de suas imagens. Os elementos da narrativa têm que confluir para 

dar sentido a imagem e aos propósitos do fotógrafo. E, com essa finalidade, ele recorre a 

técnicas fotográfica se mesmo do campo artístico, explicitando nesse conjunto um 

sistema de significação e sentidos daquilo que capturou com sua máquina.   

A estética é um universo polissêmico. É uma apropriação humana do mundo 

para a percepção e compreensão dele. Segundo Walter Brugger (1962, p.207), estética é 
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“[...] a ciência da percepção sensível em oposição a ciência do conhecimento intelectual”. 

Em outras palavras, atrela-se a subjetividade. Soulages (2010), reforça o conceito de que 

a estética fotográfica é uma construção que visa objetivos. A partir do momento que se 

utiliza da fotografia para contar uma história  

De acordo com Ernet Kriss (1968, p.51), em Psicanálise da Arte, por menor que 

seja o nível de interesse por uma obra de arte ou no caso uma fotografia, já se estabelece 

um fator indispensável para uma apreciação estética, pois ocorre um despertar de 

consciência. 

A estética utilizada por um determinado fotógrafo se faz importante pelo fato de 

estimular novos olhares e sentidos, -“em suma, tem-se a emoção, a perturbação” 

(BARILLI, 1994, p. 33). 

 

A ARTE DE COMPOR BELAS E INTRIGANTES IMAGENS 

 

A composição fotográfica integra a qualidade estética de uma imagem. Cada 

fotógrafo acaba sendo reconhecido pelo trabalho e pelas escolhas que faz. No caso desta 

pesquisa, o fotógrafo “retratado”, marca a sua existência a partir dos contrates que 

estabelece entre o real e o fictício. Ele utiliza-se de uma composição criativa para chamar 

a atenção das pessoas, criar efeito de significação na hora do click. Compor uma imagem 

não se limita ao seu aspecto de estar apenas agradável aos olhos, mas estabelecer 

pontos de interesses e sintonia com o apreciador.  

O enquadramento é o principal item da composição que envolve outras técnicas, 

tais como o contraste, as cores, a profundidade de campo, as linhas, a posição de 

elementos, os ângulos e os planos. Os elementos que são evidenciados na fotografia para 

transmitir a mensagem final, podem estar em primeiro ou segundo, mas 

independentemente da posição, eles significam. 

A composição refere-se ao conjunto de fatores de uma imagem. É um dos 

principais artifícios utilizados pelo fotógrafo para contextualizar um acontecimento ou 

evidenciar de forma mais verdadeira possível a realidade. Cabe destacar neste trabalho 
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sobre Oded Balilty, que ele se utiliza de sobreposição de elementos para tocar o 

espectador. Essa técnica convida a observação dos contrastes e motivos de utilizá-los. 

Quando os objetos se sobrepõe, a primeira coisa que convida os olhos é a singularidade 

da cena, que Barthes (1980) chama de punctum. O punctum tem caráter subjetivo, é um 

interesse que se impõe a quem olha a fotografia, como observam alguns autores da área.   

Segundo Hawkins e Lawton (2008), os ângulos e as linhas no processo de 

composição ajudam a dar fundamento e atmosfera à fotografia. A linhas horizontais, 

segundo esses autores, transmitem tranquilidade e leveza, já as verticais são fortes e 

dinâmicas, enfatizando o poder e a profundidade. A combinação das duas culminam em 

imagens poderosas e dinâmicas.  

Consideradas mais interessantes, as linhas diagonais despertam dinâmica e 

movimento, conduzindo o olhar de canto a canto, movendo-o para o ponto de interesse. A 

escolha dos elementos de composição, enquadramento, ângulos e do plano podem 

ajudar ou prejudicar uma mensagem fotográfica. É sempre importante que o fotógrafo, 

ao mirar a máquina para determinada cena, elimine qualquer tipo de ruído.    

 

A ESTETIZAÇÃO NAS OBRAS DE ODED BALILTY 

 

Fotógrafo Israelense Oded Balilty parece entender bem de composição, nos jogos 

que faz com os objetos de primeiro, segundo e terceiro planos e com o uso de contraste, 

ângulos e sobreposição de cenas. Ele nasceu e foi criado em Jerusalém. Começou sua 

carreira como fotógrafo para a revista do Exército Israelense Bamahane. Em 2002, 

juntou-se a Associated Press. Foi o vencedor do Prêmio Pulitzer em 2007. Além do 

fotojornalismo, sua fotografia de arte fina, como é evidenciado em seu próprio site -  

http://www.odedbalilty.com/ - foi  exibida nas galerias da Europa e em Israel. 

Em entrevista à Revista Times (BLIKER, 2012), Balilty revelou ser um fotógrafo 

diferente. 
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Eu tento ir cada vez mais fundo em uma história, para capturar coisas que os 

estrangeiros não sabem sobre este grupo particular de pessoas. [...] Se eu vejo 

fotógrafos em um canto, eu vou embora. Não há necessidade de tomar a mesma 

imagem de cinco outros bons fotógrafos. Estou amarrando para isolar-me e 

mostrar a história de ângulos diferentes, não apenas visualmente, mas 

mentalmente, para encontrar pequenos […] momentos dentro de uma história 

grande.3 

 

Balilty reforça na entrevista seu trabalho de aproximar fotografia, arte e 

fotojornalismo. "Estou tentando contar histórias com minhas fotos, mas a estética e a 

maneira como vejo as coisas são muito importantes para mim", diz ele. A primeira e 

mais importante coisa para mim é “contar a história” (BLIKER, 2012). 

A escolha pelas três fotografias analisadas, deu-se pelo uso do contraste e por 

mostrar duas realidades, como é o caso da primeira foto; construir uma crítica aos 

padrões adotados pela sociedade por meio de uma fotografia com viés artístico e, por fim, 

as composições atrativas para mostrar situações de cultura local.  

 

Foto do álbum Beijing Cover Up. Fotografada em 2008 durante os jogos olímpicos de Beijing. Oded Balilty, 

Fotojornalismo 
                                                           
3
 Tradução livre do inglês: “I try to go deeper and deeper into a story to capture things that outsiders do not know about this particular 
group of people. (...) here is no need to take the same picture as five other good photographers. I’m tying to isolate myself and show the 
story from different angles, not only visually but mentally, to find small, quite moments within a big a crazy story” 
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Oded Balilty registrou a foto de um mural em tons vivos, distribuído ao longo de 

um ponto da capital chinesa, Beijing. As autoridades locais buscaram adicionar um pouco 

de cor na região durante os Jogos Olímpicos de 2008. A explicação para o ato justifica-se 

no fato da cidade geralmente estar envolta sob um manto de poluição cinza. 

Essa fotografia é portadora de contraste muito significativo. O outdoor colorido do 

lado esquerdo da imagem apresenta um céu límpido que se contrapõe com o céu poluído 

de Beijing, do lado direito da foto. É a mesma situação com os prédios: na representação 

do mural existem prédios atrativos que apesar de seguirem um padrão acinzentado 

possuem pontos de cores vivas. Ao lado direito, na cidade, as edificações parecem ser 

repetitivas e sem vida. A rodovia asfaltada na foto contrasta com a realidade do outro lado 

da imagem (lado direito). Neste, a rua é uma superfície esburacada, com lixos, sem 

pavimentação, um local vazio. 

Estudos comprovam que ao ler uma imagem ou texto, o olho percorre primeiro o 

lado esquerdo da imagem e em seguida desliza para o lado direito. A composição da 

fotografia em manter o “imaginário” de uma cidade enfeitada e perfeita de um, choca o 

apreciador com a realidade precária do lado oposto. A sobreposição de elementos do 

mesmo tema, relevando o contrário, contribui para o questionamento da realidade de um 

trecho representado dessa cidade A simetria da imagem é quebrada ao meio, pelo 

contraste da cor e pelo próprio contrate da situação. Por meio “da criação de uma força 

compositiva antagônica”, a dinâmica do contrate pode ser evidenciada e comunicar, como 

observa Dondis (1997, p. 126). O autor explicita inúmeras estratégias compositivas que 

ajudam a dar sentido a uma imagem. Aponta (p. 132) que “a mensagem e o método de 

expressá-la depende da compreensão e da capacidade de usar as técnicas visuais [...] 

instrumentos de composição visual”. Analisando a imagens de Oded, percebe-se a 

preocupação com vários elementos que tem por finalidade sensibilizar o espectador de 

sua “obra”. Ele sabe que as técnicas visuais são fundamentais para compor e 

conhecimento disso é importante para ver uma imagem. Em suas fotos, apresentadas e 

discutidas neste artigo, ele joga com a questão do equilíbrio e a instabilidade; simetria e 

assimetria; unidade, fragmentação; neutralidade e ênfase; singularidade e justaposição. 

Todas estas técnicas são abordadas por Dondis (1997). O autor salienta a importância de 
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conhecê-las para operar significação à obra, quer ela seja artística ou comunicativa. Na 

foto apresentada anteriormente, verifica-se contrate entre o real e a ficção, aflora a 

questão da assimetria e a justaposição de cenas que interpelam o leitor: É o fotógrafo 

demonstrando intencionalidade na sua ação, propondo nova significação ao real. 

As pessoas podem admirar este outdoor e apontar que eles são necessários ao 

embelezamento da cidade. A foto que se expressa nele faz refletir dualidades, a urgência 

de melhorar, dar cor e vida a um lugar, a uma cidade.  

 

 

Foto do álbum Life of a mannequin, Seja na China, nos EUA, ou na Inglaterra,  tudo começa nos manequins. Oded 

Balilty, Fotojornalismo 

 

Outra imagem intrigante do fotógrafo foi publicada no álbum Life of a Mannequin. 

Propõe uma comparação entre o humano e o “Mundo manequim”, propõe reflexões sobre 

os sentidos da vida, as engrenagens do mundo produtivo, a inércia dos 'sujeitos'. 

Milhares de manequins são produzidos pela indústria e ambos têm destinos diferentes, 

mas estão engendrados dentro da maquinaria produtiva da modernidade.  
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André Rouillé explica que as fotografias não documentam objetos ou pessoas, 

mas documentam situações e representações. Deve-se, portanto, saber o contexto 

histórico em que uma peça, uma obra, uma fotografia foi produzida, o que elas procuram 

refletir, que situações fazem pensar.  Nossa sociedade é marcada pela dor, sofrimento e 

pela desesperança.  A estética tem esse papel de trazer isso à tona, fazendo com que os 

humanos encarem situações e problemas por meio de um processo de estetização da 

realidade e do cotidiano. Essa, em síntese é a essência da estética.  Os manequins da foto 

representam um pouco do humano, aprisionado e muitas vezes sem voz. 

Nessa fotografia, Balilty mostra, num primeiro plano, um manequim sendo 

segurado por mãos humanas. O humano não se expressa, foi ocultado pelo conjunto de 

“pequenos homens” que tem um destino na cidade: ir para as vitrines anunciar o que há 

de “melhor” nesse mundo industrial, consumista. Eles representam a massa, sem nomes 

e voz, subjugados. São “não sujeitos”, encaixados no modelo e ritmo da sociedade 

moderna. A relação homem manequim, da foto, ativa reflexões a respeito da vida e de 

nossa existência, especialmente daqueles mais sensíveis a arte. A arte e a estética têm 

esse poder de motivar reflexões, gerar consciência.    

A foto é portadora de uma significação crítica e reflexiva. É como se o homem, no 

caso da imagem, fosse a representação do que já existe e assemelha-se a tantos outros 

iguais (manequins). Não permitindo, nessa representação, a individualização do sujeito 

na sociedade (o humano sem sua face). 
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Foto do álbum Ping Ping Nation. Ping pong é um esporte muito tradicional na China. Real e emocional em prospecto 

 

A terceira imagem retrata um jogo de Ping Pong, esporte que faz parte da cultura 

chinesa, presente nas cidades, ruas e até mesmo em casas e clubes. A foto mostra bem 

isso. Em um local qualquer da China, o fotógrafo capta o momento em que duas pessoas 

adultas jogam, enquanto outra exercita-se.  

A foto confirma um costume que tem origem no passado remoto daquele país. É 

algo que faz parte da cultura e reinventa-se no cotidiano. As linhas que compõe a foto - 

horizontais, diagonais e verticais -, dão dinâmica e vida ao que foi retratado.   

Todas as fotos apresentadas neste trabalho trabalham com ferramental estéticos 

que ajudam a revelar uma realidade ou problematizar uma situação, por meio de vários 

artifícios estéticos. A composição do fotógrafo israelense se caracteriza pelo aspecto 

artístico que faz com que a imagem proponha questionamentos. Como explica o sociólogo 

Howard Becker “toda fotografia pode ser interpretada como uma resposta a uma ou 

várias questões” (BECKER, p. 197). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa sobre três produções significativas do fotógrafo israelense, 

verificou-se que o uso da estética em uma imagem contribui a valorização e difusão da 

mensagem e cena retratadas. As escolhas que o seu produtor faz é quase sempre 

intencional e tem por finalidade impactar o espectador. O processo de estetização da 

fotojornalismo, atividade que tem como fundamento da informação – passar um 

conteúdo, uma mensagem – vem sendo adotado por alguns profissionais da área, 

especialmente os mais criativos, com a finalidade de mostrar as coisas boas e ruins da 

sociedade.  Oded Balilty é um exemplo. Nas fotografias analisadas neste trabalho, 

evidencia que ele procura ser criativo na captura de suas fotos e essa criatividade 

expressa a partir do enquadramento, seleção do ângulo, cor, contraste, luz, foco, 

profundidade de campo e planos. Ele também sabe o valor de técnicas como contraste, 

assimetria, justaposição, equilíbrio. Todo esse conjunto de ferramentas faz com que leve 

ao público imagens instigantes, que fazem o sujeito pensar e refletir sobre as coisas do 

mundo.    

As fotografias analisadas possuem elementos estéticos que são visualmente 

atrativos, ou seja, a forma como foram compostas revelam características próprias de 

Baililty e despertam a atenção do apreciador. Sua sensibilidade no momento da criação 

ajuda o espectador a ver aquilo que muitas vezes ele não percebe no seu dia-a-dia. Por 

meio dessas capturas imagéticas, o fotógrafo relata problemas e o cotidiano das pessoas.  

O fotojornalista israelense demonstra um olhar aguçado para a fotografia como 

documento importante de revelação da realidade que o cerca. Utiliza-se do contraste, 

como base para contrapor o real e o fictício, o concreto e o ideal. Dessa forma, vai 

construindo sua crítica social. Torna visível aquilo que poderia estar longe dos olhos, e até 

mesmo o que está diante deles, mas não é visto, não é compreendido. Acredita-se   que a 

estética é elemento importante nessa área pelo fato de ajudar a mostrar a realidade e, no 

caso do fotojornalismo, revelar o que se procura esconder no meio social.   
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Processo de criação: origem e destino 

 

Claudio Luiz GARCIA 

(Universidade Estadual de Londrina) 

 

Resumo: O objeto do estudo apresentado neste artigo é o processo de 

criação artístico-visual para a educação. Assim, a investigação, neste caso, não é 

algo apreensível, e, portanto, visa a mostrar que o processo de criação não está 

em um lugar específico ou num espaço próximo do observador, mas é um 

caminho aberto de significações daquilo que aparece, por exemplo, em aulas de 

desenho e de gravura. Iniciamos, então, pelos registros fotográficos que podem 

ser visualizados nos anexos desta obra. As fotografias foram adulteradas por 

palavras escritas em nanquim (tinta branca), com bico de pena, para traduzirem 

as imagens em "vozes" de cada cena fotografada. Tais anotações mostram as 

relações entre o silêncio das imagens e os ecos das vozes ouvidas nas referidas 

aulas. Os sujeitos envolvidos no estudo descrito neste artigo, que se expressaram 

cada qual com seu processo de criação, serão identificados pelas seguintes vozes: 

ativa, passiva, reflexiva e recíproca. 

 

Palavras-chave: Educação; Imagem; Palavra; Registros Híbridos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema deste artigo, destacado a partir de uma pesquisa1, aborda o 

processo de criação, em artes visuais, voltado para a formação de professores de 

artes. É uma proposta com base em registros fotográficos das aulas de desenho e 

gravura. Foi pensada a partir desses registros adulterados por desenhos com bico 

de pena, colagens de papéis transparentes pintados etc. para formarmos um 

                                                           
1Projeto de Pesquisa cadastrado na Proppg-UEL, sob o número: 09544. 
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pensamento crítico sobre as nossas práticas de artistas, professores e 

pesquisadores em artes.  

Assim, nosso objetivo aponta para a compreensão de um problema 

primordial: a invisibilidade do processo de criação. Martin Heidegger ( 1889 - 1976) 

propôs uma investigação sobre o existir humano em torno da qual fizemos 

algumas aproximações:  

 

A constituição fundamental do existir humano a ser considerado daqui 

em diante se chamará Da-sein ou ser-no-mundo. Entretanto, o Da 

deste Da-sein não significa, como acontece comumente, um lugar no 

espaço próximo do observador. O que o existir enquanto Da-sein 

significa é um manter aberto de um âmbito de poder-apreender as 

significações daquilo que aparece e que se lhe fala a partir de sua 

clareira ( HEIDEGGER, 2009, p. 33). 

 

Partimos, então, da ideia de que podemos aproximar deste conceito do 

Dasein, para pensarmos o processo de criação que mais nos indaga do que nós o 

interpelamos. Este existir do professor de artes não pode ser um "objeto 

simplesmente presente num lugar qualquer", pois "consiste de 'meras' 

possibilidades de apreensão que apontam ao que lhe fala e o encontra e não 

podem ser apreendidas pela visão ou pelo tato" (HEIDEGGER, 2009, p. 33). 

Assumimos, pois, que, ao nos aproximarmos dos processos de criação dos 

envolvidos na pesquisa, encontraríamos a "clareira do ser" professor e 

pesquisador em artes. Até aqui, podemos afirmar que não há a menor 

possibilidade de investigarmos o ser professor de artes sem antes passarmos por 

um processo contínuo de criação. Alertamos, porém, que não falamos apenas das 

práticas artísticas como são compreendidas pelo senso comum - pintar, desenhar 

etc., mas de um "pensamento meditativo" a partir da obra de Martin Heidegger, 

com base na qual obtivemos alguns resultados apresentados neste artigo.    
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As fotografias não são registros visuais dos acontecimentos, mas 

imagens que revelam menos um enquadramento formal e mais uma 

possibilidade de escutarmos "vozes" das aulas. 

No primeiro capítulo apresentamos a sequência de ações que realizamos: 

identificamos apenas os ruídos dessas vozes, sons quase indefinidos; escrevemos 

sobre as fotografias como se tais escritos fossem as legendas das vozes. 

Desenhamos, fizemos colagens e cancelamos as identidades dos sujeitos para 

nos concentrarmos apenas em som e imagem. 

Essa sequência não é nada precisa e, propositalmente, é uma tentativa de 

apreensão das vozes escutadas como se fossem ecos de discursos não 

proferidos. Como não é o "discurso" que nos chama, reduzimos as conversas a 

vozes, cuja semântica imprecisa fez com que procurássemos classificações 

sintáticas para pormenorizar nossa comunicação subsequente. 

Assim, dividimos os demais capítulos em vozes: passivas, ativas, 

reflexivas e recíprocas. 

Nas considerações finais, revemos os objetivos e apresentamos um 

pormenor: foi revelada parte da identidade do coordenador da pesquisa e autor 

deste artigo. Pois ele e as vozes falaram. Mas falaram sobre o quê? Por que não 

usaram gravadores de sons, das vozes, dos discursos e levaram câmeras 

fotográficas? Porque quando as fotografias foram impressas, expressaram as 

vozes mais do que uma simples gravação comunicaria. Quando adulteramos as 

fotografias, elas ofereceram-se como parte de nosso processo de criação.  

 

FOTOGRAFIAS - DIÁRIO DE CLASSE 

 

No primeiro instante, essas fotografias configuravam-se como uma 

espécie de diários de classe. Como o intuito é seguir em processo, sem algo 

estrutural a priori, essas fotografias constituem, a princípio, um indício de uma 
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estrutura que reconheceremos, adiante, em um movimento circular de 

pensamento.  

Podemos falar de outra maneira: um pensamento meditativo que se 

movimenta em círculos em torno de um núcleo que não sabemos bem onde se 

encontra, nem a distância que dele estamos, nem os obstáculos que nos impedem 

de nos aproximarmos, tampouco em qual instante chegaremos lá.  

Assim nos situamos porque, até aqui, vislumbramos essas fotografias, 

em conjunto, como esse suposto núcleo. Por enquanto, elas nos causam mais 

desconforto, perturbação e indagação do que se apresentam como método de 

pesquisa para a formação de professores de artes visuais.  

Nas fotografias, escutamos, como já dissemos anteriormente, as vozes 

de alguns verbos que, conforme a gramática, são classificados segundo as 

seguintes vozes: ativa, passiva, reflexiva e recíproca.  Questionaremos essas 

quatro vozes a partir de dois polos já determinados, a saber: imagem (fotografias) 

e som (vozes legendadas). 

As interferências sobre as fotografias, em forma de legendas, servem 

também à observação que nos aproxima de uma avaliação estético-pedagógica. 

Sempre perguntaremos: É possível criar uma estética das imagens pela 

pedagogia? As imagens do ambiente dessas aulas, adulteradas, hibridadas com 

outras linguagens, podem ser o começo de um longo caminho rumo a algo que 

aprenderemos enquanto ensinamos. Assim, olhamos e fotografamos para, 

depois, escutarmos, na experiência do pensar, algumas vozes que facilitarão a 

reelaboração de nossas aulas. 

Nas fotografias, essas vozes aparecem como "tonalidades afetivas" que 

nos servem de anteparo para o confronto direto entre nós (professores) e eles 

(estudantes). O que temos feito é nos expor, nos lançar ao ridículo, para que eles 

se sintam superiores, em determinados momentos, em relação ao professor que 

se lançou ao ridículo e se sentiu, pelas faces deles, constrangido, mas que colheu 

dados psicológicos mínimos e reveladores de "espanto", de "retenção", de "pudor", 

tudo isso carregado por uma dose elevada de preconceito. A partir de então, por 
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meio de reflexão, expomos os limites morais até então latentes, pois estes 

impedem o processo de criação. 

Assim entendemos um outro início para a pesquisa e, dialogando com 

Heidegger, compreendemos um outro início em nossos processos de criação: o 

fato atualizado de sermos, ao mesmo tempo, objeto e pesquisa. O filósofo alemão 

escreve: "A tonalidade afetiva fundamental do pensar no outro início oscila nas 

tonalidades afetivas, que à distância só se deixam nomear como 

o espanto 

a retenção 

o pudor." (2015, p. 18)  

O que há, por exemplo, nessas fotografias que não se pode apontar nas 

conversas em salas de aula? Respondemos: a distância. Este dado é 

imprescindível à estética pedagógica, como modo de se expressar, de não falar, 

de sentir, de estar no ambiente em formação de professores de artes. 

Entretanto, a parte mais importante para ser avaliada é a distância. Por 

isso, antes, temos que escutar vozes.  

 

AVALIAR VOZES 

 

Se somos obrigados a realizar avaliações numéricas, então, 

perguntamos: Como quantificar ou traduzir os rumores de vozes e sons 

indefinidos que percebemos? O que fazer a partir de cada uma das opiniões 

formuladas pelos jovens estudantes, que, em processo de formação de 

professores, já se acham superiores e mais capacitados que os próprios 

professores? Como tudo isso pode ser filtrado por nossa compreensão racional e 

numérica? Além disso, sabemos que muitas presenças não valem uma presença 

atenta.  
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Os estudantes esperam, do professor, uma quantificação que traduza 

suas expectativas. Sabemos, também, que essas expectativas estão contaminadas 

por relações de competitividade, intrigas, mentiras, dissimulações, verdades 

relativas e afetos vividos em segredo entre eles. Enfim, um rol profícuo de dados 

essenciais para investigarmos e que não são levados em conta nas estruturas 

burocráticas. Há, porém, algo para além disso, que nos interessa mais, a saber: 

as experiências e os desejos de cada um, escutados nessas vozes que emanam 

das fotografias e, sobretudo, evocam o ânimo para que nos lancemos em 

processos de criação das mais variadas dimensões, linguagens, ciências, 

filosofias, literatura, enfim, somos lançados sobre os instantes que nos 

apropriam.  

O importante é que, às vezes, achamos que somos apropriadores de 

objetos, conteúdos e métodos que dominamos, mas temos percebido que são eles 

os apropriadores de nossos pensamentos. 

O que temos de seguro, até aqui, é que as fotografias nos levam não a 

uma avaliação numérica, mas a um processo de criação crítico para chegarmos à 

avaliação. No ambiente fictício das fotografias, formado pelo agrupamento das 

imagens, formamos alguma ordem visual e impessoal.  

Refazemos a pergunta: Por que falar das "vozes" que escutamos em 

aulas de desenho e de gravura se o foco dessas aulas é a imagem? 

Respondemos: Porque as imagens falam, não são mudas. Essas fotografias 

hibridadas são a origem e o destino dos nossos processos de criação. 

As veleidades de algumas vozes, às vezes, são discursos prontos e 

estruturados. Ao invés de interpretá-los, optamos por compreendê-los como 

vozes de sons distantes, uma alusão a um pré-discurso. Foi preciso, portanto, 

recuar à sonoridade das vozes para formularmos, na escuta, as interpretações, as 

análises, os desdobramentos e as proposições, para o andamento da pesquisa.  

Entre as fotografias e as vozes, há algo que merece ser pormenorizado, 

assim, será apresentado a seguir. 
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VOZES ATIVAS 

 

Escutamos as vozes ativas como sendo as do conhecimento racional, que, 

grosso modo, se apresentam como um princípio de imutabilidade. A 

modernidade, rapidamente, cunhou esse princípio em cada sujeito: o "eu" que faz 

perguntas, de forma ativa e racional, das quais já sabe as respostas. 

Em alguns casos, a pergunta tem origem no interesse intelectual, em 

outros, em anseios de promoções em eventos artísticos e, nos piores casos, o 

interesse é apenas burocrático, visa ao diploma. 

Nestes três últimos anos, nossa experiência docente tem nos mostrado 

que esses sujeitos caem na crise do pensar a cultura, a educação e  a história por 

meio de princípios imutáveis relacionados às verdades de cada um.  

Em nossos retardos provocados por nervos involuntários, há um hiato 

imenso, uma incerteza que nos coloca em oposição às vozes ativas. Esse hiato se 

mostra como o claro enigma de um poema de Drummond (1979, p. 267) : "O 

CORAÇÃO pulverizado range/ sob o peso nervoso ou retardado ou tímido/ que não 

deixa marca na alameda, mas deixa/ essa estampa vaga no ar, e uma angústia 

em mim,/ espiralante."  

Lutamos contra essas vozes em nossas incertezas, quando as 

transferimos para a prosa imagética, como a de um ensaio visual verbalizado 

neste artigo. 

O professor de artes está, a todo instante, muito mais exposto do que os 

poemas e as obras em museus. Sem molduras, sem aura, nada a protegê-lo, 

expõe seus princípios e dúvidas. Desse modo, está mais desprotegido do que sei 

lá o quê. Pois interage com vozes de diferentes culturas e afetos inexplicáveis que 

se apresentam como matéria bruta para as armas contra as quais nem quer se 

defender. 

Portanto, até aqui, as vozes ativas são as racionais, as que defendem  

interesses partidários, modelos e citações delas próprias com as quais lidam em 
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sua vida acadêmica. Assim, essas vozes exprimem, pelo verbo, o ser agente de 

um pensamento gramatical, ou, em outras palavras: "que o sujeito do verbo é, em 

princípio, agente (HOUAISS, 2001). 

 

VOZES PASSIVAS 

 

O conceito de voz passiva, no âmbito da gramática, diz respeito ao sujeito 

que sofre a ação expressa por um verbo. Nossa proposta não se limita ao sentido 

estrito estabelecido pela gramática, pois ainda não identificamos claramente 

quem sofre mais: a pedagogia ou a estética. 

O campo estético dos sujeitos envolvidos nas aulas nos fala menos sobre 

horizontes de sentidos e mais sobre as camadas de vozes que, embora, sem 

ossos, nos falam face a face. Os sujeitos compõem uma paisagem sem horizontes 

estéticos, sem estrutura óssea, embora haja uma totalidade circular em torno do 

belo e do feio.  

O que encontramos mais na passividade das vozes são as nossas 

"poéticas" de professores-artistas, cada qual em suas instâncias sem buscar 

reconhecimentos externos. Conscientes de nossa herança positivista e iluminista, 

reconhecemos, em nós, professores e pesquisadores, sujeitos claramente 

demarcados como objetos da pedagogia, que não nos oferece uma estética.  

Somos conscientes de que estamos no campo de nossa atuação docente 

onde há um jogo de interesses, verdades, ficção e busca. Não apostamos nesta 

última, tampouco buscamos resultados artísticos enquanto "obras de arte". 

Tarkovski (2002, p. 112) alerta-nos da seguinte maneira: "Nada seria mais absurdo 

que a palavra 'busca' aplicada a uma obra de arte. Nela se escondem impotência, 

vazio interior, falta de uma consciência verdadeiramente criativa, vaidade 

mesquinha." Quando focamos as buscas, apreendemos muito pouco, apenas o 

necessário para o nosso compromisso com as disciplinas, isto é, com o básico. Se 
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desejamos mais, devemos investigar o vazio interior, a falta de interesse pela voz 

passiva e não pela busca vaidosa e mesquinha. 

As vozes que, geralmente, nos preocupam são as passivas dos 

estudantes, artistas e professores  que sofrem como pesquisadores de suas 

próprias práticas. Não nos preocupamos com aqueles que buscam 

reconhecimento imediato somente fora das instituições de educação superior 

(IES). Nesse sentido, mais uma vez, Tarkovski (2002, p. 113) nos surpreende, 

apesar do tempo que nos separa da primeira publicação de seu livro Esculpir o 

Tempo: "Hoje, os artistas querem um reconhecimento imediato e total - uma 

recompensa imediata por algo que acontece nos domínios do espírito." Embora 

tenhamos estabelecido alguns objetivos, estes não são a vaidade, o 

reconhecimento imediato, a busca, mas um movimento a caminho de um senso 

crítico.  

Visamos, na crítica, ao desenvolvimento contínuo da consciência auto 

avaliativa em relação a nossas práticas como professores, artistas e 

pesquisadores em arte. Qual o sentido de crítica? Respondemos: quando somos, 

simultaneamente, conscientes e ousados. 

 

VOZES REFLEXIVAS 

 

Nem sempre encontramos vozes essenciais nas vozes ativas e passivas, 

mas isto não significa ambiguidades. Percebemos, entretanto, o quão estão 

temerosas por estarem lançadas no jogo das possibilidades de mostrarem a 

verdade como essência da obra de arte. Pagamos alto preço em alguns 

momentos de excessiva sinceridade. Para nos aproximarmos dessa verdade, 

criamos espaços, nas aulas de desenho e gravura, para o que chamamos de 

"laboratório autobiográfico", onde cada estudante, voluntariamente, apresenta 

coisas, desenhos, anotações e fotografias de seus guardados pessoais. Nesses 

laboratórios, falamos de pesquisa e de processos de criação. É um instante em 

que as vozes se apresentam ativas e passivas ao mesmo tempo. Algumas 
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apresentam-se como de narradoras, outras como de poetas. Perguntamos: Mas, 

afinal, qual o sentido da narração e da poesia nesses laboratórios, se a questão 

que nos chama é a  das artes visuais? Talvez seja o modo de falar discursivo 

(narrativo e poético) que nos impede de enxergar, propriamente, o sentido da 

visão.  

Agora chegamos ao cerne de nosso pensamento, a saber, as palavras e 

suas vozes; as imagens e suas vozes; a formação de professores e suas vozes 

formam uma tríade de reflexões relativas que, quando aproximadas ou 

distanciadas, apresentam, veladamente,  a dimensão afetiva de cada voz.  

O fato, entretanto, é que, nesses laboratórios, essas vozes reflexivas, em 

tríades, sofrem e agem como se fossem adversárias entre si, quando o que 

pretendemos é a interação mediante as "tonalidades afetivas" de cada uma delas. 

É simples pensar por dualidades, por exemplo, entre o artista e o poeta; entre o 

pesquisador e o artista; entre o professor e o artista etc.. Sofremos pelos quatro 

cantos de cada dualidade. Por que a simplificação ora da posição de um, ora do 

outro? Recairemos no vazio. Assim, sugerimos que permaneçamos no "entre" e 

pesquisemos. 

 

VOZES RECÍPROCAS - UM PROJETO2 

 

Essas vozes são, concomitantemente, agentes e pacientes, pois 

interagem recíproca e relativamente.  

O projeto de pesquisa em questão tem como núcleo o ser professor e 

artista concomitantemente, isto é, o sujeito das vozes recíprocas que pesquisa o 

conjunto dos fatos, das vozes e dos ambientes de criação e práxis artísticas. Como 

ser pesquisador dessas vozes? Talvez, só saberemos quando compreendermos, 

essencialmente, o que é a "pedagogia estética", lançada como a ideia essencial de 

nosso projeto de pesquisa.  

                                                           
2 Ver nota número 1. 
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Como ser professor que lida no campo da pedagogia e, sendo artista, 

como lidar no campo da estética? Não nos referimos aos conceitos de estética que 

recebemos da tradição a partir do século XVIII. O que legamos dessa tradição, 

grosso modo, trata da realidade da ideia de belo enquanto ideal da arte. Não 

procuramos ideia de belo, mas maneiras de sentir as vivências como experiências 

estéticas. Os acontecimentos, nas referidas aulas, nos dizem sobre as 

particularidades vindas do interior de cada voz, que estão a caminho de um 

exterior singular, do qual convergem para o interior de cada um, como um 

coletivo. Em outras palavras: o exterior singular significa o muito próximo de cada 

voz recíproca. Nessas vivências de interlocuções, perseguimos, reciprocamente, a 

estética e a pedagogia. Assim, as diferentes determinações de cada voz formam: 

uma escuta, uma interpretação, uma análise e um desdobramento aproximado 

das "tonalidades afetivas" (HEDIEGGER, 2015). Cada uma dessas vozes, provindas 

do exterior muito próximo de cada sujeito, configura-se como uma singularidade, 

uma idiossincrasia.  

Assim, as nossas avaliações não encontram dados quantitativos que 

representam essas instâncias. O valor da nota e os critérios têm sua origem em 

uma mentalidade iluminista. Apesar de todo o movimento cultural do século XX e 

de toda a coerção aos "neocartesianos", ainda persistem a razão, a lógica, o 

positivismo. O que mais espanta é que esses estudantes assistem às aulas de 

história de arte sobre as obras neoconcretistas brasileiras - os não cartesianos 

declarados e revoltados. Na verdade, os neoconcretistas (artistas usados como 

referências para as nossas experiências) propuseram uma capa, um "parangolé", 

para nos estetizarmos de um outro modo. 

Os estudantes que exigem critérios e notas, protegidos pela armadura 

iluminista, reagem aos "parangolés" sem nunca os terem usado. Isso nos assusta, 

pois é como se estivéssemos vislumbrando um ambiente jovem oriundo da 

Escolástica Medieval, quando o neoplatonismo fez das ideias de Platão algo 

anacrônico.  

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Notamos que, na pesquisa em questão, há um pesquisador e professor 

que não passa, também, de um professor a ser pesquisado. Novo na profissão, 

quando se sente em um processo de criação, em que não há estrutura, mas 

apenas movimento, fluxo de pensamento, busca algo em que se apoiar, assim, 

desenha mandalas, faz esquemas, busca dicionários, etimologias etc.. Chega a 

duvidar de sua compreensão sobre o pensamento de Martin Heidegger, então, 

retorna a Edmund Husserl, à problemática da Crise das Ciências Europeias e à 

Fenomenologia Transcendental3, que lhe dão suporte para: diagnosticar o 

problema; buscar a etiologia; e propor estratégias de superação da crise.  

Ao colher resultados formais - individuais ou em grupo -, exige outros 

rumos, pois as regras e as sentenças definitivas já caíram por terra e estão em 

pedaços. Como não consegue recolher as migalhas, segue a primeira regra que 

aparecer, mas sabe que esta durará por pouco tempo. 

Agora, sem visar à relação de causa e efeito ou qualquer outra, baseada 

em dualidades simplificadoras do mundo da pesquisa, escolhe um ato alheio e um 

pensamento próprio que o direcionem no caminho dos demais pesquisadores 

envolvidos na referida pesquisa. 

No entanto, o objetivo da experiência apresentada neste artigo foi 

alcançado, pois agora atestamos que os processos de criação observados sob a 

"ótica" das vozes não se restringem apenas à interpretação sintática, apesar de 

esta ter nos mostrado um claro apoio enigmático. A nós mesmos nos observamos 

e de nós mesmos fizemos juízo. Desse modo, este artigo foi um exercício de 

reflexão inusitado, pois, embora não tenhamos alcançado resultados duradouros, 

nos aproximamos das mudanças. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Cerimonia Oblíqua.  

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 

 

ANEXO 2 – Formação de professores e pesquisadores em artes. 

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 
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ANEXO 3 – Formação de professores e pesquisadores em artes 2 

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 

 

ANEXO 4 – Cerimonia obliqua 2 

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 
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ANEXO 5 – Cerimonia obliqua 3 

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 

 

 

ANEXO 6 – Cerimonia obliqua 4 

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 
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ANEXO 7– Formação de professores e pesquisadores em artes 3 

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 

 

 

ANEXO 8– Formação de arquitetos e pesquisadores em artes 4 

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 
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ANEXO 9 – Formação de professores e pesquisadores em artes 5 

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 

 

 

ANEXO 10 – Design moda e desenho da figura humana 

 

FONTE – Cláudio Luiz Garcia 
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A Academia Imperial de Belas Artes e a pintura histórica no Brasil do 

século XIX 

 

Laura GIORDANI (UFPel)
1
 

 

Resumo: O papel da Academia Imperial de Bela Artes como grande 

produtora de arte no Brasil durante o século XIX, é inegável, pois os profissionais 

formados pela instituição realizaram, ao longo de suas carreiras, produções para o 

cenário Brasileiro. O auge da produção artística da Academia ocorreu durante o 

Segundo Reinado, pois o Estado patrocinou a instituição por conta de seu plano para 

a formação da identidade nacional e fortalecimento da monarquia, o qual estava 

incluso a criação de uma identidade visual e artística para a nação. Para tal, o 

gênero de pintura histórica foi muito utilizado e valorizado - tanto que a Academia 

reservava a disciplina para seus melhores alunos -, e eram as grandes atrações nas 

exposições de arte e alvo de discussão e críticas da imprensa. Nesse trabalho, 

busca-se discutir um pouco sobre a pintura histórica, seus artistas, a importância 

que as obras desse gênero tiveram na produção visual do Brasil do século XIX e seu 

impacto durante e posterior nessa época. 

 

Palavras-chaves: Arte; Brasil; Século XIX; Pintura. 

 

O início da Academia Imperial de Belas Artes se deu com a vinda da 

chamada “Missão Artística Francesa”, trazida ao Brasil durante o regime de Dom 

João VI. A instituição surgiu em 1816 com o nome de “Escola Real de Ciências Artes 

e Ofícios”, tratava-se, de um lado, de uma maneira de celebrar a elevação do Brasil 

a Reino Unido ao de Portugal e Algarves. Por outro, da mesma forma que Dom João 

VI buscou trazer comércio e desenvolver o Brasil após a chegada da corte 

portuguesa no Rio de Janeiro em 1808 ao abrir os portos para o comércio com as 

nações aliadas e fundar o Banco do Brasil para regular essas transações, era 

natural refinar a cultura e a arte da nova sede imperial, o que resultou na criação 

                                                           
1
Mestranda em História. Bolsista CAPES 
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Jardim Botânico, do Real Theatro São João, da Biblioteca Nacional e da Academia 

Imperial de Belas Artes, que também atingiu o plano educacional dessas mudanças. 

A instituição teve sua fundação adequada em 1826, durante o reinado de 

Dom Pedro I, sendo renomeada para Academia Imperial de Belas Artes, porém seu 

auge se deu durante o governo de Dom Pedro II. 

A Academia manteve um relacionamento próximo com o governo durante o 

Segundo Reinado, não apenas por se tratar de uma organização que ela mantida por 

ele, mas também por fazer parte do plano de formação da identidade nacional dos 

brasileiros, uma medida que se provou necessária após movimentos separatistas 

terem sido recorrentes durante o Período Regencial. Pode-se dizer que “grande 

parte do esforço do Segundo Reinado, inclusive o enorme investimento em projetos 

artísticos, remete a um projeto político de criação de símbolos nacionais e de 

formulação de um verdadeiro imaginário para a nação” (PEREIRA, 2008, págs. 27-

28).  

Esse relacionamento com o Estado fez com que a Academia portasse o 

monopólio do ensino e da produção de arte durante boa parte da segunda metade do 

século XIX, tornando-se responsável em nomear o que era arte e quem eram 

verdadeiros artistas (CASTRO, 2007, pág. 14).  

 

A Academia e a Política Oitocentista 

 

Durante o período colonial, a produção artística brasileira tinha um grande 

foco na religião, porém isso mudou com o passar dos anos, gosto dos brasileiros 

começou a pender para o classicismo e para obras laicas. Essa transição se tornou 

mais brusca quando os artistas da Missão Francesa começaram a atuar na 

constituição e na educação da arte no território.  

A Academia teve seus moldes, naturalmente, na tradição artística francesa, 

contudo ela teve que passar por modificações para se adaptar ao gosto brasileiro e 

pelo país não contar com artistas para exercerem o papel de professores, o que fez 
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com que a Academia tivesse um corpo docente formado por estrangeiros durante 

seus primeiros anos. Felizmente, a missão contava com artistas das mais diversas 

áreas e especialidades, permitindo um ensino eclético na instituição. Apesar da 

variedade das áreas de ensino e atuação dos artistas vinculados à Academia, havia 

uma preferência para a pintura, mais especificamente para a Pintura Histórica.  

Mesmo com os outros gêneros da pintura possuírem seus profissionais e 

clientes – a pintura de paisagem, por exemplo atraía a atenção de estrangeiros dada 

a representação da fauna e flora do Brasil -, elas não eram tão valorizadas quanto 

as pinturas históricas. Sua superioridade estava na argumentada na ideia que para 

elaborar uma obra com o tema histórica, era necessário englobar os outros gêneros 

de pintura dentro de uma composição, o gênero do Retrato para os personagens e 

de Paisagem para a cena, por exemplo. Dado esse grau de dificuldade atribuído 

para a elaboração de uma obra, essa matéria estava reservada na grade de ensino 

da Academia apenas aos melhores alunos, ou seja, apenas os alunos que se 

destacassem nas outras aulas poderiam se matricular nesse curso. 

Essa valorização e seleção de artistas para exercerem a Pintura Histórica 

pode ser resumido da seguinte forma: 

 

Para a instituição, a pintura histórica era um gênero afeto aos artistas de 

grande talento, aos quais estaria reservada a elevada missão de 

perpetuar os episódios da história nacional: comprometida com o 

programa oficial, devendo voltar-se para o culto à pátria através da 

narrativa do passado da nação; para a consagração da moral e das 

virtudes, através dos símbolos e das alegorias; para a representação da 

nobreza através dos retratos. Tais representações, do cunho oficial, iriam 

contribuir para a construção do imaginário da nação, no discurso narrativo 

dos temas representados. (FERNANDES, In: PEREIRA, 2001, pág. 13) 

 

Essa citação retoma a um tema comentado anteriormente: a relação da 

Academia Imperial de Belas Artes com o Estado e o seu projeto civilizatório. Um dos 

grandes projetos do Segundo Império foi a criação de signos nacionais que 

formassem uma identidade, que permitiria o sentimento de união entre os 
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brasileiros. Para tal também se demonstrava necessário criar heróis nacionais e 

formar uma história oficial para os acontecimentos “dignos de nota” na formação do 

país. Para isso, o governo Imperial também utilizou do Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro, que em sua função estava traçar a topografia do país e sedimentar a 

História brasileira (SCHLICHTA, 2006, p. 67). Para cumprir seu papel com o Estado, 

as duas instituições - o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e a Academia 

Imperial de Belas Artes – trabalhavam em conjunto, uma elegendo os 

acontecimentos dignos de nota da História do Brasil enquanto a outra buscava 

retratá-lo da melhor maneira possível. 

Não foram muitos os artistas que se dedicaram a esse gênero no Brasil, 

tendo em destaque os pintores da Missão Artística Francesa Jean Baptiste Debret e 

Nicolas Antoine Taunay, e os brasileiros formados pela Academia Vitor Meireles e 

Pedro Américo de Figueiredo e Melo. O número de obras desse tema também não é 

muito elevado, o que parece, à primeira vista, estranho visto a valorização do gênero 

pela Academia. O historiador André Toral explica a pouca produção da seguinte 

maneira: 

 

A pintura histórica acadêmica, de grandes proporções, necessitava de 

estudos preliminares, iconografia detalhada, gastos com material (como 

chassis, tela, tintas, pincéis, papel), ajudantes, um local apropriado para 

ser executada e, mais importante, um comprador. Nenhum pintor se 

lançaria a semelhante investimento de tempo e dinheiro sem retorno 

financeiro previamente estabelecido. Até o início da pintura propriamente 

dita, eram gastos meses e até anos em complicada negociações. (TORAL, 

2001, pág. 134) 

 

Produzir uma única obra de Pintura Histórica era, portanto, uma tarefa 

muito cara e longa para o artista, o que significava que nenhum profissional da arte 

iria dedicar seu tempo produzindo uma tela com esse tema sem que fosse uma 

encomenda. Dado o tempo e material investido para produzir um quadro eram 

muito elevados, presume-se que o preço de uma aquisição assim era igualmente 

caro. Destaca-se que o principal consumidor desse gênero era o Estado, que 
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improvavelmente estaria disposto a investir fundos elevados para algo que levava 

muito tempo para ser produzido. Consequentemente, era de pouca vantagem um 

artista viver da produção de Pinturas Históricas. 

O gênero mais prestigiado da Academia Brasileira de Belas Artes era um 

que possuía grande grau de dificuldade para se manter, porém esse investimento 

demonstrava resultados. As Exposições Gerais de Belas Artes organizadas pela 

instituição atraíam um grande público de indivíduos interessados pela arte e 

profissionais, como jornalistas e críticos, dispostos a discutir a respeito dos artistas 

e suas obras. Mesmo estando em menor número, as obras de Pintura Histórica 

tinham grande destaque nas Exposições e eram o principal alvo de críticos, que 

prestavam atenção em seus detalhes dado o seu status. 

É importante destacar que as Pinturas Históricas possuíam um papel 

político. Poderiam nem sempre serem imagens de cunho político explícito, mas 

exerciam essa função, pois o conteúdo dessas obras tinham como objetivo ilustrar 

acontecimentos e indivíduos da história de maneira prestigiosa, demonstrando que 

fora algo ou alguém de grande significância para o Brasil. Dessa forma, criava-se, 

através da imagem, heróis nacionais e representações visuais da história. 

Considerando que para os espectadores do Brasil do século XIX o conteúdo não era 

uma interpretação de um acontecimento histórico, mas sim a reprodução fiel do 

fato, esses quadros acabavam por serem considerados as imagens oficiais do 

evento. 

Dado o papel político dessas pinturas e considerando que o Estado era 

quem as encomendava, é seguro dizer que o Império tinha a intenção de educar a 

população a ver a história de uma maneira mais simpática a ele, a aprender a 

valorizar seus atos, que poderiam ser ou não impopulares, e a ver seus governantes 

com admiração. 

A Academia era uma instituição política. Como dito anteriormente, era ela 

quem escolhia quais gêneros da arte recebiam destaque e quais eram os artistas de 

interesse, além de ser a organizadora das exposições de arte. Então, pode-se 

concluir que um artista que não estivesse ligado à Academia ou que produzia arte 
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que não estivesse em seus padrões dificilmente seria reconhecido ou seria exibido 

durante o século XIX.  

Por conta da sua ligação com o governo imperial, em nenhuma exposição 

organizada pela Academia teria uma obra que ridicularizasse o Estado ou que o 

criticasse, o que não acontecia nas revistas ilustradas e os jornais. Isso não quer 

dizer que os jornais e as revistas não eram politizadas, pelo contrário, eram 

extremamente políticos, porém eles possuíam a liberdade para utilizar suas 

ilustrações para criticar, ou ridicularizar, políticas e indivíduos ligados ao governo 

que não eram compatíveis com o posicionamento de seu editorial. Em outras 

palavras, pela Academia possuir um compromisso com a imagem do Estado, ela 

censurava qualquer artista que não cumprisse com esse papel, enquanto as revistas 

ilustradas e jornais estavam livres dessa tarefa e ilustravam o que desejavam. 

Isso demonstra que a função dos pintores de história não estava em apenas 

ilustrar a História, eles precisavam tornar a imagem atrativa aos olhos do 

espectador e garantir que ela agradasse seus espectadores e quem a encomendou. 

 

A composição e leitura da pintura de história 

 

Elaborar uma Pintura de História não era uma tarefa simples. Em sua 

confecção não estava inclusa apenas a questão estética, por se tratar da 

representação da História em si, o artista precisava realizar uma extensa pesquisa 

do fato, ou personalidade, que ele fora contratado para ilustrar a fim de torna-lo o 

mais próximo da realidade possível. Além dos detalhes do acontecimento, o artista 

precisava levar em conta a fauna e a flora do local, as vestimentas usadas pelos 

participantes e a aparência dos mesmos. Portanto, como diz Isis Pimentel de Castro 

“A tela não poderia ser puro exercício da imaginação do artista, mas sim fruto de 

pesquisa documental, de leitura de textos sobre a época e a observação dos 

personagens e do local onde o evento ocorreu” (CASTRO, 2007, pág. 20). 
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Entre os estudos de história e de geografia, além de seus esboços e 

planejamento para a construção de seu desenho, o artista ainda corria o risco de 

sofrer diversas críticas por conta de seu trabalho ou de tê-lo interrompido, visto que 

ele estava sob o olhar vigilante do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o qual 

exercia o papel de garantir que o artista não estava produzindo nada que poderia ir 

contra a imagem que esperava se construir através da obra. 

Comparado a outros gêneros da pintura, as proporções de uma tela de 

Pintura Histórica eram enormes, especialmente as que foram produzidas a partir da 

década de 1860, algumas sendo capazes de preencher uma parede.  A proporção da 

tela está relacionado ao modo como o artista irá elaborar o seu desenho, pois ele 

precisa levar em consideração o modo como o espectador irá observar a obra e 

como será o fluxo de sua leitura. Considerando que a imagem presente na pintura é 

única, ou seja ela não possui outro quadro o para ajudá-la a contar a cena, o artista 

precisava utilizar os recursos que tinha disponível a seu favor para permitir um bom 

fluxo de leitura à sua obra. 

A pintura de Vitor Meireles, A Primeira Missa no Brasil (figura 1), de 1860, 

por exemplo, é uma imagem que se utiliza de cores e luzes para dar fluxo ao modo 

como se lê seu conteúdo. O quadro é um gênero misto entre Pintura Histórica e 

Religiosa por ter se inspirado na carta de Pedro Vaz de Caminha e por apresentar 

uma visão mais romantizada da descrição dada por ele, possuindo as dimensões de 

268.00 x 356.00 cm. Nela estão retratados indígenas reunidos ao redor de uma cruz 

de madeira erguida pelos portugueses, o qual eles observam enquanto uma missa é 

rezada. Nota-se que as cores e a iluminação da pintura ficam mais claras ao redor 

da cruz e dos portugueses, que estão localizados um pouco mais à esquerda do 

centro do quadro. Como a extremidade da direita é mais escura e possui um grupo 

de indígenas na sombra voltando sua atenção para a parte mais colorida da pintura, 

a iluminação da composição convida os olhos a focarem primeiro a parte mais 

escurecida para depois se deslocarem para a parte mais luminosa do quadro, 

revelando não apenas a missa sendo rezada mas como também o grande número 

de espectadores dela. A composição feita por Vitor Meireles da cena dá ao 

observador a chance de se surpreender não apenas com a beleza da fauna, como 
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também passa a sensação de grande importância ao que ocorre no centro dela, no 

caso a missa. 

 

 

(Figura 1) Vitor Meireles. A Primeira Missa no Brasil. 1860 (Site da Enciclopédia Itaú Cultural) 

 

Pedro Américo usou uma estrutura diferente em sua obra Independência 

ou Morte! [O Grito do Ipiranga], de 1888 (figura 2). Além de ser muito maior em 

proporções que a obra de Vitor Meireles, possuindo as dimensões de 415.00 x 760.00 

cm, ela não favorece uma direção de leitura, ao invés disso ela oferece mais de uma. 

O quadro, que ilustra a declamação de Independência do Brasil feita por Dom Pedro 

I em 1822, possui o imperador localizado exatamente no centro da pintura, sendo o 

elemento que possui a melhor iluminação e destaque de toda a obra. O modo como 

os espectadores do acontecimento, tanto militares como civis, estão direcionados 

para o imperador, reconhecendo e reagindo ao seu brado. A composição da obra 

permite que o observador a leia das seguintes formas: ele pode primeiro ver Dom 
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Pedro I no centro da tela e depois perceber o impacto de sua ação ao circular seu 

olhar pela tela e observar o resultado dela; ou ele pode iniciar a leitura de qualquer 

direção, da esquerda ou da direita, pois o posicionamento dos elementos presentes 

na tela direcionará seu olhar para a imagem de Dom Pedro I. De ambos os modos, 

destaca-se que Dom Pedro I é o protagonista da cena e que ele acaba de fazer algo 

de grande importância, no caso a declaração da Independência do Brasil e o início 

do país como um Império. 

 

 

(Figura 2) Pedro Américo. Independência ou Morte! [O Brado do Ipiranga]. 1888 (Site da Enciclopédia Itaú 

Cultural) 

 

Apesar de suas diferenças, ambas as imagens cumprem o que o Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro e a Academia de Belas Arte esperavam de uma obra 

de Pintura Histórica: ambas destacam o simbolismo dos acontecimentos que elas 

ilustram, dando a sensação de importância e de pertencimento ao espectador, 

excluindo qualquer elemento que pudesse ser danoso para a imagem que buscava 

montar do Brasil, de seu governo ou governante. Ou seja, formavam uma imagem 

positiva da História do Brasil 
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Considerações Finais  

 

Esse uso político da Academia Imperial de Belas Artes pelo governo do 

Segundo Reinado para seu projeto civilizatório indica o poder que as imagens 

possuem, pois elas conseguiram consolidar, de certa forma, a identidade brasileira 

com suas ilustrações da história e da literatura. Hoje, anos após terem sido 

expostas pela primeira vez, essa obras continuam a ser exploradas por novos 

observadores, que as encontram não apenas nos museus, como também nas 

páginas de livros de História, elas são utilizadas em materiais didáticos além de 

estarem disponibilizadas para consulta nas diversas bibliotecas eletrônicas que se 

encontram internet. 

A forte influência no campo artístico e o fácil acesso dessas imagens faz 

com que elas continuam instigar novos estudos e interpretações a respeito da arte e 

da política brasileira do século XIX.  
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações entre 

o público e os espaços de exposição de arte, procurando ressaltar a importância 

cultural-artística para o ser humano no mundo contemporâneo em ocupar esses 

espaços. Num primeiro momento, por meio de pesquisa bibliográfica, procuramos 

definir quais são os espaços de exposição de arte e como eles se constituem 

diacronicamente chegando à contemporaneidade. Posteriormente, faremos uma 

análise do público que frequenta esses espaços e qual a importância dessa prática, 

abordando questões como a memória física e memória digital.  Por fim, realizou-se 

uma observação dos espaços de exposição de arte à disposição do público na cidade 

de Ponta Grossa. Ao decorrer da pesquisa foram realizados registros fotográficos e 

audiovisuais que resultaram em uma videoarte que trata da importância da 

memória. Os resultados alcançados por meio da pesquisa acentuam a importância 

dos espaços de exposição de arte na construção e manutenção de uma memória 

coletiva imbuída de sentido para o ser humano.  

 

Palavras-chave: arte, público, memória 

 

Introdução 

 

Uma das principais questões que motivam esta pesquisa é notar como os 

espaços de exposição de arte reagem ao ritmo de vida contemporâneo.  Afinal: onde 

está a arte? Vivemos uma época em que janelas cada vez menores, que cabem na 

palma de nossas mãos, permitem acesso a um número ilimitado de informações. A 

cultura da informação e do entretenimento na era digital propõe desafios aos 
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antigos meios de acesso ao conhecimento e a cultura, como os museus e galerias 

de arte.  

Perguntamo-nos sobre um local onde a arte possa estar.  Nos museus e 

galerias de arte? Nas telas cada vez menores dos celulares e computadores?  Essas 

questões sugerem que haja a necessidade de se procurar por um local onde a arte 

pode ser encontrada, entretanto, verificaremos que este é um sistema totalmente 

balanceado. Para que haja a necessidade de se procurar por um local onde a arte 

está, precisamos, antes, de um público interessado em saber sobre esses espaços. 

Assim, mostraremos que o circuito de contato e apreciação da arte depende 

essencialmente de um ponto de encontro entre artista e público. Esse ponto de 

encontro é comumente identificado como sendo os museus, galerias e centros de 

cultura, o que tem mudado rapidamente com a cultura digital que cada vez mais se 

aprimora e se afirma atualmente.  

Diante disso, qual a importância dos espaços de exposição para o homem 

contemporâneo? Como é a relação do público com esses espaços atualmente?   A 

arte é encontrada apenas nesses espaços? 

Partindo desses questionamentos, pretendemos demonstrar como a 

relação entre ser humano e imagem em espaços de exposição de arte tem se 

transformado ao longo da história até a contemporaneidade, com a finalidade de se 

reforçar a importância de visitar e frequentar espaços culturais, museus e galerias 

de arte. 

 

Os museus de arte 

 

Século após século, debaixo do mesmo sol, a arte seguiu seu curso 

diacrônico de produção e evolução. A preservação da história da arte, para tanto, 

tem sua casa. Os museus são guardiões da nossa herança cultural. São eles os 

responsáveis por gerir e evitar a decadência futura de objetos artísticos (DEKKER, 

2014).  
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Os museus nasceram há cinco séculos, sob a forma privada de galerias e 

de gabinetes de curiosidades, constituindo-se de início como um utensílio 

didático, exibindo elementos do conhecimento conservados para ajudar ao 

bom funcionamento da memória. (DESVALLÉES, 2003, p. 46) 

 

O termo ‘’museu’’ começa a aparecer atrelado à evolução do interesse 

enciclopédico do homem, ‘’a ideia de compilação exaustiva, quase completa, sobre 

um tema, ficou ligada à palavra ‘museu’, dispensando mesmo as instalações 

físicas’’ (SUANO, 1979, p. 11).  

Devido ao crescente interesse do homem por questões intelectuais, começa 

a se construir a herança diacrônica do museu e da galeria, em razão da forte 

influência do Renascimento, que em meados do século XV chegava ao ápice de seu 

desenvolvimento. 

 

Os museus públicos surgem devido ao espírito enciclopédico denominado 

Esclarecimento Europeu. O Museu de Ashmolean, criado pela 

Universidade de Oxford em 1683, é geralmente considerado o primeiro 

museu estabelecido por um órgão público para o benefício público. 

(LEWIS, 2004, p. 2) 

 

O museu institui-se a partir de então, moldando sua representatividade e 

importância para sociedade, principalmente em grandes cidades europeias em 

constante expansão como Paris e Londres. O museu torna-se referência para os 

intelectuais, tendo influência equivalente a das bibliotecas de sua época. ‘’Desde a 

sua nascença, os museus acompanham os relatos das ciências. Eles constituem 

importantes elos na cadeia de produção e construção da objetividade científica e da 

divulgação e legitimação social do saber’’ (CIFUENTES, 2008, p. 166).  

O surgimento dos museus envolve questões que vão além da divulgação e 

legitimação social do saber, tem, principalmente, um sentido de preservação do 

conhecimento. E vai além, ao propiciar o contato com esse conhecimento e cultura, 
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transforma a relação entre ser humano e museu em uma experiência que não se 

limita apenas a promover um avanço intelectual, mas também espiritual. Conduzido 

pela vontade que nasce da necessidade, o ser humano encontra na coleção de 

objetos uma identidade que lhe certifica a existência de si mesmo, vendo no objeto a 

permanência que a organicidade corpo em constante processo de desgaste não 

pode suportar da mesma forma. Dito isto, torna-se compreensível a razão das 

coleções cada vez mais vastas. ‘’A matéria, pela sua persistência absoluta, 

assegura-nos uma indestrutibilidade em virtude da qual aquele que fosse incapaz 

de conceber uma outra poderia consolar-se com a ideia de uma certa imortalidade’’ 

(SCHOPENHAUER, 2014, p. 87). 

 

Galeria de arte 

 

A galeria de arte se distingue do museu em diversos aspectos, sobretudo 

quando se compara o surgimento e modo de funcionamento de ambos. O museu, 

como já mencionado anteriormente, ocupa-se essencialmente da preservação da 

memória, ou, da história contada por objetos que resultam num acervo. 

Inicialmente, podemos começar a distinguir estas instituições a partir deste tópico 

fundamental, pois a galeria de arte, ao contrário do museu, não tem por finalidade, 

ainda que seja possível, manter um acervo. As obras de arte expostas no espaço da 

galeria são, em sua maioria, itinerantes, servindo mais como uma vitrine para o 

artista.  

O surgimento da galeria dá-se a partir dos ideais artísticos que se 

modificaram século após século, a começar, segundo O’Doeherty (2007), pelo 

surgimento da pintura de cavalete e o aprimoramento das técnicas artísticas que 

envolvem principalmente a perspectiva. Para se chegar ao modelo de galeria como 

a conhecemos atualmente, foi necessário que mudanças históricas no campo da 

ciência e da arte ocorressem, principalmente no período do Renascimento:  
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A arte no Renascimento foi importantíssima para a ciência, pois 

influenciou muitas de suas descobertas. Foram os ‘mestres italianos’ que 

trouxeram três importantes contribuições para a ciência: a invenção da 

perspectiva; o conhecimento da anatomia e a representação perfeita do 

corpo humano [...]. (SILVA, 2015, p. 122). 

 

É também neste período histórico que o uso da moldura ganha importância 

na produção artística, tornando-se não apenas um modo de delimitação entre 

parede e quadro, mas sim, parte fundamental na confecção da obra, sendo o seu 

uso um meio sofisticado de valorizar as intenções de trabalho do artista. Os quadros 

passam a ser vistos ‘’como uma entidade independente, totalmente isolado de seu 

reles vizinho por uma moldura pesada ao seu redor e todo um sistema de 

perspectiva em seu interior’’(O’DOHERTY, 2007, p.6).  

O trabalho do artista começa a ser visto como algo isolado a partir do 

momento em que ele deixa a produção comunitária voltada exclusivamente para a 

igreja e volta-se para o seu ateliê ainda no período do Renascimento, sofrendo uma 

evolução através dos séculos seguintes.  

Algo que muda, de acordo com Oliveira (2011, p. 2), é que ‘’na Paris do 

século XIX que o artista deixa cada vez mais de atender a encomendas e passa a 

criar o que seu próprio processo de trabalho determina’’. A ruptura com estes 

padrões permitiram que a arte evoluísse intelectualmente e tecnicamente, dando 

origem a um sistema cada vez mais estruturado, porém com conceitos de liberdade 

artística e criativa cada vez mais próxima do ideal encontrado posteriormente nas 

vanguardas do século XX. 

Um dos principais nomes a contribuir para os estudos da Estética, Hegel irá 

aludir o fim da arte a partir do declínio das tendências Românticas, período cultural 

e artístico que se inicia no fim do século XVIII e irá se estender até o fim do século 

XIX. Apesar de a declaração soar pessimista, a filosofia Hegeliana encontra sentido 

nesta afirmação por ter sido construída em um período de muitas incertezas, onde o 

conceito de arte que possui um fim em si mesma afirma uma separação entre 

objetos utilitários e ‘’objetos apenas contempláveis’’ (COCCHIARALE, 2007, p. 181).  
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É curioso observar que essa separação, embora gestada por cerca de três 

séculos, só veio ocorrer no limiar de uma transformação histórica 

essencial para o futuro da humanidade: a eclosão do capitalismo e o 

surgimento do Estado burguês, marcados pelo começo da revolução 

Industrial e pela Revolução Francesa, e a consequente substituição 

progressiva da mão-de-obra artesã pela proletária a partir da invenção do 

tear hidráulico, ainda no século XVIII. (COCCHIARALE, 2007, p. 183). 

 

Assim, os escritos de Hegel prenunciavam o que aconteceria, mesmo que a 

contragosto, no Modernismo. ‘’Hegel ignora o que acontecerá com a arte moderna; 

ele só esboça uma tendência, a de uma crescente afirmação da liberdade do artista 

e, portanto, da autonomia da estética’’(JIMENEZ, 1999, p. 183). Fator determinante 

para o surgimento das galerias de arte, segundo Cauquelin (2011, p. 30), a 

modernidade é um ‘’regime industrial e regime de puro consumo’’. Ainda de acordo 

com a autora esse regime: 

 

[...] começa a nascer a partir dos anos 1850, com o aumento do poder da 

média e pequena burguesia. Não nos esqueçamos de que o final do 

século XIX e toda a primeira metade do século XX foram tomados pelo 

debate sobre as teorias econômicas que servem de base aos movimentos 

sociais, por reivindicações a respeito do trabalho, do salário justo, do 

direito à expressão, em que valor de uso e valor de troca confrontam-se 

em conflitos sujeitos a regras. Enquanto colapsos financeiros e 

especulações nas bolsas de valores seguem seus cursos, uma classe 

média emerge lentamente e estabiliza seus gostos, seus 

comportamentos, suas opiniões. (CAUQUELIN, 2011, p. 30).  

 

A turgência do intelectualismo iniciado na Renascença e firmado pelos 

preceitos do Iluminismo, somados à Revolução Industrial e Revolução Francesa, dão 

sentido à atitude de Courbet em 1855, apontado historicamente como reflexo da 

exigência dos artistas por um sistema menos autoritário onde o júri do Salão de 

Paris centralizava as escolhas entre reconhecer e excluir artistas.  
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A primeira ocasião recente, suponho, em que um artista radical abriu um 

recinto próprio e pendurou seus quadros foi A Mostra Individual do Salon 

de Refusés, de Courbet, ao lado da exposição de 1855. Como os quadros 

foram pendurados? Como Courbet determinou sua sequência, a relação 

de uns com os outros, o intervalo entre eles? Imagino que não tenha feito 

nada surpreendente. Ainda assim foi a primeira vez que um artista 

moderno (por acaso, o primeiro artista moderno) teve de criar o contexto 

de sua obra e, portanto, interferir no seu valor. (O’DOHERTY, 2007, p. 17).  

 

A soma destes fatos históricos representa que o modernismo fora um 

período inevitável e necessário para arte, através de esforços para validar-se e não 

sucumbir à obsolescência. A evolução da humanidade não esteve centralizada em 

um núcleo, todas as mudanças ocorridas acarretaram em outras 

impreterivelmente. Para O’Doherty (2007, p.16) podemos correlacionar a ‘’história 

das pinturas com a história de como elas eram penduradas’’, ou seja, a curadoria, a 

forma como produções artísticas são exibidas em um determinado espaço.  

Assim, a questão da forma, desde a revolução pelo uso da perspectiva 

suscitada pela Renascença, tem no movimento Impressionista a sua evolução 

máxima antes da efetiva proliferação das galerias através do sistema das artes que 

marcou o modernismo.  

O público investidor (os novos burgueses), os críticos da Academia e o 

público em geral, passaram a dividir opiniões e contrapor conceitos. Vislumbravam 

a aurora do ineditismo de conceitos e formas como ritmo determinante nas 

produções artísticas, um prenuncio das vanguardas. Assim, diante de tantas 

novidades, a Academia não soube cultivar e administrar novos mercados para um 

público cada vez maior. Os artistas então veem-se desacreditados da necessidade 

de uma instituição oficial ou do julgamento de um público ‘‘sério’’ (CAUQUELIN, 

2005, p. 35) capaz de impulsionar suas reputações e lucro. O resultado desse 

desequilíbrio entre artistas, Academia e público é a abertura de um mercado 

independente composto por agentes bem definidos, como afirma Cauquelin (2005, p. 

48): o marchand, o crítico, o artista, o consumidor (diletante/colecionador).  
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As galerias enfim tomam forma e começam a encaixar-se dentro desse 

sistema, servindo de vitrine para as vanguardas, vigorando durante todo o século 

XX, o que, segundo Cauquelin (2005, p. 51), não fora totalmente positivo 

principalmente para o público. ‘’Não há mais, como ocorria nos salões anuais, 

aquele afluxo de diletantes ou de simples curiosos que acorriam como fregueses e 

que se amontoavam a ponto de não se poder mais respirar diante das paredes 

cobertas de telas’’. 

 

O PÚBLICO NAS EXPOSIÇÕES DE ARTE 

 

O poeta Hölderlin (1770 – 1843), em sua elegia Pão e Vinho, questionava-se 

‘’para que poetas em tempos de indigência?’’ (Duarte, 2013, p.152). Estes escritos, 

por sua vez, serviram de inspiração para Heidegger (1889 – 1976) ao explorar 

questões filosóficas em relação ao sujeito diante da estética da obra de arte.  

Para Heidegger a arte acontece através do sujeito, seja passivo, seja ativo, o 

sujeito é o centro da arte.  Assim, a arte ocorre através de um sujeito que está 

inserido em uma condição inexorável de espaço-tempo. De acordo com a filosofia de 

Heidegger, o mundo nunca é um mero objeto e nem mesmo o conjunto de todos os 

objetos. ‘’Mundo é mundo de sentido, pois mesmo ao pensar o mundo como objeto 

já estamos dentro de certa estrutura de sentido sobre ele’’ (DUARTE, 2013, p. 156). 

Diante do pressuposto espaço-tempo, o questionamento do poeta Hölderlin, 

‘’para que poetas em tempos de indigência?’’ (DUARTE, 2013, p.152), se alavanca 

com um mote que não corresponde a circunstâncias históricas, político-econômicas, 

da virada do século XVIII para o XIX, mas sim  

 

[...] um tempo mais amplo, que se alastra desde o início da nossa Era, 

esse largo tempo ao longo do qual o homem, entregue à sua própria 

sorte, não tem feito senão lamentar a morte dos deuses: Héracles, 

Dioniso, Cristo. É o tempo da reductio ad hominem, a condição humana 

condenada a se avaliar pela sua própria medida, já que se torna 
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virtualmente impossível fazê-lo com base em qualquer medida menos 

precária. (MOISÉS, 2015, p. 307) 

 

A indigência à qual Hölderlin se refere diz respeito ao afastamento da 

poesia em relação aos deuses, ou seja, a ausência daquilo que é divino (DUARTE, 

2013). Sabe-se que na Grécia antiga o poeta tradicionalmente situava-se entre 

deuses e homens, condição já mencionada no primeiro capítulo. A origem do poeta 

tem raízes nessa função, reconhecido como aquele capaz de ouvir e dar voz às 

musas que cantavam a memória do mundo.  

 

Lendo os poemas de Homero, estranhamos sempre que, em seu começo, 

eles convoquem a autoridade das musas. Nós estranhamos porque eles 

falam, justamente, duma experiência ainda não indigente como a nossa. 

Eles falam da experiência grega antiga quando a poesia era uma espécie 

de intermediária entre o âmbito imortal dos deuses e o âmbito mortal dos 

homens. (DUARTE, 2013, p. 153) 

 

Enquanto o questionamento proposto por Hölderlin ‘’para que poetas em 

tempo de indigência? ‘’ aponta diretamente para a condição do poeta, Heidegger, por 

sua vez, irá servir-se da mesma pergunta, mas para tratar da indigência da época 

moderna (DUARTE, 2013).  

Poesia não é somente verbal, ‘’mas a essência que atravessa todas as 

artes’’ (HEIDEGGER, 1989, p. 58). Isto representa que Heidegger reconhece nos 

versos de Hölderlin a definição de um problema que se retroalimenta através de 

épocas e que chega ao século XX não apenas ligado à poesia, mas sim, a toda 

definição de arte em suas diversas linguagens: Pintura, Escultura, Teatro, Música, 

Literatura, Dança, Cinema.  

É no Renascimento, com a constante diminuição de influência do 

teocentrismo, mudança que levou séculos, que o desenvolvimento intelectual do 

homem passa a ter liberdade para crescer e novas descobertas e avanços tornam-

se possíveis.  Os reflexos no desenvolvimento de técnicas e conceitos ficaram 

caracterizados principalmente pela transformação da arte sagrada em arte secular, 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

quer dizer, a arte passa a ter um fim em si mesma: seu sentido passou a ser o 

estético (Oliveira, 2012). 

A ruptura entre o divino e o homem que se iniciou com a Renascença e 

reforçou-se no Iluminismo, culminou num choque social-econômico essencial: a 

Revolução Industrial. Definida por Gullar (1993) a Revolução Industrial seria um novo 

modo de conceber a realidade – e uma nova vida que se afirma na ampliação e 

transformação dos centros urbanos, - torna obsoleta a visão de mundo derivado do 

feudalismo que o Renascimento não conseguira extirpar inteiramente.  

É também neste período, em meio a evoluções tecnológicas que 

impulsionavam a revolução industrial, que surgem as primeiras teorias que 

tratariam a arte como campo do conhecimento humano a ser estudado separado 

dos outros, 

A contemplação e a transcendência migraram desde então da esfera 

sagrada para as propriedades intrínsecas da própria obra (as belas-

artes), que passarão a exigir mais e mais a mediação pelo discurso. 

Inicialmente era crucial a fundamentação dessas transformações 

funcionais do estatuto da arte e dos artistas. As respostas foram dadas 

pelo surgimento das teorias da arte na Alemanha (a história da arte de 

Winckelmann; a estética de Alexandre Baumgarten, de Lessing e Kant) e 

na França (a crítica de arte de Diderot) no século XVIII. (COCCHIARALE, 

2007, p. 184). 

 

A arte, ao isolar-se de sua função de mediar o divino e o terreno, conquistou 

liberdade criativa e intelectual, acontecimentos que tiveram um preço a ser 

reconhecido: se a arte não tem por finalidade nos ligar ao divino, então ela existe 

para quê? Afinal, a arte então serviria apenas como decoração? Para Gonçalves 

(2013, p. 49) ‘’O fim desta unidade, o fim da expressão do divino pela arte não 

merece, contudo, ser lamentado por nós. A liberdade da arte é ser o que ela mesma 

inventa’’.  

Os efeitos dessas constantes transgressões que a arte fora submetida 

abrem uma lacuna que será notada principalmente no início do século XX, refletindo 

no distanciamento do público e na valorização da individualidade do artista.  
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O problema do distanciamento entre as chamadas artes de vanguarda e o 

grande público tem sido, quase sempre, explicado como resultante da 

incapacidade do povo de aprender o significado daquelas obras. Tal 

explicação conduz a dois tipos de comportamento: o que aconselha a 

urgente educação estética da massa e o que por considerar inviável tal 

solução concebe o artista como um gênio incompreendido ou o acusa de 

ter desvirtuado o verdadeiro sentido da arte. (GULLAR, 1978, p. 103).  

 

Se na primeira metade do século XX, com o Modernismo, o público já 

encontrava dificuldades em compreender o que queriam dizer os artistas, hoje, com 

a Arte Contemporânea, essa compreensão parece ainda mais distante, o que por si 

só torna o distanciamento do público uma questão lógica e pertinente à realidade. 

De acordo com Bourdieu (2007, p. 71), ‘’a obra de arte considerada enquanto 

bem simbólico não existe como tal a não ser para quem detenha os meios para 

decifrá-lo’’. Se o público não compreende aquilo que vê, logo não pode usufruir das 

impressões compartilhadas pelos artistas através de seus trabalhos. 

 

Não será porque, na Idade Média, o povo tinha melhor formação 

estética que hoje e sim porque a pintura, naquela época, exprimia uma 

realidade cultural, religiosa, de que a massa participava. E é 

precisamente com a fragmentação da sociedade feudal, o surgimento 

da burguesia e a divisão da sociedade em classes que a pintura vai 

perdendo sua capacidade de comunicação para o conjunto da 

sociedade. (GULLAR, 1978, p.104). 

 

Assim, verificamos que a arte na Idade Média possuía um público unificado 

pelos ideais religiosos, onde a realidade cultural era concebida principalmente pelo 

que a arte dessa época expressava. Enquanto isso, ao voltarmos nossa análise para 

a sociedade após a Revolução Industrial, sobretudo no século XX, encontramos um 

público heterogêneo, reflexo do capitalismo emergente e a estrutura social marcada 

por classes com maior ou menor poder de consumo.  
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No Egito, como na Idade Média, a escultura levava ao povo a imagem 

idealizada da classe dominante e do sistema de poder. À burguesia, ela 

também serviu, até que o desenvolvimento industrial veio marginalizá-la, 

dando aos burgueses instrumentos mais eficazes de comunicação e 

formação de opinião pública numa sociedade de massas, como o jornal, o 

livro, o cinema, o rádio e a televisão. (GULLAR, 1978, p. 105).  

 

A influência do regime de consumo instaurado pelo ideal capitalista fez com 

que não seja mais possível falar ‘’do’’ público em geral, mas sim, ‘’dos’’ públicos 

(HEINICH, 2008). O grande público, unificado culturalmente pela arte na Idade Média, 

cedeu lugar a ‘’públicos socialmente diferentes, estratificados segundo os meios 

sociais’’(HEINICH, 2008, p. 73).  

 

MUSEU E CULTURA DIGITAL 

 

A produção de conteúdo na era da informação digital ocorre em níveis 

incalculáveis. Em poucos anos vimos ocorrer mudanças profundas na sociedade 

decorrentes das mudanças tecnológicas. Some-se a isso o fato de que as 

plataformas digitais fomentam uma explosão de conteúdos e soluções instantâneas, 

em tempo real (GABRIEL, 2012).  

Se tentássemos destacar uma característica do perfil da humanidade na 

contemporaneidade, não seria de todo incoerente dizer que estamos diante de um 

tempo onde tenta-se lembrar de tudo, recorrendo aos pós-modernos e cada vez 

mais potentes recursos tecnológicos. Ao mesmo tempo, não conseguimos lembrar 

de metade do que lemos ou vemos porque deixamos a encargo das memórias 

virtuais, as redes sociais, os pendrives, cartões de memória, celulares, etc. a 

responsabilidade de resguardar tudo aquilo que julgamos importante. De acordo 

com Cauquelin (2005): 
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O incremento vertiginoso de mecanismo de comunicação não é mais 

novidade. Cada vez mais sofisticados e numerosos, têm-se submetido à 

competição internacional e passaram a funcionar como uma necessidade 

social: estão encarregados de assegurar, ao mesmo tempo, o nível 

tecnológico no qual se reconhece uma sociedade desenvolvida e a 

unidade dos grupos sociais em vias de desagregação. (2005, p. 58). 

 

É através da memória que o homem identifica suas origens e a cultura 

visual, por sua vez, contribui na formação do indivíduo em relação à sociedade. A 

cultura visual tem se expandido de forma descontrolada, criando assim uma 

memória menos concreta. De acordo com Meira (2003, p. 54) ‘’nessa expansão, 

imagens contaminam outras imagens, proliferam virtualidades que suplantam a 

possibilidade de sua atualização num corpo, numa prática, em conexões com a vida 

concreta’’. Quando se refere a uma memória menos concreta, Biguelman (2014) cita 

um exemplo, baseando-se na possibilidade de que todo o conteúdo produzido 

virtualmente deixe de existir: 

 

Ou se o Facebook saísse do ar e apagasse todas as fotos e fatos ali 

inscritos nos últimos dez anos? Talvez essa iminência de desaparição 

justifique o tom apocalíptico que vem sugerido nos comandos mais 

elementares do manuseio dos programas de edição digitais, que nos 

convidam a todo tempo a ‘’salvar’’ arquivos e não simplesmente guarda-

los. O alarde tem uma certa razão de ser. As redes não têm tempo. Nelas 

prevalece um regime de urência permanente. A publicação mais recente 

é, supostamente, mais relevante que a anterior. O que conta é o agora. E 

esse agora é de uma intensidade cada vez maior. Experimente encontrar 

aquele comentário tão importante postado por seu amigo 30 dias atrás no 

Facebook, aquele goto que você ‘’curtiu’’ em algum dia remoto de 2012, ou 

aquele evento marcante no qual você compartilhou um vídeo nos idos de 

2008. Dificilmente irá encontrar. (BIGUELAMAN, 2014, p. 22). 

 

A impressão de que temos capacidade para armazenar tudo o que vivemos 

através de dispositivos tais como o celular, ou, mesmo o pendrive, cria museus 

individuais que só existem num plano virtual. A produção de conteúdo em massa, 
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parece sobrecarregar as funções de memorização tanto do homem quanto das 

ferramentas desenvolvidas para armazenar conteúdo. De acordo com Biguelman 

(2014, p. 23) há uma ‘’overdose de produção documental sem precedentes na 

história’’. 

A forma como as imagens interferem no cotidiano, isto é, a cultura visual, 

desencadeia um processo de objetificação dos momentos que vivemos. Nada passa 

em branco, tudo é registrado e armazenado em larga escala. O agora mencionado 

por Biguelman (2014) é intensificado por meio do registro, seja ele fotografia, vídeo, 

áudio ou uma publicação escrita em alguma rede social como o Facebook ou o 

Twitter. 

 

Desde seus primórdios, no século 16, coleções pessoais, em geral, e 

imagens, em particular, estiveram diretamente relacionadas a instâncias 

de classe e gênero e significavam, acima de tudo, uma escala de forças, 

sendo reservadas primeiramente a reis, aristocratas, papas e figuras 

sagradas e, depois, a políticos e burgueses abastados. Ao longo do século 

20, as comunicações de massa expandiram sobremaneira o raio de quem 

podia se transformar em imagem publicada e passível até de ser 

arquivada, multiplicando a quantidade, o espectro social e cultural dos 

registros imagéticos. (BIGUELAMAN, 2014, p. 24).  

 

O excesso de informações faz com que sites de museus e galerias de arte 

se amalgamem com conteúdos provenientes de outros sites, como o próprio 

Facebook. Como consequência, podem afastar o espectador, visto que o contato com 

imagens digitais, hoje, é constante e imoderado, resultando em experiências 

artístico-culturais cada vez mais efêmeras.  

Os museus e galerias de arte virtuais devem ser vistos como uma 

alternativa para o público que não tem condições de se dirigir até o museu ou à 

galeria de arte. Da mesma forma, deve ser explorado como material/ferramenta 

didático para que aproxime e desperte o interesse das pessoas por estes espaços 

de exposição de arte fora do plano virtual.  
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Que o falso epílogo, o vídeo e o poema ecoem 

 

Durante oito meses, entre março e novembro de 2016, diversos registros 

fotográficos e audiovisuais foram coletados como parte da pesquisa acerca do tema 

proposto para a presente pesquisa. As gravações em formato de vídeo e as 

fotografias foram feitas principalmente em Ponta Grossa e Curitiba, contando ainda 

com alguns registros na cidade de São Paulo.  

Pode-se dizer que, em primeira instância, esse material foi coletado com a 

intenção de atender a um caráter documental que pudesse auxiliar nas análises do 

comportamento do público em exposições de arte, como já vimos em algumas 

fotografias utilizadas ao longo dessa pesquisa. 

Os registros audiovisuais também atendem à ideia preliminar de 

documentar eventos ligados à Arte, porém, conforme mais gravações eram 

adicionadas ao acervo de pesquisa, a ideia preliminar de mera documentação sofreu 

uma metamorfose, dando origem à ideia de que seria possível produzir uma 

videoarte. Explicitaremos a seguir alguns dados técnicos da produção e a poética 

que fundamenta a videoarte. 

As gravações foram feitas com o auxílio de uma câmera modelo Canon EOS 

Rebel T2i, lente padrão 18-55mm. O tempo de gravação de todos os vídeos somados 

rendeu um material bruto de 01h e 07min (uma hora e sete minutos), que, editados 

para o formato de videoarte resultaram em uma versão final de aproximadamente 

três minutos. A edição do vídeo foi feita utilizando-se o programa Adobe Première 

CS6. A respeito da edição na confecção de projetos audiovisuais,  

 

O que importa não é a realidade em si, mas a realidade criada pela 

montagem, que consegue mostrar algo que não pode ser visto, a não ser 

por meio desse processo. Há também a captação pelo ‘’olho da câmera’’, 

pelo ‘’cine-olho’’, que consegue ir onde o olho humano não vai e que traz a 
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‘’vida de improviso’’, que se mostra, em sua totalidade, na montagem. 

(JÚNIOR, LEAL, ALVARENGA, 2009, p. 55). 

 

Primariamente todas as tomadas foram produzidas em cores, mais tarde 

foram editadas para o modo preto e branco. Uma escolha estética que busca 

dialogar com o ideal do cubo branco de sobriedade, neutralidade e austeridade de 

cores (O’DOHERTY, 2007). A videoarte tem o mesmo título do presente trabalho: 

‘’Onde a arte está?’’. O vídeo não segue um formato de sequência linear, isto é, são 

apresentados diferentes momentos, pessoas e locais, que não possuem um vínculo 

narrativo. Na Figura 1, podemos ver a apresentação do título nos primeiros 

segundos da videoarte, além de outros frames1 que compõem o mesmo. 

 

 

Figura 1 - Título e frames do videoarte 

Fonte: arquivo pessoal do autor, 2016. 

 

                                                           
1
 Frame é um termo utilizado no meio cinematográfico para designar um quadro específico extraído das imagens em 
movimento. Frame, na tradução literal para o português, quer dizer ‘’quadro’’ ou ‘’enquadramento’’. 
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Outro elemento da videoarte é uma narração em Off2 de anotações feitas 

pelo autor da pesquisa. Além disso, parte da narrativa em Off é de uma poema feito 

especialmente para compor o vídeo e foi criado a partir da presente pesquisa: 

 

Misteriosa força dos dias 

Que me arrasta por horizontes 

Outro, e mais outro 

sem cessar 

 

Misteriosa é a força  

com que nascem os dias 

 

É vontade que me alimenta 

a curiosidade. 

Montado em consciência 

sobre os dias 

que nascem imponentes 

e escoam sem se notar. 

 

No escuro de minhas 

pálpebras cerradas  

Agarro-me às lembranças 

que com olhos abertos 

e famintos 

devorei. 

 

É a memória...  

Um engenho nostálgico 

que anuncia museus 

Em cada pupila atenta 

                                                           
2
 A narração em Off é uma ferramenta muito utilizada na produção de obras cinematográficas. Esse recurso se caracteriza por 
um voz proferida por uma/ou mais pessoas fora do campo visual. 
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É a memória... 

esse engenho vertical 

Contra o horizonte que nos escapa 

 

A memória,  

museu 

alento para o peito 

roto de nostalgia. 

 

A confecção da videoarte é uma resposta parcial a algumas perguntas 

propostas durante a pesquisa. Onde está a arte? Para quê poetas num tempo de 

indigência? Por que visitar um museu ou uma galeria de arte é importante? Dentre 

os principais intelectuais que influenciaram a videoarte, está Ernst Fischer. Em 

trecho de sua obra ‘’A necessidade da arte’’, Fischer (2007) nos apresenta conceitos 

que contribuem para a construção de respostas a essas perguntas: 

 

Por isso, assim como a linguagem representa em cada indivíduo a 

acumulação de milênios de experiência coletiva, assim como a ciência 

equipa cada indivíduo com o conhecimento adquirido pelo conjunto da 

humanidade, da mesma forma a função permanente da arte é recriar 

para a experiência da cada indivíduo a plenitude daquilo que ele não é, isto 

é, a experiência da humanidade em geral. A magia da arte está em que, 

nesse processo de recriação, ela mostra a realidade com passível de ser 

transformada, dominada e tornada brinquedo. (2007, p. 253). 

 

A videoarte será exibida apenas uma vez. Não será disponibilizada em 

qualquer site da internet, nem será viabilizada ou permitida a produção de cópias da 

mesma. As únicas pessoas com acesso permanente a cópias da videoarte serão os 

componentes da banca examinadora. A exibição ocorrerá no dia da defesa do 

trabalho de conclusão de curso.  

A ideia de reproduzir a videoarte vem de um trecho do livro ‘’Vanguarda e 

subdesenvolvimento: ensaios sobre arte’’, de Ferreira Gullar: 
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O mundo está todo ele à nossa vista, todo ele possível, e o que dele nos 

escapa, escapa-nos por seu ‘’excesso’’ da realidade, por sua riqueza e 

sua renovação permanente. Uma arte decorrente de tal visão não 

procurará afastar-se do cotidiano e suas formas de expressão, mas antes 

apreendê-lo por ver em cada uma de suas banais particularidades a 

presença do processo geral que as apoia e que nelas se apoia, 

dialeticamente. (GULLAR, 1978, p. 141). 

 

O mundo nos escapa pelo seu excesso. O agora sempre nos escapa, tão 

logo nasce no momento seguinte se desvanece, tornando-se memória. Mas hoje, na 

contemporaneidade, ele parece escoar tão mais líquido, como diria Bauman. O 

reflexo disso parece ser o que Biguelman (2014, p. 12) já citou anteriormente, ‘’a 

internet não esquece, mas a cultura digital não nos deixa lembrar’’. Se a fala de 

Biguelman estiver correta, a videoarte será comprimida em meio a outros vídeos 

subsequentes que tomaram atenção e espaço na memória de cada um que a 

assistir. Portanto, anunciar que a videoarte terá apenas uma exibição, num tempo 

de reprodução e arquivamento, pretende jogar com a realidade da memória 

individual de cada espectador e com a memória digital disponível em, por exemplo, 

pen-drives e cartões de memória.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pergunta que norteia a pesquisa ‘’onde está a arte?’’ sugere que a Arte 

esteja em algum lugar oculto a ser descoberto. O que não passa de um jogo lógico 

com as palavras. A arte está onde é encontrada, em cada ser humano apreensivo e 

atento por novas intepretações sobre o mundo. A pergunta é, principalmente, um 

convite para procurarmos por este espaço onde a arte está. Se aceitarmos o convite, 

não apenas estaremos à procura de um lugar, mas sim de um meio para que 

sejamos atingidos pelo que Ferreira Gullar chama de curto-circuito e que torna 
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possível tornarmo-nos mais críticos sobre nossa breve história a qual nos 

habituamos chamar de vida. 

O contato com a arte, seja pelos museus e galerias, seja através de 

dispositivos conectados à internet, provoca reações diretamente ligadas à memória, 

evocando o espírito do museum e das musas. Se pudéssemos responder a 

Hölderlin, quando pergunta sobre a necessidade de poetas em tempo de indigência, 

podemos dizer que o artista, hoje, é tão mais necessário quanto antes. O artista é o 

socorro para alma em tempos de indigência. Ao visitarmos um museu de arte, não 

estamos apenas conhecendo e interpretando a memória cristalizada do artista que 

corresponde a uma época e a um contexto histórico, estamos atribuindo novos 

significados que nos ajudam a compreender e criar a realidade presente, estamos 

criando novas memórias. 
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A vida enlutada: a representação da melancolia em obras artístico-

literárias 

 

Flávia Aparecida HODAS
1 

UEL 

 

Resumo: No decorrer da história da cultura ocidental, a melancolia 

frequentemente se revelou como um afeto que possui um forte vínculo com as 

manifestações artísticas em geral. Nesse sentido, mais do que um simples afeto ou 

doença, a melancolia se fez presente em diversas obras, destacando-se com 

imagens peculiares e topois recorrentes que delineariam manifestações 

essencialmente melancólicas. Dentre todos os artistas que desvelaram em suas 

obras imagens e discursos taciturnos, obscuros e, por conseguinte, melancólicos, 

pode-se citar a obra Melancolia I, de Albrecht Dürer (1514), Velho Homem em 

Tristeza (1890), de Van Gogh e alguns poemas de Charles Baudelaire, em As Flores 

do Mal (1857). Afinal, como fala a melancolia e como os artistas fazem-na falar em 

imagens? Procurando as respostas para essas perguntas, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar as imagens da melancolia em obras artístico-literárias, 

observando as marcas peculiares que fazem erigir representações eminentemente 

melancólicas.  

 

Palavras-chaves: Melancolia, Artes Plásticas, Literatura. 

 

Um breve panorama 

 

Desde a Antiguidade Clássica, a melancolia despertou o interesse entre os 

mais diversos campos de estudo, o que gerou, no decorrer da história, diferentes 

modos de concebê-la e defini-la. Seja um simples estado temporário da alma, seja 

uma patologia que deve ser curada, os caminhos percorridos pela melancolia 

revelaram-na um objeto de estudo complexo e, muitas vezes, ambíguo. No entanto, 
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entre as mais diversas áreas do saber é inegável que algumas características 

tornar-se-iam estereótipos para identificar o homem atormentado pelos domínios 

da melancolia: o sujeito melancólico é, por excelência, “um ser triste, em geral 

introvertido, pessimista nas ideias e cabisbaixo no porte” (GUERREIRO, 2004, p.85). 

Do grego melanòs (negro) e kholê (bile), a melancolia, na Grécia Antiga, era 

compreendida como um dos quatro humores que poderia reger a existência 

humana. O termo e conceito surgiram, portanto, conforme aponta Klibansky et al. 

(1979), atrelados à fisiologia. Assim, a melancolia foi considerada como uma das 

patologias que afligiam a alma humana: a bile negra tornava os homens 

profundamente tristes e era responsável por prostrá-los em uma permanente 

inércia diante da vida. No contexto da Idade Média, por meio de releituras dos 

estudos realizados pelos gregos, principalmente os de Hipócrates, a melancolia 

passou a habitar o imaginário cristão como um dos setes pecados capitais, 

conhecido como acedia e, muitas vezes, suas características confundiam-se com as 

da preguiça. É nessa época também que os estudos astrológicos sobre a melancolia 

surgiriam e ela passaria a ser explicada como fruto da influência do planeta Saturno 

sobre os homens.  

Na Modernidade, com o advento dos estudos psicanalíticos, principalmente 

os elaborados por Freud, em seu artigo “Luto e Melancolia”, a melancolia teria uma 

nova miragem: assemelhando-se ao estado de luto, ela é, em contrapartida, um 

estado patológico que deve ser coibido com o uso de medicamentos. Em outras 

palavras, tanto o luto como a melancolia procedem da ausência de um objeto amado 

e intimamente relacionado ao próprio eu.  

Entre o luto e a melancolia, entretanto, existem algumas peculiaridades que 

os distinguem. Segundo Freud, o luto caracteriza-se pela “reação à perda de uma 

pessoa amada, ou à perda de abstrações colocadas em seu lugar, tais como a 

pátria, liberdade, um ideal etc.” (2006, p.103), e, ademais, trata-se de um processo 

normal e que não deve ser perturbado, pois todo ser humano está sujeito a sofrê-lo 

e a transpô-lo. Já a melancolia, sob o mesmo contexto da perda, caracteriza-se por 

um estado patológico justamente pelo fato de o sujeito melancólico não saber 

exatamente o que perdeu e, nesse sentido, estar sujeito a uma permanente ameaça 
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de não-transposição do seu estado. Embora o luto se paute numa atitude de desvios, 

como “a renúncia aos mínimos prazeres, o vestir-se de negro, o falar em voz baixa, 

balbuciando” (MATOS, 1993, p.25), essas características são consideradas normais, 

pois se trata de manter vivo, por um tempo que se supõe determinado, o objeto que 

se perdeu, ou, em outros termos, trata-se de um modo habitual de se reportar à 

morte. Enquanto o enlutado supera o seu estado, o melancólico recusa-se a sair 

dele, mergulhando cada vez mais no abismo de sua própria perda. Por não saber o 

que perdeu, o melancólico se sente incapacitado de redirecionar o seu impulso 

libidinal, ao contrário do que acontece no luto. Dessa forma, a melancolia, conforme 

Freud, situa-se no inconsciente, enquanto o luto, no consciente.  

 

A melancolia se caracteriza psiquicamente por um estado de ânimo 

profundamente doloroso, por uma suspensão do interesse pelo mundo 

externo, pela perda da capacidade de amar, pela inibição geral das 

capacidades de realizar tarefas e pela depreciação do sentimento-de-Si. 

Essa depreciação manifesta-se por censuras e insultos a si mesmo, 

evoluindo de forma crescente até chegar a uma expectativa delirante de 

ser punido. Entretanto, esse quadro torna-se bem mais compreensível 

quando comparado com o luto, o qual apresenta os mesmos traços, 

exceto um, a depreciação do sentimento de Si. De fato, afora esse aspecto, 

todas as outras características são iguais (FREUD, 2006, p. 104). 

 

 

Além dos estudos psicanalíticos, a melancolia também seria analisada sob 

uma perspectiva filosófica. Para o filósofo romeno Emil Cioran, ela é um sentimento 

de vagueza que aproxima o sujeito do nada. Esquivando-se do ritmo frenético da 

vida e perdendo a ligação inocente que os homens possuem com a existência, a 

vagueza de sentidos abarca o sujeito melancólico e o prostra num cansaço 

permanente: nada mais lhe faz sentido e por nada mais é preciso lutar. Nesse 

sentido, esse cansaço torna-se o elemento caracterizador dos homens 

melancólicos; ele é “o primeiro determinante orgânico do saber, pois ele desenvolve 

as condições indispensáveis para uma diferenciação do homem no mundo” 

(CIORAN, 2012, p 44).  E, ainda segundo Cioran, “as origens da melancolia se 
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encontram, por conseguinte, numa região em que a vida é vacilante e problemática. 

Assim se explica a sua fecundidade para o saber e sua esterilidade para a vida” 

(2012, p. 44-45). No entanto, a sabedoria do melancólico não lhe atribui meros 

aspectos negativos, mas produz-lhe consequências catastróficas. A tristeza 

profunda, o gosto pela morbidez, o constante lamento e pesar são decorrências do 

saber melancólico que, em vez de fazê-lo regressar aos contornos habituais de uma 

existência pautada no ritmo corriqueiro, torna essa existência extremamente 

insossa e impossível.  

No entanto, apesar das diversas nuanças negativas que envolveram a 

definição da melancolia em sua história, algumas, por outro lado, buscaram 

entrevê-la como um aspecto positivo. Aristóteles, por exemplo, em seu Problema 

XXX, 1 perguntar-se ia:  

 

Por que razão todos os que foram homens de exceção, no que concerne à 

filosofia, à ciência do Estado, à poesia ou às artes, são manifestamente 

melancólicos, e alguns a ponto de serem tomados por males dos quais a 

bile negra é a origem, como conta, entre os relatos relativos aos heróis, os 

que são consagrados a Hércules? (1998, p. 81). 

 

Mais do que um simples afeto ou uma doença, a melancolia também foi 

compreendida como um atributo que gerava homens de exceção, propensos à 

genialidade e, até mesmo, à criação artística. Para Aristóteles, a explicação era 

simples: o homem melancólico é detentor do perissoma, que é, por sua vez, um 

peritos, ou seja, o portador de um excedente que o faz um sujeito de exceção entre 

os seus semelhantes. Nesse sentido, nota-se que um vínculo entre a melancolia e a 

criação artística seria delineado desde a Antiguidade. Entretanto, além de ser a 

formadora de homens de exceção, a melancolia se transformaria na própria musa 

de muitos poetas e artistas. Em outras palavras, o sentimento melancólico e as suas 

decorrências assomariam no decorrer da história como temas que ecoariam em 

vários poemas e obras artísticas, deixando transparecer, dessa forma, um discurso 

essencialmente melancólico.  
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Afinal, como se configura a melancolia e como os artistas fazem-na falar 

em pinturas e em versos? A influência melancólica sobre os homens pode assumir 

características diversas. Em geral, os homens submetidos ao poderio da bile negra 

são sujeitos tristes que perderam algo no percurso de suas vidas. A consciência do 

tempo perdido, o homem que se sente desamparado no mundo, a perda da fé em 

Deus, um amor destruído ou a nostalgia de um tempo longínquo que jamais 

regressará são, em menor ou maior grau, aspectos sintomáticos de um sujeito que 

sente a ausência de um elo que o conservava em harmonia com a vida. Diante 

dessas perspectivas, os artistas que cantam e pintam a melancolia configuram-na, 

na verdade, com imagens obscuras e taciturnas e o sujeito melancólico, por sua vez, 

assoma como um ser altamente atormentado e angustiado diante da vida. Há 

realmente uma faceta enlutada, como propõe Freud, que emerge dessas obras: a 

melancolia manifesta em obras artístico-literárias mostra um mundo sem sentido, 

em que a dor e a morte se tornam a sua realidade máxima.  

É importante observar que essas imagens melancólicas que se tornam 

recorrentes nas criações artísticas mostram uma maneira especial de ser e 

apresentar-se e, dessa maneira, configuram-se com nuances que fazem emergir 

representações eminentemente melancólica. A solidão, a tristeza profunda em face 

de uma perda irreparável, os devaneios, a presença de um eu que se sente exilado 

do mundo, a morte enquanto a única possibilidade de afastar-se da angústia, a 

fragilidade das relações humanas são algumas das imagens que possibilitam 

entrever nuanças advindas do sofrimento melancólico. Não somente imagens, mas 

topois que permitem visualizar a abertura de um discurso melancólico.  A fim de 

elucidar esses topois, Francisco José Gomes Correia, em seu artigo “Melancolia: 

Sentido e Forma”, capta algumas marcas constantes que permeiam o discurso 

melancólico. Dentre eles, Correia cita o “sentimento de perda”, “o sentimento de 

estar exilado e a tendência de contemplação”, “a angustiosa consciência da 

transitoriedade” e “o desencanto consequente à perda da crença” (2004, p. 48-49).  

A melancolia está longe de ser, portanto, um simples afeto temporário ou 

uma doença que deve ser combatida. O seu caráter ambíguo reside, justamente, na 

constatação de sua complexidade: ao mesmo tempo em que prostra os sujeitos em 
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uma permanente escuridão, solidão e em um sentimento de desamparo, a 

melancolia também é propulsora da capacidade criativa e poética. No âmbito 

artístico-literário, a tristeza profunda que invade os sujeitos melancólicos deixou-se 

ecoar em inúmeras obras. O sentimento de solidão, de desconcerto diante do 

mundo, de desamparo e angústia, a perda total do sentido da vida, o desejo pela 

morte e os devaneios constantes são algumas das imagens que fazem construir um 

discurso eminentemente melancólico.   

 

Do afeto ao impulso criativo 

 

O homem, desde os primórdios de sua existência, buscou manifestar os 

seus sentimentos por meio de formas artísticas. Uma paleta repleta de cores que dá 

vida a um quadro, as palavras organizadas em versos e as notas musicais que 

ferem o silêncio e formam melodias são alguns dos meios que serviram aos 

homens para que pudessem eternizar as suas emoções, os seus pensamentos e as 

suas ideias. Das mais altivas até as mais vis, as paixões humanas são uma das 

principais fontes que impulsionaram as criações artísticas. A melancolia emergiu 

como um afeto que possuía um forte vínculo com as artes em geral. Para 

Aristóteles, os homens de exceção, dentre eles os poetas, eram essencialmente 

melancólicos. Não foram raras as vezes que um elo entre a melancolia e as artes se 

tornou notório. Além disso, a melancolia percorreu os pensamentos de filósofos e 

artistas ao longo dos séculos. Ficino, Keats, Kierkegaard, Baudelaire, Benjamin, 

entre outros escritores, eram homens que se autoconsideravam melancólicos e 

fizeram de sua afecção tema recorrente nas suas obras. 

No cenário renascentista, surgiria uma das obras mais importantes sobre a 

melancolia: a gravura Melancolia I, de Albrecht Dürer, datada de 1514. A melancolia 

é representada como uma mulher que, embora alada e, portanto, capaz de alçar 

voos longínquos, está sentada com a postura clássica dos melancólicos: a cabeça 

apoiada sobre uma das mãos e os olhos imóveis dirigidos para um ponto distante. É 

importante salientar que essa postura, tão típica dos sujeitos saturninos, seria 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

retomada em diversas obras posteriores à gravura düreniana, como no Retrato Dr. 

Gachet (1890), de Van Gogh; em a Melancolia (1894), de Edward Munch; nos versos 

baudelairianos: “a melancolia, ao meio-dia, quando tudo dorme / o queixo na mão” 

(apud SCLIAR, 2003, p.82); e, até mesmo, nas fotografias do filósofo alemão Walter 

Benjamin, que se autoconsiderava um melancólico por excelência. Espalhados aos 

pés da Melancolia de Dürer, jazem diversos objetos, como, por exemplo, um 

martelo, uma esfera, um sextante, uma escada, uma serra, um mó, um compasso e 

um poliedro. Se por um lado, tratam-se de objetos úteis para as ciências e para o 

progresso das sociedades, para o sujeito melancólico, os mesmos tornam-se 

inócuos, símbolos de uma perda irremediável e de uma forma de se relacionar com 

o mundo despida do furor pelo progresso.  
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Figura 2 – Melancolia I. Albert Dürer 

Gravura em buril, 1514. 239 x 168 mm. Paris, Bibliothèque Nationale 

 

No capítulo “Drama Barraco e Tragédia”, de Origem do Drama Barroco 

Alemão, Walter Benjamin (1984, p. 175) atenta para dois elementos dessa figura que 

colaboram para ressaltar aspectos importantes do próprio estado melancólico: o 

cachorro e a pedra. Acreditava-se, na época, que o cão era governado pelo baço, o 
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organismo responsável pela produção da bile negra. Cachorros amistosos e com 

uma face alegre não eram confiáveis, pois, diante de invasores, poderiam sair da 

guarda da casa e recebê-los com euforia. Nesse sentido, cachorros com uma feição 

melancólica seriam os melhores e, diante dessa perspectiva, a melancolia não era 

concebida como um aspecto negativo, mas positivo. Além disso, conforme 

Benjamin, se a bile negra do cachorro se corrompesse, eles se tornariam raivosos. 

Assim como o melancólico, o cachorro também seria governado pela variação da 

bile negra, e o seu aspecto perquiridor, representado por meio do seu faro, como 

aponta Benjamin, seria uma das metáforas essenciais para se entender o caráter 

contemplativo do sujeito saturnino. Já em relação à pedra, ressalte-se que, em 

muitos momentos da história, o melancólico foi caracterizado como um sujeito frio. 

Por ser dura e fria, a pedra faz alusão, como propõe Benjamin, à acedia que 

governava os homens medievos e, por conseguinte, ao olhar rígido que se fecha aos 

deleites mundanos e se volta para si mesmo e para a solidão.  

Repleta de alegorias, a gravura Melancolia I apresenta não somente a 

figuração do sujeito governado pela bile negra da época, mas, também, a disposição 

do sujeito moderno que se veria em meio ao mundo caótico, desolado 

metafisicamente e envolto em fragmentos petrificados, isto é, um mundo no qual 

nenhum objeto, nenhuma descoberta estaria imune ao questionamento do 

melancólico, o qual a tudo impõe uma morbidez premente. Diante da transitoriedade 

da vida, percepção tão cara ao sujeito melancólico, o que lhe resta é naufragar 

nesse mundo onde o transcendente perde os seus liames e o que sobrevém é um 

permanente sentimento de luto pela constatação de que a vida é despida de sentidos 

absolutos 

Além de Dürer, outros artistas plásticos criaram obras em que a melancolia 

se faria presente. No quadro, Velho Homem em Tristeza (1890), de Van Gogh, 

novamente a postura clássica dos melancólicos se manifesta: o homem com a 

cabeça prostrada em suas mãos, deixa-se envolver por um manto de tristeza 

instransponível. 
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Figura 3 - Velho Homem em Tristeza. Van Gogh 

Óleo sobre tela, 1890, Saint-Rémy 

 

É importante observar nessa pintura que, ao contrário da obra de Dürer, 

que representa uma mulher de aparência jovem, há a presença da imagem de um 

homem idoso. A velhice em si possui um aspecto sintomático da melancolia: aquele 
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que se encontra no limiar de sua vida choca-se com a confirmação da efemeridade 

da vida. A melancolia, mais do que um afeto, trata-se de um conhecimento sobre a 

condição humana. A vida perde seus terrenos estáveis, os contornos de alegria 

sucumbem a primazia da tristeza. Diante da transitoriedade da vida e, 

principalmente diante da morte, a melancolia surge de forma lancinante. Para o 

melancólico, não há nada para se lutar; a morte torna-se assim mais do que uma 

oportunidade, mas uma forma de acalentar o seu tormento. Esse velho da pintura 

de Van Gogh representa, justamente, esse sujeito que, enclausurado em sua própria 

solidão e diante da constatação da brevidade da vida, lembra-se com profundo pesar 

do passado, de um tempo fugaz e de singelas alegrias que porventura teve outrora – 

imagens tão caras ao sujeito melancólico.  

No âmbito da literatura, vários foram os personagens ou eu líricos que 

surgiram como porta-vozes de um discurso mergulhado na melancolia. Dentre eles, 

talvez um dos seus principais emblemas, Hamlet assoma como a figuração do 

sujeito moderno, que se despe de um ego marcado pela coesão e univocidade e 

mergulha na fragmentação de um indivíduo que se sente dividido por dúvidas 

existenciais e que sucumbe aos seus próprios embates internos. A célebre 

constatação hamletiana de “ser ou não ser, eis a questão”, a propensão à 

contemplação e, por conseguinte, ao pensamento, carregam consigo as marcas 

essenciais de uma melancolia pungente: Hamlet é o homem melancólico na medida 

em que se prostra inerte diante dos apelos do mundo; o que lhe resta é um 

confronto íntimo consigo mesmo e com a vida que se lhe mostra como um 

amálgama de possibilidades e, portanto, desprovida de valores absolutos. Em 

outras palavras,  

 

Hamlet é um personagem melancólico, desiludido com o mundo; incapaz 

de vingar a morte do pai, como faria alguém ‘sadio’, ele é, ao mesmo 

tempo, dotado de uma superior imaginação. Para Hamlet, a melancolia é 

uma resposta ao mundo doente do qual ela própria se origina (SCLIAR, 

2003, p.89). 
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No gênero lírico, muitos foram os poetas que cantaram a melancolia em 

seus versos. Jonh Keats, William Blake, apenas para citar alguns, elaboraram 

poemas com alto teor melancólico, deixando transparecer uma dor premente e a 

falta de sentido da vida. Charles Baudelaire também conceberia uma legião de 

poemas melancólicos, ressaltando a beleza nos momentos tristes que envolvem o 

homem. Em seu poema “Spleen”, presente no livro As Flores do Mal, a melancolia 

se manifesta de forma implacável: o eu lírico, interligado ao poderio melancólico, 

mostra e, ademais, contempla a sua vida como um espaço repleto de dores, 

desespero, escuridão, desesperança e tédio: 

 

Spleen 

 

Quando o céu plúmbeo e baixo pesa como tampa 

Sobre o espírito exposto aos tédios e aos açoites, 

E, ungindo toda a curva do horizonte, estampa 

Um dia mais escuro e triste do que as noites; 

 

Quando a terra se torna em calabouço horrendo, 

Onde a Esperança, qual morcego espavorido, 

Sua asa tímida nos muros vai batendo 

E a cabeça roçando o teto apodrecido; 

 

Os sinos dobram, de repente, furibundos 

E lançam contra o céu um uivo horripilante, 

Como os espíritos sem pátria e vagabundos 

Que se põem a gemer com vez recalcitrante. 

 

- Sem música ou tambor, desfila lentamente 

Em minha alma uma esguia e fúnebre carreta; 

Chora a Esperança, e a Angústia, atroz e prepotente, 

Enterra-me no crânio uma bandeira preta. (BAUDELAIRE, 2015, p. 259) 

 

O spleen, presente no título, foi um sentimento bastante difundido na lírica 

da época romântica e pode ser definido como o tédio diante de uma vida que se 

despe de qualquer sentido sustentável.  Esse tédio interliga-se justamente à 
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melancolia, pois os versos baudelairianos apresentam-no como essa tristeza 

premente diante da vida: a solidão, o sentimento de desânimo, o tédio e uma espécie 

de luto por estar vivo assomam como marcas de um sujeito entregue ao sentimento 

melancólico. 

Se na pintura os quadros detentores de marcas melancólicas são 

detentores de cores frias e sombrias e de imagens obscuras em que a tristeza paira 

por meio de imagens de sujeitos atormentados, na literatura a melancolia se 

cristaliza por meios de imagens criadas pelas palavras. O poema de Baudelaire é 

construído com palavras de valoração negativa que denotam uma atmosfera 

angustiante e sombria. As palavras “tédio”, “açoite”, “escuro”, “horrendo”, 

“apodrecido”, “lúgubre”, “furibundos”, “fúnebre” e “Angústia”, que aparecem no 

decorrer do poema, além de construir uma imagem atormentada desse eu lírico 

colabora para enfatizar a tristeza e a dor que o envolvem.  As três primeiras estrofes 

são iniciadas pela conjunção “quando”, o que remente, portanto, a uma circunstância 

de tempo. Nessas estrofes, o tempo demarcado é o tempo da dor, da tristeza que 

recai sobre o sujeito como um sentimento impossível de ser superado. É o tempo 

em que a melancolia recai sobre esse eu e que, por conseguinte, sufoca-o (“quando 

o céu plúmbeo e baixo pesa como tampa / Sobre o espírito exposto aos tédios e aos 

açoites” (v. 1-2)); é o tempo que o enclausura na dor e o impede de ver qualquer 

nuança de esperança (“quando a terra se torna um calabouço horrendo, / Onde a 

Esperança, qual morcego espavorido” (v. 5-)). Nessas horas de horror, quando o 

sujeito naufraga no seu próprio desespero, é que ele sente a dor da existência, e a 

falta de sentido da vida, por sua vez, faz com que a angústia se instale em seu 

íntimo: “- sem música ou tambor, desfila lentamente / em minha alma esguia e 

fúnebre carreta” (v. 17-18). 

É importante observar, no poema de Baudelaire, que o sujeito não sente 

apenas a melancolia como uma dor espiritual ou como um sentimento que habita a 

sua consciência; as suas consequências são tão atrozes, que geram espécies de 

dores físicas: os sinos se dobram e os ruídos o afligem, os expatriados gemem, e a 

bandeira da angústia e da melancolia se enterram na cabeça desse sujeito, 

prostrando-o de forma torturante.  
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Em “Spleen”, há, de fato, um luto pela morte da esperança, pela morte 

daquilo que poderia fazer o eu lírico recobrar a sua força. No entanto, o que existe é 

a melancolia que hasteia a “bandeira preta” e decreta a sua vitória sobre qualquer 

impulso vital. Mais do que um afeto, portanto, a melancolia gera uma forma de 

conhecimento sobre a vida e perfaz, dessa maneira, um modo peculiar de ver e 

sentir o mundo.  Nesse sentido, o melancólico encontra na lírica um meio que lhe 

possibilita expressar a sua dor, tornar presente esses fantasmas que lhe rodeiam e, 

ademais, mostrar sua própria sabedoria, ao mesmo tempo, lúcida e cruel. Ao alçar 

voos longínquos, ao subir os cumes de seu próprio tormento, ao entregar-se a uma 

visão desditosa da existência humana e experimentar de forma atroz a ausência de 

sentido da vida, a literatura abre-se como um porta-voz do seu grito, da sua tristeza 

e do seu pesar. 

Ao aparecer nas obras artístico-literário ao longo dos séculos, a melancolia 

delineou, paulatinamente, determinadas nuanças que fizeram erigir um discurso e 

imagens que podem ser nomeadas como essencialmente melancólicas. Conforme 

pôde se observar no decurso do presente artigo, a melancolia, muitas vezes, 

manifesta-se como decorrência da percepção de um elo perdido cujos contornos 

são imprecisos e incertos. A brevidade da vida, a nostalgia da infância perdida, a 

unidade rompida entre sujeito e natureza e um amor destroçado no passado são 

algumas das sombras que podem atormentar continuamente o sujeito melancólico 

e que afloram, dessa maneira, como temáticas possíveis de um discurso 

eminentemente melancólico. Seus domínios abrangem frequentemente 

consequências e ideias trágicas, e um desejo pela aniquilação do ser exerce um 

fascínio aterrorizador sobre o sujeito melancólico, o qual passa a cantar versos em 

que a primazia da morte reluz sobre qualquer afã de permanecer vivo. A melancolia 

surge, assim, como um mote potencial para ser transposto em versos ou imagens, 

as quais passam a esboçar uma cosmologia embebida em uma escuridão 

permanente e intransponível. 
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O infográfico artístico: organização e funcionamento discursivo 
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Resumo: Normalmente associada aos veículos de imprensa, revistas e sites 

de vocação científica, a infografia nada mais é que uma apresentação gráfica ligada 

a um conhecimento específico, clarificado pela exposição visual de um certo número 

de dados e/ou conceitos. Por sua própria definição, o objetivo da infografia é 

comunicar uma informação por via gráfica ou digital. Ao lado desse tipo de infografia 

que podemos qualificar de tradicional, existe uma outra tendência gráfica, aqui 

denominada “infográfico artístico”, cujas características são dificilmente delimitadas, 

justamente por se tratar de um gênero em constante mutação. A partir de um 

corpus constituído por infográficos dessa natureza, analisamos alguns aspectos de 

sua estrutura e funcionamento, observando, prioritariamente, as modificações 

trazidas para a relação entre os participantes da comunicação visual, aos quais é 

imposto um novo contrato de leitura, em que o prazer de decifrar é tão ou mais 

importante que o conhecimento transmitido. O aporte teórico-metodológico provém 

da semiótica de linha francesa. 

 

Palavras-chave: Infográfico artístico, texto sincrético, semiótica visual. 

 

Frequentes nos jornais e revistas semanais de notícias, e principalmente 

nos veículos de vulgarização científica, os infográficos são um tipo de representação 

gráfica associada a um conhecimento, por sua vez obtido a partir da apresentação 

visual de um conjunto de dados reunidos em torno de uma ideia ou conceito. De 

modo muito simples, diremos que a infografia tem como principal objetivo 
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comunicar uma informação por via gráfica ou digital. Em geral – mas não 

necessariamente –  trata-se de uma representação gráfica de fundamentação 

estatística, o que a investe de  credibilidade e potencial pedagógico, características 

que garantem sua eficácia comunicativa. É dessa forma que os textos de jornais e 

revistas são regularmente acompanhados de infográficos, a fim de ilustrar ou, 

muitas vezes, complementar as ideias veiculadas.  

Os infográficos tornaram-se mais frequentes nos jornais a partir dos anos 

80, provavelmente para enfrentar a concorrência com os informativos televisivos, 

que se tornavam cada vez mais atraentes, graças ao aporte imagético de que se 

beneficiavam. Textos ilustrados por infográficos poderiam, assim, ser assimilados 

de forma mais palatável por um leitor já moldado pela televisão para a 

percepção/interpretação de imagens visuais. 

Observando-se hoje as produções gráficas disponíveis nos jornais, revistas 

e principalmente na rede, vemos que a infografia de imprensa sofreu grandes 

transformações, não apenas na qualidade técnica da imagem, mas, principalmente, 

em sua organização discursiva. Percebe-se, por exemplo, a tendência em atribuir 

maior importância ao estético e ao lúdico do que propriamente ao didático, o que, 

num passado recente, constituía o cerne da informação. Essa tendência, certamente 

imposta por razões de mercado, trouxe modificações importantes nas relações 

estabelecidas entre os participantes da comunicação, que são agora instados a 

aderir a um novo contrato de produção/recepção de leitura, no qual o prazer de 

decifrar o funcionamento do diagrama é tão importante quanto o saber transmitido. 

Dentro dessa evolução das formas de pensar o objeto visual como constituinte de 

uma nova práxis enunciativa, acreditamos ser necessária a discussão sobre a 

emergência do sentido dentro da experiência estética proporcionada pela leitura do 

infográfico. Com esse objetivo, selecionamos um pequeno corpus de infográficos, 

que mostram a evolução da infografia tradicional em direção à que denominamos 

aqui "infografia artística". 

A primeira questão que se coloca atinge a própria definição de "infografia 

artística", principalmente por se tratar de um conceito ainda não estabelecido. 

Comparado ao infográfico tradicional, o que distinguiria um infográfico artístico? 
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De maneira geral, a infografia de cunho tradicional alinha-se ao grafismo de 

informação e é amplamente utilizada na mídia impressa e digital ; encontra seu 

verdadeiro habitat naquilo que se convenciona chamar de "jornalismo visual ". A 

infografia atende a uma demanda de brevidade e, ao mesmo tempo, de 

profundidade da comunicação dos fatos, principalmente quando não se dispõe de 

outro elemento visual (uma fotografia, por exemplo) para a clarificação ou 

complementaridade dos acontecimentos. É o que ocorre nos relatos de grandes 

acidentes aéreos, explosões e tantos outros fatos inesperados. A infografia é 

sempre bem-vinda quando se trata de estabelecer a cronologia dos acontecimentos. 

É aí que ela assume a importante função de temporalizar as sequências narrativas. 

Mesmo quando se dispõe de algumas fotos ou trechos de filmagem, fornecidos, por 

exemplo, por passantes munidos de aparelhos celulares, a infografia organiza as 

sequências e preenche os espaços vazios, garantindo a linearidade do sintagma. 

Teoricamente, um diagrama de informação deve mostrar aquilo que, 

apresentado de outra maneira – em havendo a possibilidade – teria sempre um 

grau menor de lisibilidade ou uma eficácia de leitura mais baixa, ou seja, exigiria 

mais tempo e maior esforço do receptor para ser interpretado.  A ideia é associar 

um texto verbal ao grafismo, porém este deve-se bastar para veicular as ideias, 

tendo o texto verbal apenas uma função de apoio. Isso significa que a função do texto 

verbal não é explicar o desenho, mas complementá-lo naquilo em que, sozinho, ele 

não seria capaz de mostrar. Isso parece simples, mas exige do produtor a 

competência de avaliar e circunscrever o campo de recepção do conjunto textual 

construído graças ao sincretismo de linguagens. 

Um exemplo bem corriqueiro desse tipo de infográfico pode ser observado 

na imagem a seguir, onde o percentual de consumo de batatas fritas nos diferentes 

continentes é apresentado por meio de recipientes normalmente utilizados para 

esse fim, em grandes redes de lanchonetes. O tamanho dos saquinhos é 

proporcional ao volume de consumo, o que aumenta a lisibilidade do gráfico: 
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Figura 1 – Consumo mundial de batatas fritas 

Fonte: http://zenavi.canalblog.com/archives/2011/05/23/21205484.html 

 

Já o segundo gráfico que será apresentado é praticamente um contra-

exemplo, pois a associação texto/imagem não traz complementaridade, e sim 

redundância de significado. 

 

Figura 2 - Receita de cuscuz 

Fonte: própria 
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A simplicidade do gráfico que aparece na embalagem explica-se pela 

função que desempenha no ambiente de sua difusão, o contexto de uma preparação 

culinária sem qualquer sofisticação. 

Os dois primeiros exemplos, por sua facilidade de leitura, levam-nos a um 

recuo temporal da própria história da infografia, pois se aproximam, em muitos 

aspectos, dos primeiros grafismos de informação. Nos primórdios dessa 

modalidade gráfica, destaca-se Otto Neurath, que contribuiu de forma contundente 

para a evolução desse ramo do design. 

Considerado o pai da infografia, Neurath, em sua obra International picture 

language (1936) propôs algumas regras para constituir uma linguagem visual 

universal, a que ele chamou de ISOTYPE (International System of Typographic 

Picture Education). Relações simples entre elementos da imagem e elementos 

cognitivos foram traçadas pelo cientista, com o intuito de criar uma linguagem 

pictórica adicional (CUNHA LIMA, 2017), com alcance internacional. 

Nessa nova linguagem, por exemplo, se um símbolo equivale a certo 

número de objetos, um número maior de símbolos significará, forçosamente, um 

número maior de objetos. Operações matemáticas como a adição, ou relações do 

tipo contém/está contido eram também frequentes na linguagem elaborada por 

Neurath: 

 

 

Figura 3 - Diagrama adaptado do International picture language /Internationale Bildersprache (1936). Esse 

diagrama descreve as regras para a criação de pictogramas do ISOTYPE 

Fonte: TWYMAN, 1975, apud CUNHA LIMA, 2017 
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Não é difícil perceber como essa linguagem influenciou o design na 

constituição dos infográficos mais simples, tais como os apresentados nas figuras 1 

e 2. Observa-se, no entanto, que a linguagem criada por Neurath pretendia ser 

exclusivamente visual, ou acompanhada de um mínimo de elementos verbais. Na 

construção dos infográficos, há o sincretismo de linguagens e, certamente, o apelo 

visual por meio do policromatismo, o que não acontece no ISOTYPE. 

Ao lado desses grafismos que nos parecem tão simples de compreender e 

que estão ali apenas para confirmar algo já dito pelo texto, distinguimos dois tipos 

diferentes de infografia. De um lado, estão os infográficos encontrados nos jornais 

impressos e em rede, que aparecem atrelados a uma reportagem: 

 

 

 

Figura 4 - Incêndio na boate Kiss 

Fonte: http://pelotasdeportasabertas.blogspot.com.br/2013/01/santa-maria-infografico-do-incendio.html 
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O gráfico da figura 4 mostra como teria acontecido o acidente na boate Kiss, 

na cidade de Santa Maria, em 2013, e é exemplo da função clássica da infografia, 

que é a reconstituição de eventos sobre os quais não pode haver outro tipo de 

registro visual.  

Um segundo tipo é o infográfico a vocação científica, encontrado em 

periódicos acadêmicos e também revistas voltadas para o público adolescente, pré-

universitário. Trata-se de um objeto de sentido bastante aberto, já que torna 

possível a obtenção de conhecimentos amplos sobre uma dada questão, podendo ou 

não ser lido em sua totalidade: 

 

 

Figura 5: A mesa medieval 

Fonte: http://super.abril.com.br/blog/superlistas/destaques-de-2011-da-super-os-10-melhores-

infograficos-da-super/ 

 

Este outro exemplo pode ser considerado uma hibridização dos dois tipos 

anteriores: 
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Figura 6 - Incêndio na Boate Kiss - O Globo 

Fonte: http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/tragedia-em-santa-maria.html 

 

Há uma informação dos fatos – a tragédia na boate – e também uma 

preocupação didática com tópicos da ciência médica, como, por exemplo, a questão 

da presença de monóxido de carbono dentro de um ambiente afetado por incêndio. 
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A informação deixa de incidir apenas sobre o evento, para recobrir tópicos 

relacionados a ele, cuja ocorrência é virtual. 

Observemos, agora, um terceiro tipo de infografia, que constitui nosso 

principal objeto de estudo. Trata-se de um grafismo específico, em alguns aspectos 

aparentado à infografia de cunho didático/científico, já que não tem um 

compromisso imediato com a atualidade das mídias, mas é também próximo dos 

primeiros grafismos jornalísticos. A infografia artística, tal como a definimos aqui, é 

resultado de um processo evolutivo ainda em plena efervescência, o que justifica 

seu caráter oscilatório entre várias vertentes do design.  

O que se pode dizer com alguma dose de certeza é que a infografia artística 

privilegia o estético em detrimento da informação. Pensamos poder distinguir nessa 

tendência um precursor de renome internacional, o designer espanhol Jaime Serra, 

cujos diagramas, bastante premiados, são facilmente encontrados na rede.  

 

Figura 7 - Renda familiar - Jaime Serra 

Fonte: http://www.infolide.com/2012/09/como-jaime-serra-revolucionou-infografia.html 
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Observa-se que o diagrama utiliza-se de um recurso bastante tradicional, 

que é a representação das informações por meio de uma circunferência fracionada, 

tal como nos chamados "gráficos-pizza". Utilizado para apresentar dados 

qualitativos nominais, esse tipo de gráfico é frequente na representação de 

porcentagens. Entretanto, o autor não escolheu aqui uma circunferência perfeita, 

mas um formante visual próximo, embora geometricamente infiel: o pão de tipo 

italiano. Uma das parcelas da pseudo-circunferência aparece fragmentada, 

construindo uma metáfora pela associação entre as migalhas do pão e a renda das 

famílias mais pobres.A construção metafórica está ancorada em duas escolhas : 

primeiro, a partir da isotopia alimentar, selecionou-se a oposição 

totalidade/parcialidade ; em seguida, dentro da parcialidade, a 

integralidade/fragmentalidade. 

Como se vê, o apelo estético caminha neste gráfico lado a lado com o peso 

crítico da obra. Diferentemente do que acontece num infográfico de cunho 

tradicional, há uma boa dose de liberdade na escolha dos elementos visuais, o que 

transcende a tímida objetividade dos gráficos informativos. 

A liberdade de escolha desse e de outros autores agora já consagrados 

nesse tipo de design tem constituído uma práxis enunciativa de ruptura dentro da 

continuidade. Assim, reforça-se o entendimento de que  

 

a práxis enunciativa pode ser definida como a instância de mediação entre 

as formas cristalizadas, ou até mesmo canônicas do discurso, por um 

lado, e, por outro, as significações inéditas que um enunciador pode 

produzir e que o constituem como um sujeito particular 3. (FLOCH, 1995, 

p. 41, tradução nossa).  

 

É nessa enunciação particular que os atores, designers contemporâneos, 

ganham corpo e identidade. 

                                                           
3  La praxis énonciative peut être définie comme l´instance de médiation entre les formes figées voire canoniques du discours 

d´une part et, d´autre part, les significations inédites que peut produire un énonciateur et qui le constituent en un sujet 
particulier. (Floch, 1995, p. 41). 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

O que definiria, então, essa práxis enunciativa ? Estamos longe de chegar a 

uma resposta definitiva, principalmente porque nos situamos ainda no meio do 

processo evolutivo das tendências. Entretanto, parece-nos possível perceber 

algumas diferenças entre os grafismos a que estamos habituados como leitores de 

jornal e revistas e as produções mais elaboradas que circulam frequentemente na 

internet e em revistas especializadas de arquitetura e design, por exemplo. Se 

dissemos "elaboradas" é porque constatamos que se trata de pôr no papel ou na tela 

desenhos de traçado minucioso, muitas vezes policromáticos, que privilegiam a 

estética e às vezes também a crítica, fazen apelo a figuras de linguagem como a 

metáfora e se distanciam da responsabilidade informativa. Podemos também 

acrescentar a presença de ingredientes de surpresa, que sinalizam uma tentativa de 

divertir o leitor-intérprete.  

A função de um infográfico é prioritariamente veicular uma informação com 

eficácia, dentro de um mínimo tempo de leitura. A infografia deve poder ser lida 

rapidamente, já que ela é por definição um gênero de informação breve e sucinta, 

capaz de fornecer uma visão completa e rápida de determinado assunto. 

Normalmente, não faz sentido usar um infográfico que demande mais tempo de 

leitura que um texto verbal.  

A infografia artística, ao contrário, não tem compromisso com a rapidez de 

leitura : ela exige um tempo maior e principalmente uma atenção maior do leitor. 

Essas características confundem um pouco o analista, quando se trata de um gráfico 

como este que apresentamos a seguir: 
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Figura  8 – Mate 

http://zavekainfografica.blogspot.com.br/ 

 

Nesse infográfico há uma indubitável qualidade estética e uma quantidade 

relevante de informações. No entanto, o essencial da informação é produzido pelo 

texto verbal e o excesso de "links" está ali justamente para ser triado. Embora possa 

ser avaliado como artístico, no sentido lato da palavra, trata-se apenas de 

"informação ilustrada" e não se enquadra na categoria que constitui nosso objeto de 

estudo.  

Na infografia artística os elementos da expressão visual são muito 

elaborados e negam os princípios de simplicidade e combinatória postulados por 

Neurath. Trata-se de uma linguagem individualizada, que, portanto, nega a 

universalidade da linguagem visual: há grande liberdade de escolha e o autor não se 

deixa aprisionar por um conjunto de símbolos fechados. Por esse motivo, muitas 

das produções da infografia artística trazem no desenho sua própria gênese, como 

explicação de um ato pessoal de ruptura de expectativa.  

O infográfico reproduzido a seguir apresenta características bem pontuais 

da infografia artística: 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

Figura 9 - Estações do metrô de Chicago 

Fonte: Zupi n. 47 , p. 36 

 

O desenho pode ser dividido em três partes relativamente autônomas, que se relacionam metonimicamente: há 

um plano geral (figura 9), que contém os personagens dispostos em cada uma das estações de metro; e dois 

planos secundários, um para fornecer o perfil desses personagens (figura 10) e outro para informar sobre a 

execução do próprio desenho (figura 11). 

 

Figura 10 - Tempo usado para desenhar 

Fonte: Zupi n. 47 , p. 36 
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Figura 11 - Perfil dos personagens do metrô 

Fonte: Zupi n. 47 , p. 36 

 

Em muitas ocorrências, em que o apelo estético é flagrante – caso do último 

infográfico mostrado – os desenhos são centrados sobre si mesmos, como se eles 

se opusessem voluntariamente à ideia de que é preciso comunicar alguma coisa. 

Saber, por exemplo, quanto tempo o autor do infográfico levou para finalizar seu 

trabalho não é pertinente para informar o que quer que seja sobre a linha de metrô 

de Chicago. No entanto, isso pode informar o próprio designer sobre sua 

performance profissional. É seu diário de bordo, que nos revela os dados da gênese 

do desenho produzido. 

Observa-se que esse desenho não respeita as leis clássicas de composição. 

Há três escalas de percepção: o trem, as pessoas e a cidade. Como em muitos 

outros infográficos artísticos, o gráfico encerra uma clave de leitura, que não serve a 

nenhum outro desenho, ou, na melhor das hipóteses, servirá para ampliar a 

competência de leitura de outros desenhos similares.  

Não há compromisso com a rapidez da informação: o desenho exige de nós, 

leitores, um tempo maior de leitura, atenção e concentração; exige uma leitura 

analítica, não apenas de compreensão. Cores e perspectiva são relevantes para a 

interpretação, ao contrário do que apregoava Neurath. Estamos no domínio do 

particular, e não da universalidade. Entretanto, há uma informação precisa sendo 
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veiculada (justeza de cálculos, dados estatísticos) e os parâmetros de leitura devem 

ser decodificados e apreendidos pelo observador, inserido no texto primeiramente 

como um leitor não-competente, que é preciso manipular por sedução, tentação e, 

em alguns casos, por provocação. 

Vejam-se, por exemplo, os gráficos a seguir (figuras 12, 13 e 14), que 

requerem uma competência de leitura bastante específica: 
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Figura 12 - Preparo de coquetéis 

Fonte: Zupi n. 36 , p.30 
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Figura 13 - Contatos com pessoas 

Fonte: Zupi n. 36 , p.18
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Figura 14 - Fotos tiradas 

Fonte: Zupi n. 36 , p. 19 
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A competência requerida para o entendimento desse tipo de infográfico é 

adquirida no processo de intelecção, com o auxílio das ferramentas dispostas no 

próprio texto. 

Pode-se dizer, para concluir, que a infografia artística contém 

frequentemente a história de sua produção e a experiência de sua recepção pelo 

público, se pensarmos que os desenhos encerram, também, as claves de sua 

decodificação. Dentro da semiótica greimasiana – teoria que elegemos como apoio à 

análise – essas características são creditadas ao conteúdo do texto, ou seja, não são 

dados externos que nos levarão a sua compreensão. No trabalho analítico aqui 

apresentado, procuramos descrever o objeto como uma relação entre o que é 

percebido e os conceitos que sustentam a análise.  
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Para aqueles que ainda vão nascer: o corpo, a nudez e a crítica 
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Resumo: A partir de uma análise sucinta da presença do corpo nu na 

História da Arte, seguido da descrição da performance executada pelo professor Dr. 

Aguinaldo Moreira de Souza, no ano de 2016, na Universidade Estadual de Londrina 

e a repercussão desta ação artística na mídia, o artigo em questão busca 

 problematizar o papel dos meios de comunicação para a propagação do espaço  do 

corpo despido. Entende-se que este espaço, na maioria das vezes é apenas ocupado 

pela erotização. Dessa forma, através da análise de outras performances que 

envolvem nudez, a exemplo da executada pela já consagrada artista Marina 

Abramovic, discute-se o espaço ocupado pelo corpo nu no cenário artístico e 

também a importância de leituras críticas no campo midiático.  

 

Palavras-Chave: Nudez. Corpo. Performance. Arte. Mídia. 

 

Antes de abordar a questão do nu enquanto temática da arte da 

performance, talvez seja necessário observar a maneira como este corpo recebeu 

múltiplas interpretações ao longo dos séculos. Desde a Grécia antiga, a 

representação do corpo masculino, por exemplo, era relacionada com a 

personificação da força e da virilidade. Vislumbram-se resquícios dessas 
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associações simbólicas desde este momento clássico até o final do século XIX, 

estendendo-se ainda, de diversas formas, à atualidade. 

Por outro lado, o corpo feminino comumente foi associado ao desejo e a 

fecundidade. Sobre o assunto, Flávia Regina Marquetti comenta: 

 

O corpo feminino despido jamais foi apenas um corpo nu, sobretudo a 

partir do fenômeno social e cultural da erotização do olhar pela difusão 

das imagens artísticas. Nas representações do corpo feminino, um dos 

pontos que nos chama a atenção é a variação nos graus de erotização ao 

qual ele é submetido, fazendo-o passar de natural/sagrado a 

proibido/profano (MARQUETTI, 2014, p.245). 

 

Percebe-se que ao longo da história da humanidade, tanto o corpo vestido 

quanto o corpo nu, foi constantemente objeto de desejo, estudo ou culto dependendo 

de variáveis advindas de influências econômicas e sócio-culturais distintas. Este 

corpo antes visto como um meio de reprodução, ou invólucro de uma alma sagrada, 

nos dias atuais, se torna um corpo mercantilizado. Sendo assim, é possível afirmar 

que a concepção geral do corpo de ambos os gêneros sempre permeou entre o 

profano e o sagrado, entre o místico e o grotesco e, agora, entre o rentável e/ou 

abjeto (QUERINO e PASCOAL, 2014, p. 2). 

A partir do século XX, a publicidade mostrou-se uma grande potência no 

que diz respeito à representação do corpo. Ela teve notória importância desde a 

época da Revolução Industrial, uma vez que, acentuada no imaginário da sociedade 

influenciou profundamente qualquer interpretação acerca da nudez. Nesse contexto, 

o corpo que antes era regido por leis divinas5, transformou-se simbolicamente a 

partir dos impactos da industrialização:  

 

                                                           
5 Na Idade Média, por exemplo, enquanto a Igreja pregava a valorização da espiritualidade, impunha para a sociedade a 
importância do desapego do corpo. Tanto a nudez, como diversos elementos ligados ao gênero feminino eram relacionados 
com atividades vistas como “diabólicas” e “indignas”, pois feriam a moral que exista entre os indivíduos da época. Este tipo de 
relação passará por uma grande inversão nas sociedades industriais e pós-industriais.  
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O crescimento da propaganda e da publicidade culminou com a explosão 

demográfica do século XIX, a revolução industrial e toda a mudança no 

modo de vida das pessoas que antes, regidas pela natureza e por leis 

divinas, passaram a se orientar pelo apito das grandes fábricas e a seguir 

as leis da ciência (QUERINO e PASCOAL, 2014, p. 3).  

 

É possível perceber que adentrando ao século XX, o corpo, principalmente o 

corpo feminino, foi cada vez mais sexualizado. As relações sociais e culturais 

presentes na história sempre determinavam as diferentes formas da sexualização 

do corpo da mulher, contrariando e contrapondo o que o mesmo processo histórico 

construiu no imaginário social sobre o corpo masculino: 

 

No final do século XIX e início de XX, vê-se manifestar uma busca de um 

corpo “real”, não mais idealizado e perfeito como os dos deuses e heróis, 

mas o corpo marcado pela ação do tempo, pelos trabalhos braçais e 

pesados, ou pela posição sociocultural ocupada (MARQUETTI, idem). 

 

No campo da arte, o movimento “realista” trouxe a preocupação em retratar 

o cotidiano, ao invés de criar a partir de padrões neoclássicos ou retomar temas 

românticos, como comumente ocorria no eixo acadêmico tradicional da pintura 

europeia. O corpo despido foi apresentado não mais como um corpo divinizado e 

idealizado, e sim como um corpo que exaltava o desejo e o prazer advindos da 

carne, do suor, da doença e do trabalho. O ordinário, a vida comum tornou-se arte.   

Um exemplo deste tipo de retrato do corpo que contrapõe a questão da 

nudez, do ordinário e da carne é a pintura Olympia (1865 – imagem 01) de Édouard 

Manet. Inspirando-se em uma obra clássica renascentista, a Vênus de Urbino (1538) 

pintad por Ticiano, Manet criou polêmica ao retratar a nudez frontal de uma 

conhecida cortesã no lugar que deveria ser ocupado por uma nudez “quase sagrada” 

de uma “vênus”. Dessa forma, o pintor subverteu a tradição temática esperada no 

salão de Paris de 1865 fazendo emergir aos olhos do espectador um corpo ao 

mesmo tempo ordinário e avesso à ordem: 
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Na Vênus de Urbino a mão pousa elegantemente, como quem não quer, 

entre as pernas para dissimular o púbis; aqui, a atitude é decidida, de 

modo algum se disfarça: a mão espalmada - profissionalmente, poder-

se-ia dizer - claramente tapa aquilo o que, num dado instante, não deve 

ser visto. Olímpia é uma demi-mondaine, uma cortesã, prostituta de luxo 

dos tempos modernos, uma profissional, senhora de boa clientela. (...) ela 

se dirige para algo que está fora da tela, isto é, para o observador que se 

transforma, diante do quadro, em cliente (COLI, 2010, p.184) 

 

Essa “transformação” da vênus em uma mulher comum, mostra que o 

erotismo presente nesta obra não se encontra, “na apresentação do nu por formas 

idealizadas, mas sim na própria transação (o sexo em troca do dinheiro) 

estabelecida, pela prostituição”. Essas mudanças ocorridas na pintura a partir da 

modernidade são primeiramente decorrentes das mudanças vividas na economia e 

na política. Ressalta-se que este novo olhar sobre o corpo nu influenciará outros 

artistas, bem como, servirá de estímulo para novos meios de representação e 

observação deste corpo despido (idem).  

 

 

Imagem 01. Édouard Manet. Olympia. 1865. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Olympia_(Manet)#/media/File:Manet,_Edouard_-_Olympia,_1863.jpg>. Acesso em: 

20 mar 2017. 
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Como brevemente descrito, desde os períodos mais antigos até a 

modernidade, mudanças significativas ocorreram na forma de representação do 

corpo nu. No campo expandido da arte contemporânea, as conhecidas categorias 

definidas como pintura ou escultura, foram deixadas de lado para dar espaço a uma 

arte híbrida e repleta de diversas possibilidades poéticas: 

 

A consequência do afrouxamento das categorias e o desmantelamento 

das fronteiras interdisciplinares foi uma década, da metade dos anos 60 e 

meados dos anos 70, em que arte assumiu muitas formas e nomes 

diferentes: Conceitual, Arte Povera, Processo, Anti-forma, Land, 

Ambiental, Body, Performance e Política. Estes e outros tem suas raízes 

no Minimalismo e nas várias ramificações do Pop e do novo realismo 

(ARCHER, 2001, p.61).  

 

Da mesma forma, as fronteiras entre as linguagens tradicionais das artes 

como “visuais”, “dança” e “teatro” ruíram e geraram outras possibilidades de 

representação do corpo. Dentro deste complexo contexto, surgiram os happenings e 

as performances como linguagens totalmente inovadoras e de difícil classificação, 

misturando e fundindo a música, a dança, as artes visuais e o teatro no corpo do 

próprio artista que concebe a ação perante o público, sem intermediários.  

Segundo Renato Cohen (2002) numa performance, diferentemente de uma 

cena teatral ou de uma pintura, não há a ideia de representação, pois “o artista é 

sujeito e objeto de sua arte”. Sendo assim, pode-se afirmar que existe uma grande 

mudança de paradigma em relação ao significado que o corpo e, principalmente o 

corpo despido, assume diante do espectador na contemporaneidade: 

 

Apesar de sua característica anárquica e de, na sua própria razão de ser, 

procurar escapar de rótulos e definições, a performance é antes de tudo 

uma expressão cênica: um quadro sendo exibido para uma plateia não 
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caracteriza uma performance; alguém pintando esse quadro, ao vivo, já 

poderia caracterizá-la (COHEN, idem). 

 

A obra deixa de ser algo estático para se tornar um organismo ativo e 

dinâmico, um corpo pulsante. Ainda segundo o autor, a performance como live art “é 

a arte ao vivo e também a arte viva. É uma forma de se ver arte em que se procura 

uma aproximação direta com a vida, em que se estimula o espontâneo, o natural.”  

Uma vez estabelecidas algumas conexões históricas entre corpo, nudez, 

performance, representação e suas possíveis reverberações no campo da arte e da 

mídia, destaca-se uma apresentação artística performática que causou muita 

polêmica nas redes sociais e na mídia em geral, no ano de 2016. A performance 

artística em questão, ocorreu na Universidade Estadual de Londrina (UEL), no 

Paraná, durante a apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno 

Aguinaldo Moreira de Souza, já atuante na universidade em questão, como 

professor adjunto de Interpretação Teatral no curso de Artes Cênicas que, na 

ocasião, graduava-se em Filosofia. 

Sua monografia (TCC) intitulada: Compreender e imaginar: texto e cena 

mediados por um estudo estético-político aborda a questão da compreensão do 

corpo a partir do pensamento da filósofa política alemã Hannah Arendt, que 

pesquisou e também vivenciou o tratamento do povo judeu mediado por Adolf Hitler 

durante a Segunda Guerra Mundial.  

Em seu trabalho, o professor possuía como objetivo estabelecer algum tipo 

de diálogo entre a temática em questão com meio artístico, com a finalidade de 

fundir as duas áreas que estuda e pesquisa: a Arte e a Filosofia. Aguinaldo trouxe a 

linguagem da performance como uma intervenção crítica, com o objetivo de 

provocar transformações, dialogando profundamente com a literatura da área, como 

explica na declaração a seguir: 

 

No meu trabalho eu tento fazer a relação entre compreender e imaginar, 

como duas potências que precisam ser acionadas para que eu dialogue 

[...] com a vida de modo a chegar onde eu quero, que é discutir a 
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intervenção artística e o pensamento político, mas tudo isso depende de 

uma capacidade de olhar pra si, de entender-se, de olhar pro outro e de 

olhar pro mundo e a partir daí tentar [...] possíveis diálogos (SOUZA, 2016). 

 

A performance Para aqueles que ainda vão nascer, apresentada na 

Universidade Estadual de Londrina, foi fruto de seu trabalho de pesquisa que teve 

duração de quatro anos. Além desta performance final, que segundo ele não está 

descrita em sua monografia, há mais outros três trabalhos que Agnaldo realizou 

durante o processo, em busca de uma linguagem que unificasse seus dois campos 

de pesquisa.  

No entanto, a performance apresentada na UEL curiosamente repercutiu de 

maneira negativa, gerando comentários grosseiros nas redes sociais. Segundo 

Agnaldo (2016) "as pessoas viram apenas os fragmentos e construíram uma 

narrativa própria sem saber a que todo eles pertenciam" 

A performance proposta pelo professor Agnaldo possuía como referência 

temática e visual dois grandes acontecimentos históricos: o Holocausto e a Segunda 

Guerra Mundial. A partir do primeiro tema, o foco imagético foram as imagens do 

episódio brasileiro que ficou conhecido como “Massacre do Carandiru”, ocorrido em 

1992, onde 111 presos foram mortos durante uma rebelião dentro do presídio. 

Dentro do segundo tema, a inspiração foi proveniente dos campos de concentração, 

em especial o campo de Auschwitz, visitado por Agnaldo no decorrer da pesquisa.  

O autor relata que a intervenção performática contou com 

aproximadamente 40 pessoas, entre alunos, atores, egressos da universidade, 

professores e pessoas da comunidade que desejaram participar espontaneamente 

da proposta. A duração da performance foi de 25 minutos. Dentro deste tempo os 

participantes despiram suas roupas em referência aos prisioneiros dos campos de 

concentração e executaram cenas referentes aos episódios históricos pesquisados. 

A última encenação era um jogo de futebol que também fazia alusão ao tema: 

 

[...] Na passagem do campo de concentração para o campo de extermínio, 

de uma situação para a outra, onde eles ficavam confinados parados, eles 
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jogavam bola. (...) Eles eram zumbis, aí via aquela bolinha rolando e 

chutava, aí o outro chutava, aí eles corriam um ‘pouquinho’, parecia um 

sopro de espontaneidade, um sopro de vida que ainda existia dentro 

daquele corpo que começava a jogar abstratamente com o grupo. Quase 

construía algo de (...) “re- humanização” (idem, 2016). 

 

Na medida em que os participantes da performance ficavam cansados do 

jogo de futebol, eles se jogavam no gramado (imagem 02). Os que restavam em pé, 

aos poucos, “organizavam” os corpos dos demais em posições que faziam analogia 

à cena do massacre do Carandiru: 

 

A gente cruzou as imagens de corpos mortos e mutilados no holocausto 

com imagens da tragédia no Carandiru, evento brasileiro que mais 

representa a banalidade do mal. Ambos foram praticados com 

autorização do Estado. Representamos isto com nossos corpos como o de 

prisioneiros cobertos com cal (idem, 2016). 

 

 

 

Imagem 02. Agnaldo Souza. Registro da performance: Para aqueles que ainda vão Nascer. Fotografia de Edward 

Fao. Disponível em: <http://www.rubrosom.com.br/entrevista-aguinaldo-de-souza/>. Acesso em: 20 mar 2017. 

 

Todavia, neste momento em que ocorreu o “jogo de futebol”, muitos 

espectadores fizeram registros e divulgaram amplamente as imagens nas redes 
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sociais gerando comentários e discursos que interpretavam erroneamente a 

proposta da performance. 

Sobre o episódio, em entrevistas, Aguinaldo surpreendeu-se com a falta de 

percepção e/ou preparo do público que acessava apenas um recorte imagético da 

performance artística e decidia emitir opiniões sobre o assunto sem sequer sentir 

necessidade de fazer uma breve pesquisa acerca do contexto envolvido no registro.  

Outro ponto criticado pelo professor Aguinaldo foi a falta de 

oportunidade/acesso do público de maneira geral em vivenciar o exercício da 

percepção do corpo nu, elemento que provavelmente evitaria este tipo de situação. 

Segundo ele, o público necessita amplamente desse exercício de percepção para 

despertar os sentidos, ampliar a percepção, a racionalidade, o inconsciente, as 

sensações, a sensibilidade e assim gerar interpretações mais críticas sobre a cena 

artística contemporânea.  

Dentro de uma performance desse gênero, o professor destaca que existem 

algumas “portas de entrada interpretativas” que o espectador pode seguir. 

Comumente duas delas se destacam: “a porta” da pornografia, na qual o foco está no 

genital, ou seja, na projeção de fantasias, muitas vezes gerando termos como 

“peladões” (a piada sobre o corpo nu fora de qualquer contexto, beirando a ideia de 

nonsense). A outra “porta de entrada” seria a própria nudez ordinária (no sentido de 

tomar banho, ir à praia, amamentar), o corpo natural; e por fim o nu artístico, que é 

a incorporação do corpo despido dentro de uma obra de arte. Entretanto, se o 

espectador olha para uma performance que envolve nudez e pega a “porta errada”, 

sem ao menos considerar as outras opções, surgirá uma compreensão um tanto 

distorcida, como o que aconteceu nas redes sociais com a performance realizada na 

UEL.  

Muitos podem ser os fatores que influenciam o espectador contemporâneo 

a perceber o corpo nu apenas como um objeto de erotização. Essa percepção pode 

ser explicada a partir do momento em que a nudez é comumente utilizada pela 

mídia exclusivamente para vender uma mercadoria. Em outras palavras, o nu 

recorrentemente acessado pelo público leigo é objeto a ser admirado/desejado e 

“comprado” (ou encontra-se na indústria pornográfica). Neste sentido, o corpo é 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

visto a partir de padrões impostos que devem simplesmente servir aos prazeres da 

vida: 

 

De facto, cada vez mais pessoas investem no seu corpo, com o intuito de 

obter dele mais prazer sensual e de lhe aumentar o poder de estimulação 

social, assistindo-se a um mercado crescente de produtos, serviços. Os 

media veiculam maioritariamente corpos que se encaixam num padrão 

estético inacessível para grande parte das pessoas, mediados pelos 

interesses da indústria de consumo. Modelos corporais são evidenciados 

como indicativo de beleza, num jogo de sedução e imagens (BARBOSA et 

al, 2011, p. 29) 

 

Dessa forma, uma das primeiras coisas que são observadas pelo público 

leigo em um corpo nu dentro de uma performance artística ou em qualquer outro 

contexto é justamente aquilo que permanece velado pela mídia: são os órgãos 

genitais. É justamente nesse momento que pode ocorrer uma “projeção”, termo 

definido na psicanálise como: 

 

uma operação na qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro, pessoa 

ou coisa, as qualidades, os desejos, os afetos, os sentimentos e até 

mesmo os “objetos” que estão internalizados e ele desdenha e/ou recusa 

aceitar e/ou admitir que lhe são pertencentes (LAPLANCHE e PONTALIS 

apud FONSÊCA, 2008, p. 3 ). 

 

Diante disso, pode-se analisar que os comentários referentes à 

performance em discussão, decorrem muito provavelmente de uma projeção dos 

desejos do espectador presentes no corpo do outro. Contudo, é importante ressaltar 

que na maioria das vezes essa “projeção” não é consciente. Ou seja, o sujeito não se 

dá conta de que a crítica (e as piadas) por ele realizadas são resultado de um não 

conhecimento de si, de seu corpo e de sua própria sexualidade. São preconceitos, 

traumas e fatores internos que necessitariam de um maior (re)conhecimento e que 

permanecem recalcados até o momento da projeção.  
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A partir do exposto é possível afirmar que a razão pela qual a performance 

Para aqueles que ainda vão nascer sofreu tantas críticas, assim como outras do 

mesmo gênero, é a falta de preparo conceitual e referencial teórico e imagético de 

um público leigo altamente exposto a  meios de entretenimento que normalmente 

utilizam o corpo apenas para incitar um olhar de desejo sexualizado sobre os 

produtos (e sobre o corpo enquanto produto). Da mesma forma, a falta de espaço 

para a abordagem crítica deste tema no campo educacional e familiar, agrava a 

relação de estranhamento e distanciamento estabelecida entre performances desse 

gênero com o público. 

Em contrapartida, nota-se que também há um esforço por parte da mídia 

em desclassificar os trabalhos artísticos que utilizem o corpo nu fora de uma mera 

funcionalidade erótica, como observado nas manchetes redigidas após a 

performance idealizada pelo professor Aguinaldo Moreira de Souza. Talvez a falta de 

conhecimento sobre o gênero performance e a ausência de preparo de quem 

escreve as matérias sobre arte nesses jornais, acabam induzindo o público à 

interpretações equivocadas.  

Vale ressaltar que a propagação desta visão negativa sobre o nu em 

trabalhos artísticos acaba não só perpetuando o estereótipo do “peladão”, como 

também descartando o olhar sensível e subjetivo que o espectador poderia ter sobre 

a produção artística. Logo, entende-se que o corpo nu só é “aceito” dentro dos 

limites impostos pelo código vigente: 

 

O problema é que este corpo construído segue um modelo que deve servir 

para todas as pessoas, já que expressa um erotismo massificado e 

objetivado, transformado em algo visível para que possa ser seguido. 

Como consequência desse fato, o sujeito vai apagar-se em detrimento do 

código que é externo a ele. Nesse caso, o sujeito é “falado” pelas 

estruturas da cultura – em vez de o sujeito “falar”, deixando de exercitar 

sua subjetividade [e perdendo sua singularidade] (MENDES, 2012, p. 65). 
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Não obstante, apesar do hedonismo e do individualismo acentuados no 

século XX no sistema capitalista, as mudanças de mentalidade proporcionadas por 

movimentos como o hippie e o feminista contribuíram para novas discussões e 

questionamentos sobre o corpo e sua representação. Na arte, esses acontecimentos 

contribuíram para que o próprio ideal de beleza, assim como sua representação das 

fossem questionado. 

Bem antes da performance executada no campus da Universidade Estadual 

de Londrina, Marina Abramovic utilizou a nudez para tratar de diferentes temas. Em 

1977, a artista juntamente com o seu então namorado Ulay, se colocam nus na porta 

de entrada da Galleria Communale d'Arte Moderna, em Bolonha, na Itália (imagem 

03). Cada pessoa que desejasse visitar a galeria era obrigado a atravessar entre o 

espaço que os dois performers ocupavam. Ficava ao público a escolha de como 

reagir, quem dos dois artistas eles iriam encarar, enfim qual seria a ação tomada 

nesta passagem de alguns segundos: 

 

[...] o público era confrontado com a posição, por vezes constrangedora, de 

contato físico e visual com os performers. [...] Um público que já não era 

mais público, mas co-criador da obra, precisava transitar e colocar-se do 

lado da mulher ou do homem, de forma rápida ou mais lenta, acariciando 

o corpo daquele que escolheu (CANEVACCI, 2014). 

 

A performance de Marina e Ulay colocou em foco o desconforto da  

problemática da nudez que ainda gerava estranhamento por parte do público. 

Décadas mais tarde pode-se perceber que tal desconforto persiste. Talvez até 

mesmo de forma intensificada por conta da influência midiática que perpetua um 

discurso de ridicularização e “escandalização” perante o corpo artístico nu.  
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Imagem 03. Marina Abramovic e Ulay. Registro da performance. Imponderabilia.1977. Disponível em: 

<http://oene.com.br/porque-tanta-gente-esta-postando-o-video-do-encontro-de-marina-abramovic-com-ulay-

e-qual-e-a-verdade-por-tras-dele/>. Acesso em: 20 mar 2017. 

 

Um dos principais objetivos da arte contemporânea tem sido o diálogo 

constante com a sociedade, mostrar os vícios, costumes, acertos e erros, 

questionar, conscientizar e sensibilizar o espectador. Transformar o olhar do 

através do conceito abordado levando-o a uma reflexão crítica sobre o assunto 

transmutado em imagem. Trabalhos como o de Marina Abramovic e do professor 

Dr. Aguinaldo Moreira de Souza, lançam um olhar sobre os comportamentos da 

sociedade vigente através da arte da performance e, dessa forma, enriquecem as 

discussões promovidas sobre assuntos diversos que permeiam a nossa sociedade e 

ainda permanecem como “tabus”.  

 

Conclusão 
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A mídia se apropria da representação do corpo despido para transformá-lo 

em objeto de erotização e manipula a visão da população diante de representações 

que fogem deste ideal, classificando-as como “obscenas”, “imorais” ou “feias”. 

Diante de performances artísticas que utilizam a nudez para tratar de diferentes 

assuntos, a mídia (em sua grande parte) ainda se concentra em levantar 

questionamentos não aos assuntos tratados, mas a relevância dessas produções 

simplesmente pela presença do nu. Ou seja, aparentemente uma “moralidade às 

avessas” permeia os discursos midiáticos, permitindo a erotização do corpo em 

propagandas de bebidas, filmes ou novelas e, em contrapartida, condenando, as 

manifestações artísticas que tratam do corpo nu. 

Este artigo não possui como pretensão esgotar o assunto em questão. Mas, 

a partir dos questionamentos e dados apresentados, incentivar novas pesquisas 

sobre o tema, bem como estimular as produções artísticas que envolvam o corpo 

despido. Somente a partir de estudos aprofundados no campo da crítica, a visão 

midiática imposta sobre o tema será aos poucos problematizada e, talvez, revista. 

Com pesquisa, estudo, questionamento e acesso à informação muito provavelmente 

consigamos promover um novo olhar do público sobre o corpo e a nudez artística e, 

num futuro próximo, sobre a nudez “natural”.  
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A mudança da linguagem fotográfica na Série Sólidos, de Daniel Duda 

 

Cristhian LUCAS¹  

 

Resumo: O texto tem como objetivo realizar apontamentos sobre a 

mudança do contexto fotográfico na série Sólidos, do curitibano Daniel Duda. Na 

obra, o artista seleciona uma pedra de um determinado espaço e a recria em um 

polímero biodegradável na cor vermelha, que é recolocada no lugar do original e 

registrado através da fotografia. A exposição traz a pedra original e o registro 

fotográfico da cópia. Nesse processo, a linguagem fotográfica expõe um corpo que 

remete a ausência do mesmo. Através do ponto de vista de Roland Barthes em A 

Câmara Clara: Nota sobre a fotografia (1984) será discutido o papel deste registro, 

tão bem quanto seu significado perante o que já foi dito sobre a fotografia pelo autor, 

trazendo também uma breve história desta linguagem e sua relação na série 

Sólidos com o objeto tridimensional.  

 

Palavras-chaves: Fotografia, Arte, Contemporaneidade 

 

Uma breve história da fotografia:  

 

Quando Daguerre e Niepse alcançaram simultaneamente a conquista de 

fixar a imagem da câmera escura uma nova linguagem surgiu no contexto da 

revolução industrial. Seu consumo crescente e forte aceitação favoreceu para o 

aperfeiçoamento da técnica, que nascerá artesanalmente. A produção e pesquisa de 

materiais fotossensíveis, particularmente nos Estados Unidos e nos centros 

europeus, facilitaram o surgimento de verdadeiros impérios industriais trabalhando 

em cima desta linguagem principalmente a partir da década de 1860. (KOSSOY, 

1989, pg.15)  

Com esse sucesso, a fotografia e arte logo se encontraram como 

adversárias, ao se falar em retratos a pintura aos poucos foi deixada de lado como 
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principal referente. A “função” da fotografia na arte começava a ser debatida. “Havia 

uma tentativa de justificar a fotografia diante do tribunal que ela havia derrubado”. 

(BENJAMIN, 1994, pg. 92). 

Considerando a gigantesca importância que o advento fotográfico trouxe 

com a possibilidade de registro, foram poucos que viram o potencial artístico da 

fotografia na juventude dessa linguagem, mas gradualmente esta foi englobada, não 

como adversária, mas sim como uma nova possibilidade de se fazer arte.  Após ser 

usada por várias vanguardas, o advento é hoje na contemporaneidade uma 

irrefutável e valorizada maneira de expressão.   

A fotografia eterniza um momento, “o que a fotografia reproduz ao infinito 

só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se 

existencialmente” ( BARTHES, pg 13, 1980). Embora seja possível capturar duas 

imagens semelhantes, ou até mesmo idênticas aos olhos o referente de tempo que 

a segue é exclusivo, nem que seja por diferença de segundos. Esse potencial de 

registro e a ação de registrar foram pesquisados e explorados por diversos teóricos, 

entre eles Barthes, cujo usaremos para analisar o objeto proposto.  

 

Visualidade e processo de criação – Série Sólidos 

 

A Serie consta entre os trabalhos do artista curitibano Daniel Duda, exposta 

na mostra Sólidos, no Museu Metropolitano de Curitiba (MuMA) em 2015. No 

processo de produção o artista selecionou pedras que foram digitalizadas e 

impressas em 3D com um polímero termoplástico biodegradável. O objeto 

tridimensional resultante desse processo é uma cópia exata do solido que se 

diferencia apenas em sua coloração vermelha. (KRINSKI, 2015) 

A pedra rubra então é posta na localização geográfica de seu referente de 

forma e fotografada, enquanto a original é exposta fisicamente no espaço do museu 

sob um pedestal. O objeto de fato produzido pelo artista é deixado na natureza, 

enquanto o que é fisicamente exposto, não conta com o trabalho manual do autor 
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que realiza diálogos entre a linguagem fotográfica e elementos tridimensionais, 

entre o real e o artificial.  

 

           Figura l – Solido sólido #1 (25o26'22"S 49o1'10"O) 

Fonte: https://goo.gl/lh1GZn 

 

As fotografias não seguem um padrão de angulação ou planificação. As 

figuras vermelhas aparecem em seu espaço em diferentes enquadramentos, 

sempre revelando um referente geográfico, mesmo que seja apenas o solo rochoso 

que deu origem ao elemento na galeria.  

Enquanto a pedra exposta se assemelha na cor do espaço fotografado, 

evidentemente por ser seu local de origem, a cor vermelha do objeto tridimensional 

faz um forte contraste na fotografia, formando uma espécie de recorte, como se a 

pedra de fato tivesse se soltado da imagem, deixando um vácuo vermelho.  
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A Serie e Roland Barthes 

 

Embora em seu livro A Câmara Clara: Nota sobre a fotografia (1984), 

Barthes não aborde a fotografia dialogando com outras linguagens, com exceção de 

poucas citações sobre o cinema, é nesse desejo do autor de entender a fotografia 

“em si” que se cria conexões e contraposições com o papel da fotografia de registro 

na série Sólidos de Daniel Duda. 

 

Observei que uma foto pode ser objeto de três práticas (ou de três 

emoções, ou de três intenções ): Fazer, suportar, olhar. O Operator é o 

Fotógrafo. O Spectator somos todos nós, que compulsamos, nos jornais, 

nos livros, nos álbuns, nos arquivos, coleções de fotos. E aquele ou aquela 

que é fotografado, é o alvo, o referente, espécie de pequeno simulacro, de 

eídolon emitido pelo objeto, que de bom grado eu chamaria de Spectrum 

da Fotografia, porque essa palavra mantém, através de sua raiz, uma 

relação com o “espetáculo” e a ele acrescenta essa coisa um pouco 

terrível que há em toda fotografia: o retorno do morto. (BARTHES, Pg. 20, 

1980)  

 

Se direcionarmos o olhar apenas a fotografia da série sólidos, a pedra rubra 

registrada é o Spectrum. O registro traz um atestado de presença: O objeto esteve 

ali na localização geográfica revelada pelas coordenadas do título, ocupando o 

espaço da pedra original em um determinado momento e lugar. A imagem 

fotográfica, assim como as demais linguagens da imagem geradas através de 

apetrechos tecnológicos (Cinema, televisão...) são classificados pela Semiótica 

Peirciana como signos híbridos, que são hipoícones (imagem) e indicies 

(SANTAELLA, 1983, pg.69) ou seja, ao mesmo tempo que representa o objeto do 

signo por semelhança o registram por conexão física. Entretendo a exposição não se 

limita a fotografia, há uma conciliação entre a linguagem e o elemento 

tridimensional, que embora se assemelhe ao da imagem, carrega um outro 

referente de origem. Enquanto o Spectrum fotografado remete a presença inegável 

da cópia no espaço registrado, a pedra original exposta conjuntamente, muda o 

contexto fotográfico para uma declaração de ausência.  O Spectrum se relaciona 
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com o elemento externo à fotografia, retirando nesse processo e simulacro de 

presença que essa linguagem carrega.  

Barthes aponta o papel da fotografia como o de mostrar o que foi, sendo a 

essência dessa linguagem ratificar o que ela representa (Pg. 128), de maneira que, a 

aparição de alguém em uma foto comprova uma indagável presença: O ser esteve 

lá, mesmo que este não se lembre do acontecido. A fotografia possui uma força 

constativa sobre o tempo, esse poder de autenticação, segundo a fenomenologia, 

sobrepõe o poder de representação (BARTHES,1980, pg.132).    

Na atualidade, com a invenção de programas e métodos de edição, esse 

poder de autenticação virá a ser comprometido: facilmente objetos e pessoas são 

retirados, ampliados, acrescentados. O Spectrum de uma fotografia digital pode nem 

se quer estar lá no momento da captura. Na Série Sólidos não há essa edição, tão 

pouco mostra um elemento que não estava presente: a maneira como foto e o 

elemento exposto se relacionam altera a bagagem do próprio Spectrum.  

A fotografia do elemento vermelho, emoldurada logo atrás de seu referente 

de forma exposto, direciona o olhar do observador. Barthes realiza diálogos sobre 

essa característica especifica de certos elementos da fotografia pungir o expectador, 

de chamar atenção, de despertar interesse. 

 

“(...) Não sou eu que vou busca-lo, é ele que parte da cena, como uma 

flecha, e vem me transpassar. Em latim, existe uma palavra para designar 

essa ferida, essa picada, essa marca feita por um instrumento pontudo; 

essa palavra me serviria em especial na medida em que remete também 

à ideia de pontuação e em que as fotos de que falo são, de fato, como que 

pontuadas, às vezes até mesmo mosqueadas, como esses pontos 

sensíveis; essas marcas, essas feridas são precisamente pontos. A esse 

segundo elemento que vem contrariar o Studium chamarei então 

punctum; pois Punctum é também picada, pequeno buraco, pequena 

mancha, pequeno corte – e também lance de dados. O Punctum de uma 

foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me 

fere).” (BARTHES, pg.46) 
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Esse elemento que punge vem descodificado na fotografia, quer esteja 

delimitado ou não, atua como um suplemento: é o que se acrescenta na foto que 

nela já se faz presente (BARTHES, 1980, Pg. 85) 

Barthes, ao escrever a Câmera Clara, dedicava o escrito diretamente e 

exclusivamente à linguagem fotográfica, nessa a “flecha” parte diretamente do 

elemento de ausência evidenciado em rubro na fotografia. O Punctum apresenta-se 

como signo direto do elemento presente no espaço de exposição, ele está 

indiretamente tanto no espaço real como na fotografia, um se relaciona ao outro 

como sustentáculo de sentido, realizando mais uma vez uma relação direta entre a 

linguagem fotográfica e o objeto tridimensional.  

A fotografia é literalmente uma emanação de seu referente, “de um corpo 

real, que estava lá, partiram radiações que vêm me atingir” (BARTHES, 1980, pg. 

121). Na série Sólidos entretanto, o Spectrum fotografado já possui um referente de 

forma, é particularmente uma cópia por si só, ao trazer esse referente de forma 

para o museu não há como não conectar fotografia e objeto tridimensional, um 

alterando reciprocamente ao outro. O spectrum da fotografia já está no papel de 

signo, ele remete diretamente ao objeto pedra, não só na sua forma ou seu 

referente de origem, mas também no seu espaço geográfico. Na Série Sólidos, o 

signo substitui seu objeto literalmente e a fotografia registra e contextualiza esse 

processo.  “Um ser que aparece, mas permanece ausente. Não aparência, mas 

realidade a que falta realidade.” (KRINSKI, pg.2, apud LEVINAS, 2013, p.175). 
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Madrasa al-Mustansiriya: Arte e Significado    

 

Gabriela Carvalho da LUZ1 

(UFRGS) 

 

Resumo: Este artigo é resultado da pesquisa Memória Cultural na Gênese e 

Desenvolvimento da Arte Islâmica, realizada no Laboratório do Mundo Antigo e 

Medieval (LAMAM/UFRGS/CNPq) que tem como principal metodologia  estudos 

comparativos. No presente texto se analisa a estrutura arquitetônica, a 

ornamentação e a função de um dos sítios presentes no recorte de pesquisa, a 

madrasa al- Munstansiriya, fundada em 1227 d.C., no Iraque. Realizou-se uma 

reflexão ensaística sobre sua função e estrutura, dando destaque aos padrões 

geométricos, vegetais e caligráficos do prédio, tentando por meio deles expressar a 

dimensão e complexidade da arte islâmica, que é fonte inesgotável para se pensar a 

imagem. 

 

Palavras-chave: Arquitetura; Arte Islâmica; Ornamentação; 

 

Um panorama da pesquisa 

 

Ao longo de três anos da pesquisa Memória cultural na gênese e 

desenvolvimento da Arte Islâmica, o LAMAM (Laboratório do Mundo Antigo e 

Medieval/UFRGS) voltou-se ao estudo e catalogação de três importantes tipos de 

edificações da arquitetura Islâmica, são eles: a mesquita, local de culto religioso; o 

palácio, construção secular geralmente utilizada por Califas; e a madrasa, que eram 

escolas, geralmente ligadas ao alcorão, são vistas como as primeiras universidades 

livres do Islã. O trabalho desenvolvido a partir dessas construções foi a catalogação, 

                                                           
1
 Graduanda em História da Arte UFRGS e bolsista (BIC/UFRGS) na pesquisa Memória cultural na gênese e desenvolvimento da 
Arte Islâmica desenvolvida no LAMAM/CNPq. 
Orientadora da pesquisa: Profª dra. Katia Maria Paim Pozzer - Professora do curso de História da Arte (Departamento de Artes 
Visuais) e do Programa de Pós-Graduação em História (UFRGS), Coordenadora do Laboratório do Mundo Antigo e Medieval 
(LAMAM/CNPq).  
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em fichas, das mesmas. Nessas fichas foram indicados o local em que se encontra, 

data de construção, tipo de construção, dimensões, histórico do sítio e referências 

para pesquisa. Também foram catalogadas imagens disponíveis na web e realizada 

a produção de fotografias de elementos arquitetônicos, dos períodos estudados, 

presentes em grandes museus, como Metropolitan Museum of art (Nova York), 

Louvre (Paris) e Instituto do Mundo Árabe (Paris). Estes elementos vão de azulejos 

até portas e painéis inteiros. 

A catalogação tanto dos sítios, como de elementos arquitetônicos é 

importante para a pesquisa, pois um dos principais objetivos é a realização de 

estudos comparativos a partir do detalhe, daqueles elementos que integram a 

construção. A hipótese inicial do projeto de pesquisa era que a Arte islâmica possui 

uma forte ligação com a Arte Antiga Oriental, dos povos babilônico e Assírio. Sim, 

esta ligação existe, principalmente por conta das questões territoriais. Porém, na 

busca por entender essa ligação, muitas outras se evidenciaram, como com os 

Impérios Sassânida e Bizantino. Notou-se que a Arte Islâmica se apropriou de 

diversos ícones e elementos de outras culturas, tanto por ter tido contato com essas, 

como por, possivelmente, uma estratégia de acolhimento dos convertidos durante a 

expansão territorial.   

Realizar o mapeamento dos contatos que se estabeleceram entre os povos 

por meio de conflitos, conquistas territoriais e trocas comerciais é uma tarefa 

substancialmente delegada à história. Porém,  de um ponto de vista da história da 

arte, buscamos evidenciar estes contatos por meio da análise de imagens, ícones e 

estruturas arquitetônicas, comparando-as entre si e legitimando essas 

comparações tanto pela própria História da Arte, como também por meio da História 

e da arqueologia, que muito auxiliam no estudo dos sítios escolhidos para a 

pesquisa. 

Esta interdisciplinaridade, além de ser bastante estimulante, levando os 

alunos da História da Arte a pisar em outros territórios2, é também válida e 

                                                           
2
 Durante todo o período da pesquisa os bolsistas, todos estudantes de História da Arte, participaram de eventos, alguns deles  
promovidos pela História .  
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necessária por conta de ainda possuirmos no Brasil uma escassez de historiografia 

sobre Arte Islâmica.  

Apoiados pelas publicações da História, já traduzidas e pela historiografia 

tanto da História como da História da arte internacional, na maior parte do tempo, 

buscamos divulgar os estudos do grupo de pesquisa por meio de artigos e eventos 

para tornar o assunto mais acessível em língua portuguesa.        

Este artigo trata sobre al-Mustansiriya, um dos exemplares de madrasa 

mais bem preservados da época do surgimento desta instituição. Pretende-se 

discorrer sobre suas funções educativas, sua estrutura arquitetônica e 

principalmente sobre sua ornamentação que é baseada em motivos geométricos e 

vegetais, típicos da Arte Islâmica.    

 

O surgimento da madrasa 

 

Aproximadamente no século X começou-se a educar jovens estudantes nos 

maktabs, uma espécie de escola primária que ensinava leitura básica e escrita 

árabe, as leis islâmicas e recitação do Alcorão. Essas escolas originaram-se de 

encontros de estudos informais nas mesquitas, dos quais todos poderiam participar, 

começando-se assim os estudos do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. O 

Alcorão é a peça fundamental do islã, pois é a partir dele que se conhece a forma de 

vida que um Mulçumano deve levar e todos os dogmas do islamismo, além disso, a 

escritura corânica tem uma grande importância estética, ela vai influenciar no 

desenvolvimento do estilo decorativo caligráfico.  

E, também, por volta do século X o surgimento da madrasa, instituição 

voltada para a formação de adultos que já haviam iniciado estudos em maktabs ou 

mesquitas, ou seja, era o ensino superior. As madrasas poderiam oferecer estudos 

de gramática, literatura, poesia, aritmética e estavam muito ligadas a 

jurisprudência. A primeira madrasa de Bagdá foi al-nizamiya  fundada por Nizam 

al-mulk (1018-1092), grão vizir dos abássidas. Segundo Duílio Battistoni Filho:  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

Al-Nizamiya representava na verdade muito mais do que a primeira 

universidade pública. Desde a sua inauguração oficial, em 1065 sob o 

patrocínio do próprio califa, Nizamiya seria durante dois séculos, o modelo 

de todas as madrasas do mundo muçulmano. (BATTISTONI, 2002)  

 

Alguns aspectos principais foram retomados na organização de outras 

madrasas, como em relação ao suporte que os alunos recebiam: durante o período 

de estudo, que girava em torno de quatro a seis anos, como a universidade atual, 

alunos recebiam uma bolsa para custear alimentação e moradia, haviam também 

alojamentos para alunos e professores na própria madrasa, e as bibliotecas eram 

formadas geralmente a partir de doações e heranças.  

A madrasa Al-Mustansiriya (Fig.1), objeto deste estudo, foi fundada em 1227 

d.C. às margens do rio Tigre em Bagdá, por Al-Mustansir, o penúltimo califa 

Abássida. Al-Mustansiriya é apontada como um dos maiores feitos do califa Al-

Mustansir, o que pode ser justificado pela grandiosa estrutura e importância cultural 

dessa madrasa na sociedade islâmica, visto que uma grande universidade leva até o 

hoje o nome de Universidade Mustansiriya. 

A escola se propunha a se tornar um centro intelectual e a reviver a pujança 

cultural das épocas dos califas al-Mamum e Harum-al - Rachid.  Na madrasa Al-

Mustansiriya se estudava, além  das áreas já mencionadas no currículo de Nizamya, 

matemática, geometria, farmácia e medicina. Outra diferença importante é que al-

Mustansiriya não se dedicava ao ensino de somente uma escola jurídica, mas das 

quatro que existiam no islã. Segundo Firas Alkhateeb (2012), as madrasas tinham 

faculdades separadas para diferentes matérias, com estudiosos residentes que 

eram peritos em seus campos. O aluno elegeria um campo de estudo e passaria 

vários anos estudando com inúmeros professores, um sistema muito parecido com 

o que vivenciamos ainda hoje na universidade. 
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(Fig.1) Vista geral da madrasa al-Mustansisiya. 

 

Arquitetura e ornamentação em al-Mustansiriya 

 

Al-Mustansiriya é um belíssimo exemplo de arquitetura islâmica, com 

pouco mais de 5.000m², possui a estrutura clássica de uma madrasa, com pátio 

central cercado de uma arcada. O formato lembra uma fortaleza. Conta com uma  

estrutura que surge no Império Sassânida e é adotada na arquitetura do Islã, o Iwan 

(Fig.2). Essa estrutura é construída em tijolos, tem formato abobadado, que possui 

uma abertura. Segundo Janson (2010,p.296), um dos primeiro Iwans (Fig.3) foi 

construído pelo governante Sassânida Shapur I, com função de sala de audiências 

no seu palácio real em Ctesifonte, na Mesopotâmia. 

  

 

 

(Fig.2) Iwan na madrasa al-Muztansiriya (Fig.3) Ruínas do Iwan no palácio em Ctesifonte 
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No Islã, essa estrutura foi adotada com um sentido diferente, foi empregada 

como estrutura devocional, sendo aplicada principalmente nas mesquitas. 

Geralmente os prédios religiosos contam com quatro Iwans, um para cada lado da 

estrutura retangular do prédio, isso pode ser observado, também, em algumas 

madrasas, como é o caso de Al-Mustansiriya. 

O principal material utilizado na construção é o tijolo, que era usado na 

região já pelos Sumérios. As condições climáticas e o ambiente da mesopotâmia 

ofertam o material utilizado nas construções. Nota-se que  Al-Mustansiriya não 

possui colunas que sustentam a estrutura, e sim pilares de tijolos, que, por vezes, 

podem ser arredondados. A madrasa al-Mustansiriya é repleta de arcos ogivais, que 

são: janelas, portas ou simplesmente sobrepostos como decoração. 

Al-Mustansiriya  é extremamente ornamentada. Esses ornamentos são em 

maior parte feitos de estuque, e cobrem as paredes  do pátio interno. Nas paredes 

dos cômodos da edificação observa-se poucos ornamentos. Os ornamentos 

externos são em profusão, há a presença de motivos geométricos chamados de 

tastῑr, e de motivos vegetais chamados de tawrῑq. Estrelas com variedade no 

número de pontas, círculos e triângulos. Formas que se enlaçam e nos levam a 

enxergar outras formas.  

A tulipa e seus intermináveis ramos (Figs.4 e 5) dão vida pela textura, pelo 

movimento, não há cores sintéticas, apenas a pureza do material. A complexidade 

das formas dá subsídio para horas de observação, na tentativa de compreender sua 

lógica.  
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A geometria aplicada a Arte Islâmica está diretamente ligada à significados  

 

filosóficos e religiosos, como símbolo do que se encontra perfeitamente no plano 

das ideias e dificilmente pode ser traduzido em um simulacro das formas do real. O 

sufismo e toda a mística islâmica são influências diretas nesses motivos, até a 

repetição das formas pode estar ligada à indução de um estado meditativo. O livro O 

Simbolismo dos Padrões Geométricos da Arte Islâmica, de Sylvia Leite, em que é 

estudado em profundidade o tastῑr a partir dos ornamentos da Alhambra, localizada 

em Granada, na Espanha,  traz a seguinte colocação: 

(Fig      s.4 e 5) Detalhes de ornamentação em al-Mustansiriya. Motivos vegetais preenchendo motivos 

geométricos, com tulipa ao centro.  Tawrῑq e tastῑr unidos. 
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A falta de um contato mais direto com os aspectos místicos dessa 

linguagem talvez seja a razão pela qual alguns historiadores tenham 

reduzido a iconoclastia do Islã a uma simples proibição religiosa que teria 

empobrecido sua arte e levado seus artistas a adotar a geometria como 

única solução estética possível. O simbolismo nos mostra, como iremos 

constatar, que tanto a iconoclastia como o uso das figuras geométricas 

resultam não de uma simples negação da imagem, mas da afirmação de 

princípios filosóficos e iniciáticos. (LEITE, 2007,p.33-34)   

 

Abrir-se para o entendimento desse tipo de arte quando se está 

impregnado pelo pensamento acima descrito é bastante complicado. Porém, desde 

a publicação de Orientalismo: uma invenção do Oriente pelo Ocidente, de Edward 

Said (1935–2003), em 1978, muito tem sido produzido e discutido na historiografia 

com o intuito de desmistificar tanto a história como a arte oriental. Essas ideias 

estão presentes neste texto para afirmar uma posição. Acredito que já está mais do 

que na hora de pararmos de enxergar as Artes Islâmicas3 como algo exótico. É 

preciso olhar para essa arte com neutralidade, em relação aos preceitos estéticos 

que conhecemos, os ocidentais, e nos abrir para o entendimento de uma estética 

diferenciada. Essa é uma tarefa difícil que exige do espectador/pesquisador admitir 

que não conhece aquilo para que está olhando, e que precisa deixar que o 

objeto/imagem se mostre antes de categorizá-lo dentro de ideias pré-estabelecidas. 

A busca por uma significação exata de cada um dos ícones, é um árduo e 

admirável trabalho. Foi publicado pela primeira vez em 1995 o Dictionnaire des 

Symboles Musulmans escrito por Malek Chebel, que traz verbetes sobre cada um 

dos símbolos, olhando-os, não só pelo viés artístico, mas também histórico e 

cultural.  

Acredito que não seria absolutamente correto analisar aqui cada um desses 

símbolos, pois muitas dessas formas podem possuir diferentes significados. 

Poderiam ser levantadas hipóteses sobre seus significados a partir desse dicionário, 

                                                           
3
 O termo é posto no plural para sinalizar as muitas variáveis que existem dessa Arte Islâmica. Cada país ou tradição nos 
apresenta uma expressão artística diferenciada. O termo que utilizamos hoje "Arte Islâmica" generaliza a complexidade e 
amplitude da produção artística em países com essa tradição.   
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por exemplo, mas não haveria uma comprovação. Por exemplo, é possível olhar 

para essas imagens e ver apenas o lado matemático de como são geradas, observar 

sua forma, complexidade, e o quanto é perfeitamente pensado, ou então olhar 

apenas para o significado espiritual. Pode-se pensar nessas duas opções 

justapostas e assim tornar ainda mais interessante a observação desses ícones. Por 

isso o olhar aqui construído sobre al-Mustansiriya não pretende pinçar cada um 

desses ícones e estudá-los isoladamente.  

O estudo de Sylvia Leite usa uma construção de tradição Omíada, que se 

encontra na Europa, como objeto de observação. O estudo aqui descrito se foca em 

uma construção de tradição Abássida, localizada no oriente médio. Embora 

possuam um distanciamento, o começo da construção dessas edificações encontra-

se próximo temporalmente, e os conceitos descritos parecem se encaixar bem 

neste estudo, por isso são aplicados, dando subsídio para um pensamento mais 

generalizado sobre a ornamentação da madrasa.  

Ainda segundo Sylvia Leite, sobre os conceitos de tastῑr e tawrῑq: 

 

O tawrῑq no seu traçado ao mesmo tempo exuberante e inconstante, pode 

ser visto como um símbolo da expansão e do descenso, como 

desenvolvimento do mundo criado e visível, que está submetido à 

mudança e à morte. O tastῑr, baseado na permanência e estabilidade das 

formas geométricas, estaria relacionado ao mundo invisível, à estrutura 

eterna ou Unidade subjacente à criação, que nada mais é do que a 

contração ou retorno. A principal qualidade do mundo criado, simbolizado 

pelo tawrῑq, é a finitude, enquanto o mundo divino, que se presentifica por 

meio do tastῑr, tem como característica fundamental a eternidade. (LEITE, 

2007, p.43) 

 

Ao observar os padrões decorativos de al-Mustansiriya, foi visto que ambos 

os tipos de motivos aparecem, e não somente de forma isolada, muitas formas 

geométricas são preenchidas por motivos vegetais. De acordo com os conceitos 

descritos acima, tastῑr e tawrῑq são uma antítese. Mas, nesse caso eles aparecem 

mesclados. Ao olhar esses dois tipos de decoração convivendo e sabendo destes 
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possíveis significados, pensa-se na relação em que esses dois universos 

estabelecem. Seriam os ornamentos da madrasa uma representação do convívio 

entre o mundo material e o mundo das ideias? Do homem e da divindade? Do 

efêmero e do eterno? Ou então, por ser uma escola, seria a relação entre o 

conhecimento sobre as coisas físicas e o conhecimento religioso ou espiritual? 

Esses dois mundos seriam interdependentes? O convívio entre a ciência e a filosofia 

e o estudo da palavra sagrada, que possivelmente acontecia nessas escolas, dão um 

tom na significação desses ornamentos que esses dois universos conviveriam ali e 

seriam fundamentais um ao outro. Essa é apenas uma visão possível. 

Muitas edificações islâmicas são decoradas com azulejos que, em alguns 

casos, são de uma cor sólida recortada nos formatos geométricos. Pode-se 

observar nesse tipo de decoração um trabalho com cores e formas planificadas, 

encontramos ele na Alhambra. Também há a possibilidade de haver azulejos 

decorados com motivos vegetais que também seriam uma espécie de junção das 

dimensões descritas, tastῑr e tawrῑq. Essa característica é muito presente em 

azulejos provenientes do Irã. Em al-Mustansiryia, assim como em outros casos, 

essa mescla é feita a partir do relevo. Esse relevo pode ser na cerâmica,no próprio 

azulejo, mas em al-Mustansiriya ele se dá a partir do estuque. Qualquer um dos 

materiais citados propiciam à ornamentação uma enorme delicadeza, não sendo 

diferente na madrasa em questão (Fig.6).  

Existem, também, os motivos caligráficos que, segundo Janson ( 2010, 

p.287), "vai englobar o alfabeto cúfico, de formas angulares horizontais, do início do 

Islã até complexos estilos cursivos desenvolvidos em períodos posteriores". Para o 

autor a arte islâmica secular e religiosa manifesta um notável parentesco com a 

palavra escrita, seja a palavra das escrituras ou da narrativa poética secular.  

A caligrafia é um tema unificador dentro da Arte Islâmica, que possui uma 

variedade de estilos individuais resultantes da expansão do Islã por diferentes 

lugares. A caligrafia na decoração de edificações islâmicas não tem somente a 

função de comunicar algo, que geralmente são versos do alcorão ou feitos de 

alguma figura importante, ela tem uma função visual. O tratamento da caligrafia por 

si só torna-a comunicante e  interessante ao olhos. Os tipos caligráficos, por vezes, 
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são tão rebuscados que acabam se tornando difíceis de serem lidos. Pode ser que 

você não saiba ler o que está escrito ali, mas você sabe pelo tratamento que é algo 

especial. 

Em al-Mustansiriya, externamente, há uma faixa caligráfica (Fig.7) que fala 

sobre a restauração realizada pelo sultão otomano 'Abd al-'Aziz em 1865. O 

patrimônio passou por outra restauração em 1945, a partir de uma campanha que a 

Direção das Antiguidades do Iraque realizou (Fig.8). É difícil não comparar esse ato 

de registrar nos muros da edificação um grande feito e seu responsável com os 

registros realizados nas entradas das cidades antigas, como em Babilônia, no portal 

de Iṧtar, datado de 575 a.C., em que o rei e as divindades protetoras do local eram 

exaltadas (Fig.9).  

 

 

 

 

(Fig.6) Parede com três passagens recoberta por ornamentos geométricos e vegetais.Em al-Mustansiriya. 
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(Fig.7) Detalhe da faixa caligráfica exterior de al-Mustansiriya 

 

(Fig.8) Madrasa al-Mustansiriya na época da restauração de 1945. 
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Considerações finais  

 

O tempo dedicado à pesquisa da arte e da arquitetura islâmica foi muito 

importante para a compreensão da complexidade desse campo. A Arte Islâmica é 

extremamente plural, e estudá-la exige que o pesquisador compreenda que cada 

país, cada povo englobado por esse mesmo termo vai apresentar suas 

particularidades na produção artística. Talvez essa pluralidade seja o que tanto 

fascina, pois temos a impressão de que o tema é inesgotável, e talvez seja. São 

muitos os recortes possíveis. A arquitetura, a cerâmica, as iluminuras 

(popularmente conhecidas como pinturas persas), a tapeçaria e a ourivesaria são 

algumas das técnicas muito utilizadas nas Artes Islâmicas e cada uma dessas 

técnicas é um universo, e cada um desses universos são compostos por milhares de 

(Fig.9) O Portal de Iṧtar, mandado construir por Nabucodonosor 

II, hoje faz parte do acervo do Museu do Pérgamo em Berlim, 

Alemanha. 
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objetos artísticos provenientes de diversos países e períodos. A pesquisa que o 

LAMAM realiza é apenas uma pequena parte daquilo que está por ser visto. 

Olhamos para um fragmento desse universo com vontade de vê-lo por completo. Há 

um limite físico, nossos olhos não dão conta de todas as imagens, o corpo não 

suporta analisar todos os documentos. E há a distância, e às vezes não há 

documentos. Há limites que precisam ser atravessados, mas há limites que não 

estão ao nosso alcance. Mas, podemos olhar, mesmo com a distância, e refletir.  

Olhar para al-Mustansiriya me faz refletir sobre como a arte islâmica está 

imbricada ao desenvolvimento científico e educacional do Islã, seus ornamentos 

refletem estudos matemáticos, estudos de gramática, refletem a fé, o trabalho 

minucioso e paciente. As soluções arquitetônicas me levam a pensar nos 

entrecruzamentos de culturas, como a arte e a cultura têm um tendência de  

conectar as pessoas. Olho para al-Mustansiriya como museu que recebe turistas, 

que hoje também não são muitos, não há mais uma cozinha, nem as camas dos 

alunos, muito menos os manuscritos que eram estudados. Mas é tudo uma questão 

de ponto de vista, eu escolho ver al-Mustansiriya com significado, com carga 

histórica, com uso. Escolho olhar para al-Mustansiriya como algo que reflete 

silenciosamente a trajetória de um povo, da ciência e do ensino. Penso que, apesar 

de toda essa distância temporal e geográfica, o conhecimento que circulava pelas 

madrasas, ainda é importante hoje e faz com que tudo isso esteja vivo, não só como 

patrimônio material.    

 

Referências 

     

ALKHATEEB, Firas. Education in Islamic History.8 December, 2012. Disponível em: 

<http://lostislamichistory.com/education/> acesso em: 8 de outubro de 2015.  

BATTISTONI, Duílio. A madrassa uma universidade milenar. São Paulo: Jornal da 

APM, 2002. Disponível em: 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017
http://lostislamichistory.com/education/


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

<http://www.psiquiatriageral.com.br/saudecultura/madrassa.htm> acesso em: 

25/11/2016. 

CHEBEL, Malek. Dictionnaire des symboles Musulmans. Paris: Éditions Albin Michel, 

2013. 

GRABAR,Oleg. La formacióndel arte islámico. Madrid: Ediciones Cátedra, 2008 

JANSON, H.W. A nova história da arte de Janson: a tradição ocidental. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.  

LEITE, Sylvia. O Simbolismo dos Padrões Geométricos da Arte Islâmica. São Paulo: 

Ateliê Editorial, 2007. 

LYONS, Jonathan. A Casa da Sabedoria – Como a valorização do conhecimento pelos 

árabes transformou a civilização ocidental. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011. 

RINGGENBERG, Patrick .L'universsymbolique des arts islamiques, 

Paris,L'Harmattan, 2009, p. 363-370. Disponível em: 

http://patrickringgenberg.com/?q=node/30  

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017
http://patrickringgenberg.com/?q=node/30


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

Sobre paisagens 
 

Débora Fernandes MEDEIROS1 

Elke Pereira Coelho SANTANA2 

(Universidade Estadual de Londrina) 

 

Resumo: Sobre Paisagens pretende compartilhar percepções e 

entendimentos acerca do conceito de paisagem. Por se tratar de uma pesquisa em 

poéticas visuais, no campo da arte contemporânea, o texto apresenta e aborda um 

conjunto de fotografias e videoarte produzidos pela própria autora do texto, 

amparado por uma bibliografia relativa ao tema – Anne Cauquelin e Javier 

Maderuelo – e em diálogo com parte da produção dos seguintes artistas 

contemporâneos: Pipilotti Rist, Brígida Baltar e Cao Guimarães. Estes, por meio de 

suas produções poéticas, trazem visualidades reflexivas sobre o conceito de 

paisagem e explicitam modos estéticos, poéticos, sensíveis e políticos de 

experiência entre os sujeitos e as paisagens – físicas, subjetivas e simbólicas. 

 

Palavras-chave: Pesquisa em poéticas visuais, Arte contemporânea, 

Paisagem. 

 

 

Paisagem é um assunto recorrente na história da arte; no passado, sua 

abordagem foi marcante em pinturas e, mais recentemente, no campo da arte 

contemporânea é comumente referida e entrecruzada nas linguagens de desenho, 

gravura, fotografia, vídeo e expressão tridimensional. A caracterização e a maneira 

como o sujeito articula com a paisagem, reinventando esse espaço, apresenta-se de 

várias formas, por meio das linguagens citadas anteriormente e de outras, como a 

escrita e o cinema. Nesse sentido, os artistas citados no decorrer deste texto 

                                                           
1 Graduanda no Curso de Artes Visuais, Departamento de Arte Visual do Centro de Educação, Comunicação e Artes. 
Participante do projeto de pesquisa “Arte Contemporânea e cotidiano: o devir do objeto”, com produção orientada pela Profa. 
Dra. Elke Pereira Coelho Santana. 
2 Professora Adjunta no Departamento de Artes Visuais do Centro de Educação, Comunicação e Artes. Coordenadora do projeto 
de pesquisa “Arte Contemporânea e cotidiano: o devir do objeto”. A coautora é a orientadora do trabalho. 
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revelam uma tentativa de contrapor um ambiente ordenado comum a partir de 

sobreposições com ações corpóreas/objetuais que sinalizam outro olhar à 

paisagem, sendo esta registrada na fotografia ou no vídeo. Assim, aproximar 

minhas investigações em poéticas visuais desses artistas, configura-se, no âmbito 

desta pesquisa, como uma proposta de ressignificação da paisagem. 

Meu interesse pela paisagem surgiu a partir de observações ainda na 

infância. Quando criança, cresci em um meio natural formado por sítios (extensões 

rurais), onde mantive contato abundante com árvores, plantas e animais. Comecei a 

fotografar na adolescência – ato que se estende até os dias atuais – continuamente 

interessada na perspectiva e no deslumbre proporcionados pelos espaços 

geográficos. Meu processo de investigação na fotografia e no vídeo traz ensaios e 

experimentos de sensações e percepções fornecidas pelo espaço da paisagem. Em 

geral, atento-me aos movimentos, sobreposições e temporalidades sutis da 

natureza; essas motivações, ligadas a desejos e afetos, são o que chamo de 

paisagem interior.  

Manoel de Barros, em seu livro Compêndio para uso dos pássaros (1999), 

expressou de maneira afável – poética e íntima – alguns espantos, digo, algumas 

admirações causadas a partir da observação e do contato com a paisagem; 

percepções essas despertas a partir da experiência com dados insólitos presentes 

nos corpos que habitam o mundo. Alguns poemas de Manoel de Barros constroem 

visualidades literárias das paisagens naturais e culturais – uma geopoética, ou seja, 

uma poética do espaço cercada de sensações, as quais sugerem uma fusão entre 

sujeito, paisagem e subjetividade. Nesse sentido, apresento um trecho do poema Na 

Fazenda como uma possível exemplificação daquilo que nomeei como paisagem 

interior: 

Abriu-se 

uma pedra 

certa vez: 

os musgos 

eram frescos... 
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As plantas 

me ensinavam de chão. 

Fui aprendendo com o corpo. 

Hoje sofro de gorjeios 

nos lugares puídos de mim. 

Sofro de árvores (BARROS, 1999, p. 50). 

 

Acerca da noção e invenção da paisagem 

 

Para apresentar alguns entendimentos a respeito do conceito de paisagem, 

utilizo as palavras acerca, noção e invenção como ponto de partida. Entendo que a 

palavra acerca3 sugere proximidade – instância que se encontra ou está próxima a 

algo. Assim, há nesse texto uma exposição de ideias que cercam o território da 

paisagem, não para delimitar, mas com o intuito de apresentar as ideias próximas 

aos fatos. No senso mais comum, ou seja, a noção4 mais usual que temos sobre 

paisagem verossímil é aquela que fala da extensão territorial que a vista alcança; do 

panorama; da reunião de componentes e elementos naturais, ou não, observados a 

partir de um determinado lugar: edificações ou obras arquitetônicas; da natureza, do 

tipo ou da característica de um espaço geográfico.  

Outra palavra importante no âmbito de discussão que tento tecer aqui é 

invenção5, entendida como algo que inspira a imaginação criadora. Assim, este 

termo pode evidenciar as mais variadas possibilidades de um sujeito idealizar e 

criar a sua percepção acerca da paisagem; perspectiva esta que, por sua vez, aponta 

para a paisagem como uma extensão territorial não apenas visível, mas subjetiva e 

filosófica – uma expressão do sujeito que idealiza, por exemplo, a pintura de 

paisagem, o desenho de paisagem, a gravura de paisagem etc. Estas são 

linguagens nas quais as noções acerca da paisagem podem estar embutidas, 

                                                           
3 Acerca: 1. A pouca distância; perto, próximo, vizinho; 2. Quase; 3. A respeito de, quanto a; sobre. In: HOUAISS, Antônio; 
VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 51. 
4 Noção: 1. Conhecimento imediato, intuitivo, de algo; ideia, consciência. 2. Conhecimento elementar ou superficial de ou acerca 
de algo. 3. Construção do espírito; ideia, conhecimento, concepção. 4. Ponto de vista, concepção, ideia. 5. Ideia geral e abstrata 
que abarca os traços essenciais de um objeto; conceito. 6. Noções: conhecimentos iniciais, rudimentares, de (algo). In: 
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2022. 
5 Invenção: 1. Ato, faculdade, processo ou efeito de inventar. 2. Imaginação produtiva ou criadora, capacidade criativa; 
inventividade, inventiva. 3. Descoberta ou criação (decorrente de estudo ou experimento) de alguma coisa (concreta ou 
abstrata), ger. de utilidade social. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 1642. 
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porém, em movimentos artísticos como o Impressionismo, como o próprio nome 

sugere, houve maior atenção às impressões de uma paisagem; para os artistas 

imersos neste movimento, a luz cria sobreposições de tons que fazem nascer uma 

paisagem. Assim, podemos pensar que a noção de paisagem está assentada em um 

pleno entendimento de lugar; no entanto, este não é necessariamente físico, 

panorâmico e com perspectiva6 – como definido no Renascimento; a paisagem, 

assim como nos ensinaram as pinturas impressionistas, pode falar de impressões, 

de expressões, de silêncios, entre tantas outras possibilidades que habitam o 

território da interioridade subjetiva do sujeito que a inventa. 

A palavra paisagem é uma palavra do português, derivada do vocábulo país, 

também do português, que, por sua vez, deriva do latim vulgar, da palavra pago. 

Tanto pago quanto país expressam a noção de lugar, território ou região. Porém, 

essas noções parecem não dar conta da imagem criada pelas mentes humanas 

acerca da constituição de uma paisagem. O senso comum aponta a paisagem como 

o panorama que a visão alcança, no entanto, cada indivíduo compreende, visualiza e 

narra uma mesma paisagem de forma diferente, a compreensão pode estar definida 

como uma estrutura de paisagem natural, paisagem rural, paisagem agrícola, 

paisagem urbana, paisagem industrial, paisagem virtual, paisagem interior, entre 

tantas outras. Então, frente a esta diversidade de significados e abordagens, como 

elucidar a palavra e a ideia de paisagem? O autor Javier Maderuelo, em seu livro El 

paisaje: génesis de un concepto (2007), coloca:  

 

 

A paisagem não é […] o que está aí, diante de nós, é um conceito 

inventado ou, melhor, uma construção cultural. A paisagem não é um 

mero lugar físico, e sim o conjunto de uma série de ideias, sensações e 

sentimentos que elaboramos a partir do lugar e seus elementos 

constituintes. A palavra paisagem […] reclama também algo mais: 

reclama uma interpretação, a busca de um caráter e a presença de uma 

sensibilidade. […] A ideia de paisagem não se encontra tanto no objeto 

                                                           
6 “Técnica de representação, numa superfície plana, do espaço tridimensional, baseado no uso de certos fenômenos ópticos, 
como a diminuição aparente no tamanho dos objetos e a convergência das linhas paralelas à medida que se distanciam do 
observador”. In: CHILVERS, Ian (Ed.). Dicionário Oxford de Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 405. 
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que se contempla como na mirada de quem contempla. Não é o que está a 

sua frente e sim o que se vê (2005, p. 38; tradução livre do autor)7. 

 

Neste sentido, a paisagem pode ser, entre outras, a impressão visual e 

sensitiva daquilo que cerca um indivíduo, sendo que esta impressão, por sua vez, 

pode estar amparada nas concepções profundas que determinam sua cultura, seu 

processo de estar no mundo, sua infância e memória, seus afetos e desejos, suas 

crenças e narrativas. 

Anne Cauquelin, filósofa e artista francesa, investiga esse assunto em seu 

livro A invenção da paisagem (2007), que traz uma análise dos principais aspectos 

que envolvem a invenção do conceito de paisagem. A autora realiza uma reflexão a 

respeito do lugar das construções culturais da paisagem nas experiências 

formadoras dos sujeitos e no aprendizado da realidade. Em um movimento de 

compreender os sujeitos, suas referências culturais de organização de uma imagem 

da paisagem e assim questionar a “veracidade” desta em relação às suas vivências 

visuais, Cauquelin potencializa os aprendizados que nascem das nossas relações 

com o espaço que organizamos, hierarquizamos e denominamos paisagem.  

Cauquelin refere-se à natureza como “uma ideia que só aparece vestida, 

isto é, em perfis perspectivistas, cambiantes” (2007, p. 29), ela nos provoca a pensar 

que a noção de natureza é muito ampla, promove mudanças, alterações e 

transformações. Está embutida na noção de natureza, pelo senso comum, a 

compreensão do que venha ser paisagem; nesse sentido, esta também compartilha 

de uma caracterização variável, cambiante a cada cultura, impermanente a cada 

indivíduo. Ao longo da história, a paisagem remonta variada ideias: nas antigas 

culturas grega e romana, por exemplo, não existia a noção de paisagem como existe 

hoje. Cauquelin argumenta que não existe paisagem na Grécia Antiga, Roma, 

Bizâncio e Idade Média; define-se, erroneamente o conceito de paisagem para esses 

                                                           
7 “El paisaje no es [...] lo que está ahí delante de nosotros, es un concepto inventado o más bien una construcción cultural. El 
paisaje no es sólo un lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que hemos desarrollado 
desde el lugar y sus elementos constitutivos. La palabra paisaje [...] también exige algo más: las llamadas para la 
interpretación, la búsqueda de un personaje y la presencia de una sensibilidad. [...] La idea de paisaje no es tanto el objeto que 
se contempla como la mirada del espectador. No es lo que está delante de usted, pero lo que se ve". In: MADERUELO, Javier. El 
paisaje: génesis de un concepto. México: Abada, 2007. p. 38. 
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períodos, chamando de paisagem manifestações que não são. O conceito de 

paisagem, nas concepções de Cauquelin, aparece pela primeira vez na China no 

século VIII, ampliando-se por todo o oriente. Na Europa, com as invenções do 

Renascimento a partir do século XV, o conceito começa a ser cunhado e está ligado, 

intrinsecamente, ao surgimento da subjetividade moderna, a qual trata das 

manifestações filosóficas e artísticas do período. 

Na contemporaneidade, a noção de paisagem, na retaguarda da Idade 

Moderna, talvez nos reporte mais imediatamente à uma preocupação sistemática do 

espaço que habitamos. Com a crise da modernidade, os sujeitos operam na busca 

de uma nova configuração de espaço, algo que efetive os novos desejos. O espaço 

cotidiano, vulgar, carece de inovação. É percebido, com efeitos da arte 

contemporânea, que o espaço ordinário que habitamos conserva pormenores, 

miudezas sutis, às vezes efêmeras, que podem transferir para o sujeito que o 

percebe estados de assimilação, reconhecimento, encantamento e gratulação. 

Afetados por esses estados, os sujeitos passam a formular novas concepções de 

paisagem, mais ligadas à subjetividade. A partir dessas possibilidades, de 

transferência de sensações da paisagem para o sujeito, buscando diferentes formas 

de pensar o espaço que aqui chamamos de paisagem, começo a articular os 

trabalhos de artistas contemporâneos – sujeitos em processos de devires – com o 

meu próprio processo de pesquisa em poéticas visuais. 

 

Processos poéticos: devires na paisagem 

 

Pipilotti Rist, artista visual, atua com vídeo-arte. No trabalho Ever is over all 

(1997), apresentado como videoinstalação, Rist apresenta duas situações: uma das 

câmeras, itinerante, concentra-se em flores vermelhas que estão em um campo 

com vegetação exuberante; às vezes, a câmera se afasta das plantas com lentidão, 

em outros momentos, aproxima-se com rapidez, mostrando a composição saturada 

das flores, quase exibindo o interior da planta. Há momentos em que a cena circula, 

a câmera oscila, cria uma espécie de vertigem; estes são os pontos ápices que se 
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comunicam conceitualmente com a projeção à esquerda, que apresenta uma 

mulher com sapatos vermelhos e vestido azul caminhando lentamente por uma 

calçada estreita, seu passo manifesta um grande contentamento; enquanto 

caminha, sorri, ora revelando uma força abrupta ao fazer com que a flor, longa e 

delicada, despedace superfícies de vidro, ora elevando o riso prazeroso e leve, 

quase em desequilíbrio com o corpo. A fluidez das duas cenas é interrompida 

quando a mulher bate com a flor de haste longa nos para-brisas dos carros 

estacionados na rua; com essa ação, ela causa um desarranjo que parece provocar 

um desequilíbrio em seu corpo e no campo de flores. Como sugestão de impulso e 

destruição, a cada ataque, há um sorriso de puro deleite. Quando uma oficial de 

polícia se aproxima e sorri em aprovação, introduz tensão cômica e contradição à 

cena. 

Nesse trabalho de Rist, um vídeo apresenta uma paisagem urbana – uma 

rua horizontal com edificações arquitetônicas e vários carros, sendo que o 

logradouro é percorrido pela protagonista que caminha. Ao lado, em estranha 

sincronia, o outro vídeo exibe uma paisagem natural que se movimenta – a câmera 

direcionada ao céu, às linhas horizontais da paisagem, ao chão e às plantas do 

campo extenso.  

O terceiro elemento que compõe a videoinstalação Ever is over all (1997) é o 

som, uma melodia que torna as paisagens visuais próximas, que confere certa 

unidade entre a paisagem urbana e o campo de flores; som e imagens assumem 

movimentos sincronizados, traduzindo uma espécie de desarranjo sublime, um 

efeito de contradição: o ímpeto de estilhar o vidro torna-se ameno com a delicadeza 

da flor; o movimento do corpo e o ritmo pacífico da melodia, expressa, com ruídos 

insólitos, uma suavidade; sendo que a sonância se alinha com a lentidão dos 

passos, a leveza do vestido e ainda com o terno e desmedido sorriso de satisfação 

da mulher. 
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Fig. 01 e 02. Pipilotti Rist. Frame do vídeo arte Ever is over all, 1997. 

 

A artista Brígida Baltar, no trabalho Em uma tarde, em uma árvore (2001), 

realiza um vídeo e uma sequência de três fotografias. Em cima de uma árvore, 

Brígida lê um livro, alheia ao intenso movimento da rua que, em contrapartida, 

parece também ignorar sua presença. O tráfego de carros, ônibus e caminhões 

assume a função de panorama em segundo plano; a cena, insólita para uma cidade 

como o Rio de Janeiro, é filmada sem som. O contraste entre estas duas ‘realidades’ 

– o caos do tráfego urbano e a serenidade da cena silenciosa – é integrado pelas 

relações cromáticas do vídeo. As flores da árvore, de um cor-de-rosa vívido, 

estabelecem um diálogo com o vermelho do vestido de Brígida, replicado na bolsa 

vermelha pendurada na árvore e em um ônibus vermelho fortuitamente estacionado 

do outro lado da rua. A placidez dos gestos da artista, oposta à velocidade dos 

veículos, oferece-lhe resistência, intrigando o espectador, que foca a atenção em 

sua figura e fica esperando suas reações, algum grande acontecimento.  

Na cena explicitada, o corpo de Brígida Baltar apresenta-se sem órgãos8, 

desvinculado de qualquer papel mecânico diário; ao contrário, ele está 

interligado/justaposto à paisagem – instâncias fundidas em uma coisa só, 

instauração de uma outra coisa, uma micropolítica9, um rompimento, um devir. 

 

                                                           
8 Corpo sem órgãos é um conceito cunhado por Antonin Artaud no livro O teatro e o seu duplo (1993), o qual sugere uma 
libertação dos automatismos do corpo e a própria devolução de uma verdadeira liberdade a esse corpo. Segundo Artaud, os 
órgãos existem, mas em função de suas tarefas momentâneas, adquiridas durante seus diferentes papéis; o mais importante 
a ele é que os órgãos sirvam ao sujeito e não o contrário, é necessário confiar ao corpo sem órgãos o prazer de viver. 
9 Micropolítica é um conceito tratado por Katia Canton no livro Da política às micropolíticas (2010), no qual a escritora expõe que 
artistas e pensadores contemporâneos passaram a substituir a noção de política pelas micropolíticas; nestas o foco das 
pesquisas passa a ser as questões do cotidiano, como o afeto – subjetividades do sujeito – a impunidade, a ecologia e outros 
assuntos ligados à sociedade, à contemporaneidade e ao fazer artístico. 
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Fig. 03 a 06. Brígida Baltar. Sem título, 2001. Frame do vídeo Em uma tarde, em uma árvore. 

 

Cao Guimarães, na série de quatro fotografias intitulada Úmido (2015), 

sugere uma percepção sensivelmente atenta de um homem que caminha e, nesse 
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ato, realiza trabalhos poéticos como uma espécie de reconfiguração de uma simples 

caminhada. As flores e folhas caídas no chão mostram ao seu redor um halo de 

umidade deixado pela chuva ou orvalho. O trabalho faz observar o chão, trazendo 

marcas da presença humana que já não estão mais em encontro com uma beleza 

imprevista e, também, não vislumbra apenas o horizonte, afinal, paisagem não é 

meramente a constituição do alcance da visão panorâmica, paisagem está na 

percepção total do sujeito, pode ser o céu ou o chão, paisagem também integra 

verticalidade e, no caso de Cao Guimarães, transmutação. 

 

  

 

Fig. 07 e 08. Cao Guimarães. Sem título (Série Úmido), 2013. 

Impressão digital sobre papel algodão. 

 

 

Fig. 09. Cao Guimarães. Frame do curta-metragem Concerto para Clorofila, 2004. 

 

Paisagem. Desde o início de sua trajetória, o registro da paisagem é dos 

interesses maiores de Cao Guimarães [...] em Concerto para clorofila [...] 

bosque de flora exuberante, as imagens examinam, com evidente cuidado 

e afeição, detalhes que a uma visada mais ligeira passariam 
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despercebidos. [...] O que sua câmara amorosa busca é desvelar, em cada 

tomada, sentidos possíveis para o que é objeto do filme. Misturando 

natureza e cultura, transforma galhos e teias de aranha em traços; céus e 

lagos em superfícies cromáticas; flores e folhas em manchas vívidas ou 

sombreadas. [...] Uma outra paisagem, dessa vez sonora, que se 

emaranha na primeira, acariciando-a. Um concerto para a substância que 

permite que quase tudo o que é filmado se reproduza. Não como imagem 

ou som precisos, mas de modo imperfeito e precário, como é a própria 

vida (ANJOS, 2015, p. 263). 

 

No curta metragem Concerto para clorofila (2004), Cao Guimarães realiza 

uma junção de luz, sombra, formas, cores e texturas que denunciam a inter-relação 

de tudo que é vivo e vibra. Sugere, com o recorte, com o detalhe, com o reflexo e/ou 

com o fragmento de um corpo – seja uma planta, árvore, animal, rio etc. – a criação 

de uma paisagem, sendo esta ordenada e reajustada a uma melodia dramática que 

aumenta, palpita e ecoa a partir das imagens. O artista estabelece, com essa 

sincronia – entre imagem e melodia, luz e pulsão – uma simbiose orgânica, como se 

a paisagem produzisse música em seu processo de constituição e de 

desenvolvimento.  

 

Devires culminam em um processo de paisagens interiores 

 

Os artistas citados anteriormente articulam com minúcias que expandem o 

conceito de paisagem ao conceber um espaço de atenção ao que é ordinário; 

demandam da percepção, por meio de suas produções, estados de suspensão, 

interrupção e encantamento. Fazem com que o tênue e o transitório apareçam nos 

pormenores das cidades aceleradas, que são cada vez mais levadas a uma 

verticalização árida, compostas por concreto e asfalto, com pistas duplicadas, sem 

árvores e flores – esses artistas nos fazem acreditar que a cidade não precisa ser 

assim. Por meio de inserções do corpo e/ou objetos dentro da paisagem, que 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

almejam se transformar em punctuns10 para o observador atento, os trabalhos 

citados permitem que o detalhe, o insignificante, possa surpreender; a partir de uma 

parte ínfima da paisagem oferecida pela obra de arte, podemos criar outras partes 

da paisagem, realizar sobreposições inventivas que expandem o contato primeiro 

com aquilo que nos cerca. 

Partindo dos conceitos trabalhados por Michel de Certeau em A Invenção do 

Cotidiano (2008), entendo que esses artistas propõem a transformação do lugar –

 que possui uma ordem preestabelecida e estática –em espaço, que é móvel. 

Segundo o autor, o ambiente em que se pratica e experimenta vivências possui a 

potência de tornar-se um espaço móvel, cercado de novas percepções, estas, por 

sua vez, podem ser suscitadas por uma memória pessoal diante desse novo local 

ou por uma memória do próprio lugar que até então estava adormecida. É a 

possibilidade de o invisível tornar-se visível e significativo.  

Inventário de paisagem interior (2016) é uma reunião de séries fotográficas 

e relatos textuais que foram constituídos a partir de paisagens interioranas – que 

transitam entre a natural, rural, agrícola e urbana. Nessas paisagens, observo, 

durante alguns dias, lugares queimados pelo fogo, ambientes pós-incêndios, 

comuns no inverno, época do ano em que o fenômeno da queimada é recorrente, 

devido à secura da vegetação. Nos excertos contidos nessa reunião, há relatos de 

crenças, convicções e percepções singelas de comunidades interioranas acerca da 

paisagem. O nome do trabalho foi empregado a partir dos espaços, pequenos 

municípios, entendidos como interiores por estarem distantes dos grandes centros 

urbanos. 

A palavra interior e suas significações são relevantes para o raciocínio 

poético que permeia esta série: noção relativa à parte de dentro; espaço situado 

dentro dos limites de algo; a parte interna de um país, região, estado, cidade em 

oposição à costa ou às fronteiras. Outro sentido de interior é aplicado ao fato das 

invenções paisagísticas fazerem parte do arsenal de narrativas subjetivas dos 

sujeitos que ali habitam, as quais, justapostas, constroem historietas e retratos de 
                                                           
10 Punctum e Studium são conceitos elaborados por Roland Barthes no livro A Câmara Clara, (1989). O punctum forma, 
juntamente ao studium, a dualidade que norteia o interesse pela foto, o studium é o referente visual que atinge humanamente, 
culturalmente e moralmente, mas permanece em um plano impessoal, por outro lado, o punctum, na concepção de Barthes, 
seria um elemento, um detalhe inadvertido que salta da fotografia e transpassa como uma flecha que fere o espectador. 
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indivíduos. Portanto, o sentido de interior é investido às fotografias como 

características que configuram retratos e autorretratos: imagens relativas à alma, 

ao espírito, ao íntimo de um indivíduo.  

Desse apanhado de imagens e textos, há uma série intitulada Coleção de 

imagens interior; que é composta por dez fotografias de folhas modificadas pelo 

calor do fogo, folhas de plantas não identificadas, que durante o inverno passam 

pela queima a partir das geadas – orvalho congelado que paralisa a seiva e os 

tecidos das plantas. Também há aquelas folhas que foram queimadas pela 

obstinação do fogo, provido dos incêndios causados por intervenções humanas. Pelo 

excesso de frio e/ou de calor, as plantas tornam-se fragmentos ressequidos. 

É comum, no interior do estado de São Paulo, locais com esse aspecto, 

terrenos que passam pela geada, que determina às plantas uma feição seca, 

suscetível a incêndios, pelo caráter inflamável. Nestes cenários, percebe-se uma 

paisagem silenciosa se transformando em um ciclo recôndito. É notório na natureza 

uma aclamação da vida pela vida, porém, esse processo de morte, seguido de 

desaparição, pouco exprime existência. Ao mesmo tempo, não deixa de ser comum, 

no cotidiano das plantas, operações que ocasionem decadência, “espécie de 

adiantamento continuado da morte iminente” (ANJOS, 2015, p. 258).  

No trecho a seguir relato algumas percepções do momento em que 

fotografei essa série de folhas queimadas:  

 

Verifiquei, ao caminhar, alguns lugares onde o fogo se alastrou. Havia 

variadas folhas, algumas com desenho como picadas de passarinho, 

outras intactas – apenas com bolhas de calor –, outras com manchas em 

degradês de cor de queima; ao pegar nas mãos viravam farelos, cinza 

escura da natureza. Paus mostravam linhas com a idade das árvores, ao 

serem tocadas, sumiam. O fogo traz uma fragilidade que a natureza não 

tem. Matérias poderosas e rígidas tornam-se insignificantes. Será o fogo 

um renascimento? Vi tanta folha queimada: secas, negras, rígidas, 

pontiagudas, borbulhantes em calor, desfalecidas, leves etc. Pareciam, 

elas, outros seres. Serão os seres que habitam nosso âmago? Serão os 

seres que habitam o calor de um vulcão ou o frio de uma geada? Serão os 

seres moribundos das árvores centenárias? Serão os seres, 
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desconsolados, que habitam as gargantas dos que têm sede? (MEDEIROS, 

2016). 

 

A paisagem parece não cessar de instabilidades e contradições. O 

movimento que envolve esses fragmentos fotografados esmiúça com delicadeza 

uma condição instável de um corpo revelado às adversidades e intempéries; além 

do envergar-se, manifesta também texturas rústicas, pontiagudas, contraditórias, 

pois, ao tocar, esfacelam – uma fragilidade absurda. 
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Fig. 10 a 14. Débora Fernandes Medeiros.  

Sem título (Série Coleção de Imagens Interior), 2016. Fotografia 18-55mm. 

 

Ao fotografar esses corpos no seu processo de fenecimento, ocorre-me 

uma semelhança destes com a matéria humana: ambas configuram uma ‘coisa’ em 

sua interioridade que não é possível visualizar no arsenal de imagens figurativas, 
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muito menos expor em orações; assumem uma representação indefinida, algo que 

é desconhecido. Esse conjunto de imagens apetece por uma aproximação do corpo 

vegetal com o animal, configurando uma simbiose íntima, inventando um interior 

comum a essas duas paisagens. 

As imagens apontam um observador que deseja potencializar as comuns 

transmutações que ocorrem no mundo; sobrepor as variações de paisagens; 

compreender a possibilidade de instaurar uma imagem avessa à noção de 

paisagem – aquilo que pode ser da ordem do subjetivo. Quando cito Pipilotti Rist, 

Brígida Baltar e Cao Guimarães e a reunião de trabalhos apresentada 

anteriormente, visualizo composições que dizem sobre interioridades: o conflito 

entre delicadeza e ímpeto, no vídeo Ever is over all (1997), é transfigurado em uma 

ação que o espaço recebe em forma de despedaço suave; a paralisação do tempo e 

lugar, nos quais a ordem é caótica, sugere um silêncio próprio da artista, Brígida 

Baltar; um halo sutil d’água é um detalhe expresso por um corpo vivo – as folhas 

e/ou o que é íntimo do artista Cao Guimarães; os fragmentos do Concerto para 

clorofila (2004) revelam o avesso da noção mais elementar de paisagem, 

fragmentos, os quais também desvelam subjetividades de um sujeito artista.  

Nesse sentido, a noção de paisagem vem sendo construída pelas invenções 

dos sujeitos, inventos que não cessarão de existir se pensarmos na paisagem 

interior como uma gênese da subjetividade. Cabe destacar, ainda, que a paisagem 

interior possui complexidades desconhecidas e intrigantes, dado este plural nas 

manifestações da Arte Contemporânea. 
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Imagens infernais da arte na Divina Comédia de Dante Alighieri 

 

Thays Caroline Barroca Ribeiro MORETTINI1  

(PPG-UEL) 

 

Resumo: No presente trabalho, a análise de poemas do Inferno da obra A 

Divina Comédia será fragmentada em eixos temáticos: a) Os círculos do inferno; b) O 

inferno como expressão de arte: pintura e poesia; e c) Diálogos literários: o inferno 

sob duas perspectivas. O estudo parte da análise estrutural dos círculos do inferno 

de Dante, a fim de aprofundar-se na percepção de imagens poéticas. Pressupondo a 

criação destas imagens, tem-se por intuito compreender as imagens da poesia e 

suas relações com a pintura, enquanto expressão de arte.  Partindo do efeito 

poético, o objetivo maior é identificar o estado de arte das imagens infernais criadas 

na Divina Comédia, de Dante Alighieri. Propicia-se, assim, um paralelo intertextual e 

uma discussão sobre a poesia e sua relação com outras formas de expressão 

artística. 

 

Palavras-chaves: Imagens infernais, Divina Comédia, Dante Alighieri. 

 

Imagens infernais na arte 

 

Compreender a poesia como ato de criação literária significa mensurar a 

intencionalidade estética do artista e a expressão como elemento fundamental da 

arte. O ato da criação poética recai sobre a abstração de um estado de arte, um 

estado de imaterialidade que se dimensiona pela palavra literária como estética da 

criação verbal. 

Ultrapassando o contraponto de poema e poesia, sabe-se que a obra A 

Divina Comédia (1310-1321) de Dante Alighieri (1265-1321) é um clássico. Discutir a 

                                                           
1 Doutoranda pelo Programa de pós-graduação em Letras/ Estudos Literários da Universidade Estadual de Londrina, bolsista 
CAPES, orientada pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello.  
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obra canônica é desvendar sua infinita natureza enigmática. Preencher a finitude do 

homem através destes enigmas é uma das funções da arte, pois esta revitaliza a 

existência humana. Segundo T.S Eliot (1992), em seu ensaio O que Dante significa 

para mim, Dante oferece lições essenciais para o poeta: promove a solidificação de 

uma língua e fornece a compreensão do que é incompreensível na arte pelo homem 

comum. Eliot considera que a poesia deve expressar a “amplitude do âmbito 

emocional”, a sensibilidade humana para a arte nos faz enxergar as cores mais 

vivas e depreender as tonicidades musicais do poema. 

Dante Alighieri nasceu na cidade de Florença em 1265 e viveu em uma 

época conturbada, na qual surgem duas facções políticas distintas: os Guelfos, 

partidários do papa; e os Gibelinos, partidários do imperador germânico. Os Brancos 

são obrigados a ir para Sarzona e os Negros para Pieve, com isso, Dante é mal visto 

pelos Negros, acusam-no de má fé e inicia uma fase repleta de complicações 

políticas, sendo que, em 1302 é condenado à morte.  

Devido às divergências políticas e à desestabilidade social, posteriormente, 

foi exilado de sua cidade. Durante a segunda metade de seu exílio publicou A Divina 

Comédia. Utilizar a palavra como fonte de expressão artística na criação poética foi 

algo realizado por Dante, que excede sua função literária, ultrapassa o tempo, 

concretizando uma imagem poética que surge da sugestividade da palavra. Ilustra-

se a própria concepção poética de Dante ao considerar que a poesia é a invenção 

que se dispõe em imagens e musicalidade.  

O inferno de Dante é a imagem poética representada como espaço 

metafísico, onde se vislumbram os mais profundos tormentos e conflitos da 

humanidade. A esperança não mais existe, cede lugar para as inquietações da alma 

humana, revestida de pecados. Os cantos do paraíso são abafados pelos gritos de 

horror das almas pecadoras, pois no inferno, o único canto que se pode ouvir é o da 

dor.  

A expressão “inferno da arte”, deste artigo, consiste na imagem poética do 

inferno de Dante, como manifestação dos mais íntimos conflitos da humanidade, e 

no conceito de poesia como estado de arte, enquanto criação e expressão estética da 

palavra que põe em conflito a existência humana face a face com seu destino. 
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Palavra e dor não mais se dissociam, a arte não conforta o homem com seu lirismo, 

mas o desestabiliza e transforma em questionamento sua razão de ser. 

Compreender o estado de arte da poesia de Dante implica no 

reconhecimento do efeito poético por ele empregado, que consiste na criação de 

imagens e sonoridade expressiva. Sobre esta produção artística de imagens, Mikhail 

Bakhtin (2003, p. 87) afirma que “O poeta cria a imagem, a forma espacial da 

personagem e de seu mundo com matéria verbal: por via estética assimila e justifica 

de dentro o vazio de sentido e de fora a riqueza factual cognitiva dessa imagem, 

dando-lhe significação artística.” 

Partiremos da abstração da imagem poética do inferno de Dante, a fim de 

contemplar o efeito poético e o estado de arte presente em sua poesia. Para tanto, a 

análise de poemas e cantos do inferno será fragmentada em eixos temáticos 

distintos: a) Os círculos do inferno; b) O inferno como expressão de arte: poesia e 

pintura; e c) Diálogos literários: o inferno sob duas perspectivas – Dante e 

Baudelaire (1821-1867). 

A visão poética contemplada pela modernidade na poesia de Baudelaire 

revela traços de um sujeito poético que se caracteriza como sendo o homem do 

século XX, desestabilizado pelo mundo urbano. Pressupondo esta perspectiva 

temporal, pode-se analisar como a imagem poética do inferno e o discurso de Dante 

são confirmados pela poesia de Baudelaire.  

A discussão em torno da legitimidade do discurso literário forneceu 

diretrizes que pressupõem a origem do primeiro discurso e sua adesão em uma 

perspectiva histórica. Michel Foucault (1971) discorre sobre a legitimidade do 

discurso surgido como “texto primeiro”, o qual se convencionou denominar de 

“discurso reatualizável”. 

 

Por um lado permite construir (e indefinidamente) novos discursos: o fato 

de o texto primeiro pairar acima, sua permanência, seu estatuto de 

discurso sempre reatualizável, o sentido múltiplo ou oculto de que passa 

por ser detentor, a reticência e a riqueza essenciais que lhe atribuímos, 

tudo isso funda uma possibilidade aberta de falar. (...) Deve, conforme um 
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paradoxo que ele desloca sempre, mas ao qual não escapa nunca, dizer 

pela primeira vez aquilo que, entretanto, já havia sido dito e repetir 

incansavelmente aquilo que, no entanto, não havia jamais sido dito. 

(FOUCAULT, 1996, p.25) 

 

O texto primeiro é o discurso fundador, imbuído de originalidade e 

reatualizado em seu conteúdo por um texto segundo.  

A partir deste texto primário, fundador de toda uma concepção ideológica 

para os textos subsequentes, observa-se na obra de Dante um discurso poético 

reatualizável para muitos outros escritores. A Divina Comédia poder ser vista como 

discurso fundador, discurso este que foi reatualizado por Baudelaire e sua poética 

da modernidade. A proposta do artigo é estabelecer diretrizes de estudo que 

viabilizem a compreensão do inferno de Dante como imagem poética. Para tanto, o 

presente estudo parte da análise estrutural dos nove círculos do inferno, traçando 

uma relação com a pintura como fonte de expressão de arte, sendo que vislumbrar 

essa imagem poética na pintura significa apreender o objeto literário sob o traço do 

artista.  

Também se faz presente a análise do aspecto da musicalidade e das 

sensações do efeito poético contemplado na criação de imagens e sons. A fim de 

compreender-se o discurso poético de Dante, será realizado um paralelo 

intertextual com a poesia moderna de Baudelaire. 

 

A imagem poética: os círculos do inferno 

 

A estrutura literária do inferno de Dante se constitui a partir de 34 cantos 

que ilustram a unidade dos nove círculos, cada qual com seu grupo de pecadores e 

punições. Os pecadores no inferno são distribuídos de acordo com a gravidade de 

pecado cometido em vida. Conforme Dante e Virgílio percorrem os nove círculos 

infernais, a punição pelos pecados se agrava progressivamente. 
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No primeiro círculo, denominado Limbo, Dante vê os sábios da antiguidade, 

que foram pagãos e encontra as almas de crianças e adultos que não foram 

batizados. Estão os luxuriosos no segundo círculo, arrastados e atormentados por 

uma forte ventania. No terceiro círculo do inferno residem os gulosos, que são 

condenados a permanecer sob uma forte chuva de granizo, água e neve, sendo 

dilacerados pelas garras de Cérbero: 

 

Sou no terceiro círculo, onde escuras, 

Eternas chuvas, gélidas, caíam pesadas,  

Sempre as mesmas, sempre impuras. (ALIGHIERI, 1958, p.55) 

 

No quarto círculo encontram-se os que cometeram o pecado da avareza, 

são condenados a rolar enormes pesos. No círculo de número cinco estão os 

irascíveis, dominados em vida pela ira, permanecem mergulhados no rio Estige. 

Residem no sexto círculo os hereges, que sofrem dentro de sepulcros 

inflamados. O sétimo círculo é subdividido em três recintos. No primeiro recinto 

estão os que praticaram violência contra o próximo, estes se acham mergulhados 

em sangue fervente. No segundo recinto se encontram os violentos contra si 

próprios, os suicidas são transformados em árvores e perseguidos por cães ferozes 

que os destroçam violentamente. No terceiro recinto, os violentos contra Deus, 

contra a arte e contra a natureza são atingidos por uma chuva de fogo que nunca 

cessa. 

Os fraudulentos são os que padecem no oitavo círculo do inferno, neste, 

recebem castigo os que cometeram fraude, sendo distribuídos em dez valas. Na 

primeira e segunda vala, os pecadores marcham nus sendo fustigados por 

demônios corníferos. Na terceira vala, as almas jazem enterradas de cabeça para 

baixo em covas abertas, apenas ficam de fora seus pés, em chamas, e parte das 

pernas. 

Na quarta vala estão os mágicos, adivinhos e farsantes. Têm a cabeça 

plantada ao contrário no corpo, voltada para as costas. Na quinta vala se encontram 
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os beneficentes do tráfico de cargos, os corruptos e prevaricadores, mergulhados 

em betume fervente. 

Encontram-se, na sexta vala, os hipócritas, que desfilam em prantos, 

revestidos de grossas capas feitas de chumbo. Ladrões, da sétima vala, correm em 

meio á serpentes gigantescas; quando são picados por elas, são reduzidos à  cinza 

e, em seguida, renascem. As sombras dos falsos conselheiros se encontram dentro 

de longas chamas, na oitava vala. Na nona e penúltima vala estão os que 

desencadearam a discórdia, o ódio e cismas religiosos. Os pecadores são mutilados 

por um demônio, possuem membros decepados e suas entranhas ficam à mostra, 

com o corpo completamente aberto. 

Por fim, na décima vala estão os falsários, estendidos no chão e recobertos 

de lepra. O último círculo do inferno de Dante, o nono círculo, subdivide-se em 

quatro recintos, onde permanecem os traidores. Dante percorre o primeiro recinto – 

a Caína, para os que traíram os do próprio sangue – e o segundo – a Antenora, para 

os traidores da pátria. Em ambos os recintos, os pecadores padecem congelados, 

duramente enrijecidos em pleno inverno extremo. De seus olhos correm lágrimas 

que congelam com o frio reinante. 

Acham-se, no terceiro recinto, os que traíram os amigos. Os pecadores têm 

o rosto voltado para as costas, seu pranto não se alivia. Suas lágrimas congeladas 

refluem dos olhos para o peito, aumentando a dor e sofrimento. A lágrima, 

petrificada em gelo, forma uma venda de neve sobre o olho do pecador. 

No quarto e último recinto são punidos os traidores de seus chefes e 

benfeitores. Os ventos intensos e gelados arrastam os pecadores cobertos pelo gelo: 

 

Nova pena convém dizer em versos 

E dar matéria ao meu vinteno canto, 

Do cântico, onde punem-se os perversos. 

 

O parecer humano tão mudado, 

Que o pranto, que dos olhos derivava 

Banhava o tergo a cada condenado. (ALIGHIERI, 1958, p.153) 
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Alguns se encontram deitados, outros eretos; e uma multidão com as 

pernas para o alto, vergados, formando com os pés e as faces, um arco. Dante se 

depara com Lúcifer. 

 

O inferno como expressão de arte 

 

A Divina Comédia transcende o universo literário, seja em pintura, na 

música, ou na filosofia. Na pintura, desenhistas e pintores como Sandro Botticelli 

(1445 – 1510), Michelangelo (1475 - 1564), William Blake (1757 – 1827), Eugène 

Delacroix (1798 – 1863), Gustave Doré (1832 – 1883) e Salvador Dalí (1904 – 1989), 

representaram e se inspiraram na imagem que Dante criou do Paraíso, Purgatório e 

do Inferno. Este último é a figura que atravessa o tempo e permanece como imagem 

simbólica da abstração poética.   

Sandro Botticelli criou muitos desenhos em pergaminho que ilustram a sua 

interpretação da Divina Comédia. São desenhos sombrios, em preto e branco, com 

figuras esboçadas. O Mapa do Inferno de Dante, ilustração de Sandro Botticelli no 

século XV (1480-1495), a caneta e tinta sobre pergaminho retratam os nove círculos 

do inferno. O desenho é representado como um funil, com cores pastéis, do ápice da 

Terra até o seu centro, onde se encontram os estágios do sofrimento, da dor e dos 

condenados.  

Michelangelo, devido ao pedido dos papas Clemente VII e Paulo III, pintou 

Juízo Final, ilustrado na parede oeste da capela Sistina - Vaticano. Juízo Final é um 

conjunto de cenas religiosas e mitológicas, divididas em quatro eixos horizontais. Os 

dois superiores pertencem à ordem celestial e os dois inferiores ao mundo terreno 

e ao inferno, inspirado na Divina Comédia.   

Na parte inferior, Juízo Final: Caronte Conduz os Condenados, pintado em 

1537 – 1541, cujo tamanho é 1370 x 1220 cm. Esboçado por figuras mitológicas, 

Caronte, leva em sua barca os condenados diante de Minos, divindade infernal, o 

corpo se representa na cena enrolado por serpentes.  
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Monstros, cadáveres, esqueletos e fogo transcriam a ardência e a 

repugnante natureza do inferno. Esta cena foi descrita pelo escritor francês Romain 

Rolland (1866-1944): “Está presente aqui tal volume de ira, de vingança e de ódio, 

que é sufocante. Se não estivesse purificado pela força colossal e quase elementar, 

não se poderia suportar... (FOLHA, 2007, p.88).” 

Eugène Delacroix pintou A Barca de Dante ou também conhecida como 

Dante e Virgílio nos Infernos. A pintura ilustra as palavras de Dante na poesia, a 

imagem poética da literatura se concretiza como expressão da arte na pintura:  

 

Eis vejo a nós em barca se acercando, 

De cãs coberto um velho — “Ò condenados, 

Ai de vós!”— alta grita levantando. (ALIGHIERI, 1958. p.30) 

 

Gustave Doré entre 1861 a 1868 ilustra A Divina Comédia, começou a 

desenvolver seu trabalho nas ilustrações do Inferno. Em 1868, Doré terminou suas 

obras revelando O Purgatório e O Paraíso. Ilustrada em um livro, cuja tradução foi 

feita por José Pedro Xavier Pinheiro, foram pintadas todas em preto branco, 

desenhos obscuros apresentando mais a cor preta do que a luminosidade do 

branco. Descreve e detalha todos os cantos da obra.  

Salvador Dalí é conhecido por suas telas com alusões fantásticas ao mundo 

onírico do subconsciente. A coletânea de telas mais apreciadas é a série de figuras 

que produziu para ilustrar A Divina Comédia, de Dante Alighieri, representada no 

livro A Divina Comédia de Salvador Dalí. São 100 imagens que ilustram os cantos da 

obra, sua divisão se faz em três partes, cada uma contendo 33 gravuras.  

Dalí ilustra as árvores personificadas, com faces, mãos, algumas 

expressões, e outras com a estrutura de um corpo humano. A obra, enquanto 

abstração do irreal, nos oferece a visão dos pecadores e seus tormentos, que 

representam a imagem poética da alma sob o signo do pecado no sétimo círculo do 

inferno, onde padecem os suicidas. 
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Diálogos literários: o inferno sob duas perspectivas – Dante e 

Baudelaire 

 

Realizar-se-á um paralelo intertextual do discurso poético de Dante 

reatualizado pelos discursos de Baudelaire e Arnaldo Antunes na modernidade e 

contemporaneidade, respectivamente. Serão aplicadas as considerações acerca do 

discurso fundador, de Foucault, observando como a estrutura dos poemas e seu 

conteúdo não se dissociam, mas edificam e confirmam a imagem poética do inferno 

de Dante, afirmando a magnitude de seu discurso fundador no cânone literário. 

O canto III do inferno de Dante compõe-se por estrofes que contém três 

versos decassílabos. São estrofes que se agrupam no esquema de rimas A,B,A; 

B,C,B; C,D,C. As rimas emparelhadas fazem com que os tercetos antecipem o som 

que ecoa duas vezes no verso seguinte (terza rima), isto cria sonoridade no poema: 

 

Se usasse rimas ásperas, rouquenhas 

Próprias do poço lôbrego e tristonho, 

Que do inferno sustém as outras penhas. (ALIGHIERI, 1958. p.237) 

 

O poema de Baudelaire (1821-1867), Dom Juan nos Infernos, cuja estrutura 

constitui-se por cinco estrofes compostas por quatro versos alexandrinos (doze 

sílabas poéticas), apresenta rimas no seguinte esquema: A,B,A,B; A,B,A,B; A,B,C,B. 

São rimas emparelhadas como o canto III de Dante, e fortes rimas agudas. Repleto 

de referências mitológicas e personagens literários, o poema de Baudelaire ressalta 

a imagem feminina como símbolo do pecado.  

Baudelaire julga as mulheres sendo pecadoras, demarca a mulher como 

símbolo de traição. O mito de Dom Juan apresenta diversas leituras, mas foi escrita 

por Tirso de Molino (1571-1648), El Burlador de Sevilla. Molino afirma que o maior 

pecado de Dom Juan é o excesso de fé, este acredita ser o flagelo de Deus, imagina-

se em uma missão: punir as mulheres pela facilidade com que entregam seu corpo. 

O grito no ato do sexo para Dom Juan não é do prazer, mas o grito de triunfo 
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daquele que pode acrescentar à sua lista mais uma nova prova da leviandade das 

mulheres.  

Observa-se no poema de Baudelaire a mesma sofreguidão das almas no 

inferno de Dante: 

 

Os seios flácidos e as vestes entreabertas, 

Mulheres se torciam sob um céu nevoento, 

E, qual rebanho vil de vítimas ofertas, 

Atrás dele rosnava em atroz lamento. (BAUDELAIRE, 2006. p.9) 

 

A primeira estrofe mostra Dom Juan na barca de Caronte, estabelecendo 

um intertexto com a barca de Dante em A Divina Comédia: 

 

Quando dom Juan desceu ao subterrâneo rio 

E logo que a Caronte o óbolo pagou, 

Como Antístenes, um mendigo de olhar frio 

Com braço vingativo os remos agarrou. (BAUDELAIRE, 2006. p.9) 

 

Caronte, os ígneos olhos revolvendo, 

Lhes acenava e a todos recebia: 

Remo em punho, as tardias vai batendo. (ALIGHIERI, 1958. p.32) 

 

Sganarello, criado de Dom Juan, ri das almas dos mortos; na penúltima 

estrofe, Elvira, símbolo da traição, está acompanhada de seu amante. Na quinta 

estrofe voltando à barca com Dom Juan faz-se um diálogo com a história de 

Narciso, ao afirmar: “Olhava a água passar e em torno nada via.” (BAUDELAIRE, 

2006. p.9). Refere-se à simbologia da morte interior, em que não se podem observar 

mais a beleza física e os valores da alma humana. 

As sensações poéticas que o inferno provoca através das imagens e dos 

sons são persistentes nas três poesias analisadas, não como base somente para 

estas, mas para diversas obras aqui não mencionadas, que confirmam a poesia, em 
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sua essência literária, como metáfora de uma travessia. A poesia de Dante 

atravessa o tempo da história literária e se eterniza enquanto discurso fundador. 

 

Considerações finais 

 

A poesia se expressa sob a imaterialidade da palavra, exprime sensações e 

projeta um imaginário artístico. Dante atravessa o tempo com sua poesia, 

impregnando a magnitude de um efeito poético centrado na sugestividade das 

imagens, nas junções lexicais, e principalmente na expressão poética como criação 

da arte literária. A maior lição que Dante nos proporciona é revelar que a arte é 

como a metáfora do inferno: desconforta-nos, desestabiliza nossas emoções, e nos 

põe frente a frente com nossa razão de ser. A poesia é a arte que, assim como o 

inferno, evoca sensações, sons, efeitos poéticos, e cria imagens que refletem a um 

só tempo o espelho de toda a condição humana. 
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A revolução mexicana sob o olhar muralista de Diego Rivera 

 

Denis Carlos MOSER IENI (UEM-CRV) 

 

Resumo: Este artigo pretende realizar uma análise interpretativa externa 

acerca da obra muralista: A Epopeia do Povo Mexicano, pintada por Diego Rivera no 

século XX. Nessa obra, o autor embasado em um posicionamento comunista, 

retrata, entre outras questões, a representação da História Mexicana do ano de 1521 

a 1930 por meio de um trabalho tríptico. Buscaremos apresentar uma síntese do 

movimento muralista, alicerçado nas rupturas dos valores, e na emersão de um 

novo papel social para a arte ao decorrer do século XX. Para análise, lançaremos 

mão da teoria do autor E.H. Gombrich, que considera a arte como veiculadora de um 

discurso. A metodologia adotada se pautará na iconologia proposta por Erwin 

Panofsky. Como ver-se-á, Rivera considerou vários aspectos sociais, culturais e 

religiosos na retratação e exaltação da História, da identidade, e da Revolução 

Mexicana.  

 

Palavras-chave: México, Muralismo, Diego Rivera. 

 

Introdução 

 

Atualmente, vivemos uma era visual. Todos os dias somos bombardeados 

por uma mar infinito de imagens. Imagens para deleitar, entreter, vender, que nos 

dizem o que vestir, comer, aparentar, pensar. Criamos imagens por meio de 

rabiscos, pinturas, congelamos momentos por meio de fotografias, ou ainda 

perpetuamos figuras através de tatuagens. As imagens tornaram-se parte 

“indissociável” de nosso cotidiano. Vislumbramo-las, (des) pretensiosamente em 

todos os ângulos possíveis da sociedade. 
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Desse modo, não surpreende que, o crescente interesse pelo visual atingiu 

e, paulatinamente afeta inúmeros campos das ciências sociais. A imagem conquista 

cada vez mais uma posição de destaque, principalmente nos estudos históricos 

culturais no Brasil. É perceptível, em Congressos, Revistas, ou até mesmo em 

dissertações acadêmicas no campo da História, como a imagem vêm sendo utilizada 

enquanto ângulo estratégico de observação da sociedade. 

Entretanto, a imagem como fonte histórica demorou proclamar sua 

independência dos textos escritos. Tornou-se imprescindível que as antigas 

fronteiras e os limites tradicionais investigativos fossem superados, e foram. Com a 

ampliação do universo de fontes, novos temas passaram a fazer parte do elenco de 

objetos do historiador, dentre eles a música, o cinema, a arte, etc.  

Diante disso, as novas fontes, ou mais precisamente, as imagens, 

permitiram atingir o conhecimento de inúmeras experiências/acontecimentos do 

passado; afinal as imagens foram instrumento de devoção, de informação e fontes 

de prazer. As imagens suscitam um grande potencial cognitivo. Elas, permitem 

ainda, impactar dimensões da representação visual de sociedades de outrora como 

a cultura, a política, a religiosidade, etc., que outras documentações não atingem. 

Nesse âmbito, o objeto de análise desse artigo é uma obra de arte 

muralista pintada por Diego Rivera – A Epopéia do Povo Mexicano. O movimento 

muralista manifestou-se na Europa no final do século XIX, e posteriormente, acabou 

se expandindo, e criando raízes na América Latina nos primórdios no século XX, 

mais precisamente no México. O muralismo foi um dos vários exemplos das 

vanguardas artísticas que emergiram da ruptura dos valores daquele contexto 

histórico, tendo como algumas de suas principais propostas: à recusa da arte pela 

arte, a busca incessante de um papel social para a arte, e a necessidade de conectar 

a arte com aquela sociedade. Assim como afirmou Rita Eder, o muralismo mexicano 

é a história de uma redefinição da função da arte, de mostrar ao público mexicano o 

valor da identidade nacional e cultural daquela sociedade (EDER, 1990). 

Essa nova arte, tinha propósitos edificantes, além de romper com a “velha 

arte”, desacreditava nas hierarquias de um sistema culto, e propunha integrar e 

fazer avançar as massas através da educação e da arte, descobrindo outro conceito 
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de beleza a partir de seus próprios elementos, e solucionando, os problemas da 

ausência de uma identidade cultural, valorizando não somente o popular e o 

cotidiano, mas também o seu passado indígena. Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros, e José Clemente Orozco, são uns dos principais muralistas, que 

retrataram e apresentaram na arte mexicana essas diversas propostas discutidas 

acima (EDER, 1990).  

Em virtude disso, este artigo tem como finalidade analisar uma das obras 

do muralista Diego Rivera: “A Epopeia do Povo Mexicano”, pintada no ano de 1929-

1935, nas paredes do segundo andar do Palácio Nacional na cidade do México. 

Nessa obra, o artista propôs uma síntese da história mexicana a partir da época 

pré-hispânica até o seu momento presente, tendo incluído também uma visão do 

México futuro. Entretanto, tendo em vista o recorte escolhido para o presente artigo, 

nos deteremos especialmente na pintura dedicada à Revolução Mexicana e o futuro 

do México idealizado por Rivera. 

Para tal análise, lançaremos mão da metodologia iconográfica proposta por 

Erwin Panofsky. E no campo teórico, pautar-nos-emos na teoria do autor E.H. 

Gombrich, que considera a arte como veiculadora de uma mensagem, ou seja, a 

arte como um todo apresenta uma função comunicativa, de transmitir um discurso 

produzido por um determinado artista. Desse modo, alicerçados em Gombrich, 

entende-se que o objeto de estudo para além de uma função visual, apresenta uma 

finalidade de leitura. Buscaremos entender por meio dessa obra muralista, a 

releitura elaborada por Rivera acerca da Revolução Mexicana de 1910-1917, e do 

futuro mexicano proposto pelo artista. 

 

Aporte teórico-metodológico: Erwin Panofsky e a iconografia 

 

Segundo Carlos A. S. Barbosa a iconografia surgiu com a Escola de 

Warburg, escola essa que derivou seu nome de Aby Warburg. Warburg, além de 

proprietário dessa instituição, era um grande historiador da arte, que constituiu uma 

biblioteca com mais de 15 mil volumes de obras, e formou em torno de si um círculo 
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de intelectuais que ficou conhecido como “Círculo de Warburg”, no qual congregou 

inúmeros pesquisadores, dentre eles Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Ernest Wind, entre 

outros (BARBOSA, 2006). 

Embora tenha sido Aby Warburg o fundador de métodos de análises de 

imagens, coube a Erwin Panofsky ser o grande divulgador dos métodos do grupo de 

Warburg. Erwin Panofsky, fora um grande expoente iconográfico dedicado em 

descortinar o conteúdo implícito das obras de arte. Em seu ensaio publicado em 

1939, distinguiu três diferentes níveis de interpretação correspondente à três níveis 

de significados acerca de análise das imagens: o pré-iconográfico - voltado ao 

significado primário ou natural, que consiste na identificação de formas puras, bem 

como de objetos e eventos presentes na imagem; O segundo nível - o iconográfico, 

voltado ao significado secundário ou convencional, que para além da descrição pura 

e simples dos objetos retratados, consiste também na ligação das composições da 

imagem com assuntos e conceitos. E por fim, a descrição iconológica – voltada ao 

significado intrínseco ou conteúdo. Tal descrição é definida pela descoberta e 

interpretação dos valores simbólicos presentes na imagem (UNFRIED, 2014). 

Todavia, a palavra iconografia foi utilizada pela primeira vez no 

Renascimento em um manual de pintura escrito por Cesare Ripa em 1953. 

Entretanto: 

 

O termo voltou a ser usado no século XIX, Algumas características que 

mais nos interessam no método iconográfico proposto por Panofsky 

foram a crítica a certo tipo de História da Arte entendida como História dos 

Estilos; outro ponto importante foi a introdução nas análises da categoria 

de cosmovisão ou visão de mundo (BARBOSA, 2006, p.36).  

 

Os estudiosos da iconografia, realizaram diversas críticas ao realismo 

fotográfico, pois enfatizaram um conteúdo intelectual da obra de arte, sua filosofia 

ou teologia implícita. Para os iconografos as imagens (pinturas) não foram criadas 

para serem vistas, mas sim para serem lidas (BARBOSA, 2006). Nesse sentido, as 

obras de arte, mais do que a imagem representada na tela (explícito ou visível – 
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iconografia), pode ocultar uma sequência de mensagens de cunho religioso ou 

moral por meio de simbolismos disfarçados nas cenas do cotidiano (implícito ou 

invisível – iconologia). 

Em relação as dessemelhanças dos dois níveis discutido acima, Panofsky 

(2011), explica que o sufixo “grafia” deriva do verbo grego graphein, tendo como 

significado de escrever. Relata o que está escrito na imagem. Diz respeito, portando, 

de um método estritamente descritivo, ou seja, coleta e classifica a evidência, mas 

não se considera obrigada ou capacitada a investigar a gênese. No entanto o sufixo 

“logia” emana de logos, que significa pensamento (razão) (UNFRIED, 2014).  

Nesse sentido, Iconologia, portanto, é um método: 

 

[...] de interpretação que advém da síntese mais do que da análise. Assim 

como a exata identificação dos motivos é o requisito básico de uma 

correta análise iconográfica, também a exata análise das imagens, 

estórias e alegorias é o requisito essencial para uma correta interpretação 

iconológica (PANOFSKY, 2011, P. 54).  

 

Panofsky, considerou, desse modo, que a partir da análise das formas 

identificáveis existente em uma imagem, tais como objetos, situações, e gestos, 

“seria possível resolver o problema do desvelamento do conteúdo que esta imagem 

carrega consigo, ou seja, por meio dos elementos oferecidos pela imagem, seria 

possível buscar a realidade a qual ela faz menção (CATALÀ DOMÈNECH, 2011, p. 

243).  

Dado o exposto, realizar-se-á, num primeiro momento uma análise 

iconográfica do mural: A Épopeia do povo mexicano, com base no método de Erwin 

Panofsky, conforme comentando por Carlo Gunzburg (1989) em Mitos, emblemas, 

sinais: morfologia e história.  

Tal método propõe uma análise externa da obra, fundamentando-se em 

seus elementos formais e estilísticos, a partir dos seguintes níveis: 
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Nível pré-iconográfico: fazer uma descrição mais objetiva possível da 

imagem; 

Nível iconográfico: remeter a imagem a elementos extra pictóricos, aos 

quais ela se relaciona; 

Nível do sentido ou da essência: identificar o “conteúdo último e 

essencial”, que remete a “uma atitude de fundo”, que pode ser inclusive 

“involuntária e inconsciente” e que é “característica, em igual medida, do 

criador enquanto indivíduo, de cada época, de cada povo, de cada 

comunidade cultural” (GINZBURG, 1989, p. 66).  

 

Em seguida, passamos para uma análise iconológica dos murais. Nesse 

momento de análise, utilizamos como perspectivas teórico-metodológicas, a 

proposta de E. H. Gombrich (2012), de se pensar a arte a partir de seu poder 

comunicativo.  

Grombrich (2012) parte do princípio de que a arte é fundamentalmente uma 

forma de comunicação, tendo a função de transmitir uma mensagem, um discurso. 

Toda obra de arte possui uma linguagem (visual) que pode ser lida, e isso vale para 

o cinema, a televisão ou as pinturas em murais, como as de Rivera. Dessa forma, 

ele entende a arte como um “veículo de uma mensagem”, que participa de um 

contexto comunicativo específico. Pode-se dizer, então, que Gombrich pensa a arte 

em termos de sua funcionalidade, sua capacidade de veicular um determinado 

discurso. 

Na mesma direção das considerações de Gombrich, o historiador brasileiro 

Ulpiano Bezerrade Meneses (2003, p. 28) propõe que “as imagens não têm sentido 

em si, [de forma] imanente”, mas, ao contrário, “é na interação social que [elas] 

produz[em] sentidos”. Assim, as imagens devem ser tomadas como “enunciados” 

que somente são apreendidos “em contextos situacionais”. Tomando em conjunto 

essas duas propostas teórico-metodológicas, podemos pensar a produção do mural 

analisado por Rivera como uma forma de divulgar, através da expressão artística 

muralista, suas convicções sobre a sociedade, suas relações com a obra de arte e o 

papel do artista. 
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 Muralismo e Diego Rivera 

 

O muralismo mexicano é um dos movimentos artísticos de maior 

transcendência na América Latina, constituindo-se em um dos mais significativos 

desdobramentos culturais da Revolução Mexicana de 1910. O muralismo surge nos 

anos 20, no período da “reconstrução nacional” do México, após a guerra civil, 

durante o governo de Álvaro Obregón (1920-1924), como uma expressão do sentido 

popular da Revolução, em defesa de uma arte pública que representasse e fosse 

acessível às classes populares. 

Sendo uma das expressões da arte moderna, o muralismo, para além de 

propor e definir a participação das massas nesse novo projeto de uma nova arte 

mexicana, pretendia ainda, fundir a alta cultura com a cultura popular e a arte do 

passado nacional. “É aí que reside tanto a especificidade das suas soluções, como o 

modo peculiar de inserção na vida cotidiana da sua sociedade. Esta é uma 

manifestação da identidade do mexicano, tal como pensaram os anos 20 em sua 

precisa conjuntura histórica” (EDER, 1990, p.119-120).  

Diego Rivera, um dos principais muralista mexicanos dos anos 20, nasceu 

no dia 8 de dezembro de 1886, na cidade de Guanajuato, no México. De ascendência 

judaica, ele iniciou sua trajetória artística estudando na Academia de Bellas Artes de 

San Carlos, no seu país de origem. Ao completar os 21 anos de idade mudou-se 

para Europa, com auxílio de uma bolsa de estudos, onde permaneceu até 1921. 

Durante sua passagem pela Europa, o artista aprimorou sua vocação pela 

arte, pois entrou em contato com grandiosos nomes renomados da Arte, como 

Pablo Picasso, Salvador Dalí, etc., que se tornaram fontes de inspiração para Rivera. 

Ao retornar para seu país de origem, Rivera, em sua arte, expressou uma 

visão amorosa pelo povo, influenciado pelo movimento comunista, representou em 

alguns de seus murais, a História do México, retratada a partir de seu 

posicionamento político. Rivera, buscou se expressar como um enciclopedista 

revisando tudo o que existia no México. É possível afirmar, que o muralismo 

retratado por Rivera, é um instrumento didático, um alfabeto sem letras, uma 
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contribuição representativa de todo o conhecimento, sobre todo um orgulho de uma 

determinada identidade histórica, e de uma origem étnica. Seus murais podem ser 

considerados como um projeto de resgate nacional no México dos anos 20, e são 

produtos de um fenômeno complexo, ricos em contradições, em que se mesclam a 

história das ideias, distintos períodos históricos e diversas ações em relação à 

cultura (EDER, 1990). Vejamos:  

 

Diego Rivera sustentava que com a pintura mural a arte alcançaria todos 

os homens: - el verdadeiro arte crecerá en grandeza, en proporción 

directa al número de millones de hombres capaces de ser nutridos por su 

beleza [...] De tal modo, e em consonância com o manifesto dos 

muralistas, a arte deveria ser para o povo e também sobre o povo. O 

artista acreditava pintar nas paredes da Secretaria de educação Pública 

(SEP) a evolução do povo mexicano dentro da unidade da nação mexicana 

[...] (Jacob, 2014, p.97). 

 

Contudo, por intermédio de suas pinturas, Rivera colaborou para forjar e 

reformular representações da cultura nacional. Essas, por sua vez, construíram 

sentidos que inspiraram e organizaram ações e concepções do pintor que almejava 

a expressão de uma identidade nacional através de uma arte mexicana verdadeira. 

 

Resultados 

 

O mural, intitulado de: A Epopeia do Povo Mexicano (Figura 1), foi pintado 

por Diego Rivera, no ano de 1929-1935 nas paredes do segundo andar do Palácio 

Nacional, na cidade do México. O mural é composto por três dimensões, porém cada 

uma das três partes são relativamente autônomas, no entanto, todas elas 

compunham a História mexicana como um todo. Sua dimensão abrange uma área 

de 276 m². Nessa obra o artista buscou descrever, retratar, a História do México 

entre os anos de 1521 a 1930.  
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A dimensão sul do mural retrata “o México de hoje e amanhã”; a dimensão 

central da obra resume, por meio de imagens, “a conquista espanhola e a Revolução 

mexicana”; e por fim, a dimensão norte apresenta o “esplendor da cultura asteca”. 

Rivera propôs uma síntese da história mexicana a partir da época pré-hispânica até 

o seu momento presente, tendo incluído também uma visão do México futuro. 

Entretanto, tendo em vista o recorte escolhido para o presente artigo, nos deteremos 

especialmente na pintura dedicada à Revolução Mexicana e o futuro do México 

idealizado por Rivera. 

 

 

Figura 1 - Vista panorâmica da Epopeia do Povo Mexicano 

Fonte: Panoramio. Online. Disponível em: <http://www.panoramio.com/photo/20522853>. 

 

Ao realizar a análise iconográfica, identificamos no primeiro nível, pré-

iconográfico, que o mural em sua dimensão sul e central - apresenta as seguintes 

imagens: No plano central é possível observar um aglomerado de 

acontecimentos. Homens travestidos de roupas para batalhas lutando contra 

mestiços que possuem armas mais simples. Um águia ocupa o centro da pintura. 

Muitos camponeses armados lutando por algo. Uma faixa composta pela frase: terra 

e liberdade. São muitas as cores que predominam a cena, porém o amarelo e o 

vermelho ganham grande destaque. 
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Na dimensão sul do mural, observa-se pessoas trabalhando, pessoas se 

manifestando e sendo reprimidas por policiais, Dois homens vestidos de brancos 

enforcados em tronco de árvores. Um idoso segurando um cartaz apontando uma 

direção, é notório também indústrias, uma bandeira vermelha, e um sol nascendo. 

Novamente muitas cores predominam o cenário. 

Deslocando-se ao nível iconográfico, no qual se deve relacionar a imagem a 

elementos extras pictóricos, aos quais ela se relaciona, observamos que todos os 

murais analisados retratam cenas que o pintor vincula ao período desde o período 

pré-colombiano, perpassando pela Revolução Mexicana, e por fim, idealizando um 

futuro para o México.  

Na parede central, o maior do conjunto, é retratado desde a conquista do 

Império Asteca até a Revolução Mexicana. No plano inferior central da pintura 

(Figura 2), há uma “fusão” de elementos resgatando inicialmente a cultura indígena, 

uma história dramatizada, mística, etc., representando o México pré-hispânico, 

perpassando pela conquista espanhola, frisando a resistência indígena frente ao 

combate contra os espanhóis, etc. Deparamo-nos com a presença de um elemento 

central na obra. No plano superior do mural, a pintura vai avançando sobre a 

Revolução Mexicana (expressa o lema “terra e liberdade”), que ocupa lugar central 

na pintura, exatamente no centro do mural, localizada na parte mais alta da arte 

Embora se perceba a presença de um elemento central na obra de Rivera, 

contemplamos, em várias cenas do mural, uma representação do mestiço, 

possivelmente, com intuito da busca de uma identidade nacional. Além disso, 

notamos também, a ação dos religiosos, que exerceram grande influência sob os 

indígenas no processo de colonização, agindo como elemento de conquista. No 

centro da imagem, observa-se uma águia devorando uma serpente, retratando o 

centro da História mexicana, a fundação da capital Asteca, e posteriormente, como é 

notório, esse símbolo torna-se brasão da bandeira mexicana.  

Não obstante, a pintura central, é composta ainda por vários personagens 

da história mexicana, Jorcy Foerste Jacob, em sua dissertação de mestrado, ao 

analisar profundamente a obra de Rivera nos traz informações importantes acerca 

da pintura, vejamos:  
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Na parede central do tríptico, apresenta-se o período referente à época 

colonial até a presidência de Plutarco Elías Calles. Por isso contém o 

maior número de personagens e acontecimentos. Os cincos arcos 

superiores do mural narram episódios da história moderna. Os do 

extremo fazem alusão às intervenções estrangeiras. O da direita retrata a 

invasão norte-americana, enquanto o da esquerda, a francesa, com a 

imposição do Maximato. O segundo arco, da esquerda para direita 

descreve as guerras civis e da Reforma. O terceiro os heróis da 

independência e os forjadores do Estado pós-revolucionário: Álvaro 

Obregón e Plutarco Elias Calles (JACOB, 2014, p. 141-2). 

 

 

Figura 2 – Mural México colonial até 1930  

Fonte: LOZANO e CORONEL RIVERA (2007) 

 

No plano esquerdo da obra, “O México, Hoje e amanhã” (Figura 3), Rivera, 

representa momentos de opressões e repressões, a exploração camponesa, e logo 

acima, observamos a figura de Karl Marx, frente a um sol, segurando o Manifesto 

Comunista, e apontando e incutindo um caminho a se seguir, de esperanças 

revolucionárias e melhorias sociais, ou seja, remetendo a ideia de uma nova era ao 

povo mexicano, ou ainda de um novo futuro idealizado por Rivera. 
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Figura 3 - Mural O México, Hoje e amanhã  

Fonte: LOZANO e CORONEL RIVERA (2007). 

 

Jorcy Foerst Jacob, ao analisar o plano esquerdo do mural, teceu 

comentários significativos referentes à pintura. Observemos:  

 

Essa parte final da tríplice Epopeia do Povo Mexicano ocupa uma 

superfície total de cerca de 60 metros quadrados da parede sul. 

Tematicamente podemos dividi-la no presente capitalista e no futuro no 

qual se constrói a nação comunista. O sistema capitalista foi pintado de 

forma metáforica como uma estrutura metálica divida em várias cenas 

por tubos e vigas. Da direita para a esquerda, na parte inferior, Rivera 

desenhou na primeira cena, a exploração dos camponeses e a repressão 

no campo através de braços com armas (Figura 50). A próxima cena, mais 
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central, mostra pessoas, algumas de olhos fechados, alienadas em seu 

culto a Virgem Guadalupe. A arquitetura do teto da igreja alimenta, com o 

dinheiro do povo, as causas dos males sociais nas cenas acima: a 

burguesia, os políticos, a corrupção, a prostituição, a mídia capitalista 

(JACOB, 2014, p. 161-2). 

 

Em suma, Rivera preocupou-se em retratar os nuances da História 

mexicana, apresentando-nos por meio de pincéis o processo histórico desde seu 

início, até um futuro a se seguir.  

Quando observamos as pinturas em si, percebemos que não poderiam ser 

imediatamente relacionadas à história do México, já que não representam 

elementos ligados à nação mexicana mundialmente conhecidas, por exemplo. 

No último nível da análise iconográfica, que têm por objetivo perceber seu 

sentido principal, sua essência, entendemos que o “conteúdo último e essencial” das 

cenas pintadas nos murais permite identificar uma “atitude de fundo” por parte do 

pintor que é a percepção da Revolução Mexicana como um movimento 

essencialmente popular. Ou seja, para representar a Revolução de 1910, Rivera não 

enfatizou a figura de nenhum grande líder, nenhum chefe militar da época, pois 

considerou todos como protagonistas do movimento revolucionário. Entretanto, 

enfatizou figuras de pessoas comuns, desse modo, leva-nos a entender que para ele 

a Revolução Mexicana se tratou de um movimento de massas, popular. 

Referente à essa representação das massas, nota-se que Rivera constrói os 

personagens do mural analisado a partir de traços bastante genéricos, já que seus 

rostos e roupas não apresentam elementos mais marcantes de uma personalidade 

particular. Isso permite associá-los não a indivíduos específicos, mas a uma 

representação mais geral de grupos inteiros, como “camponeses” “trabalhadores”, 

“mestiços, “indígenas” e “mulheres”, com suas vestimentas e ferramentas típicas do 

campo mexicano na época. Mas, Rivera tinha também outras pretensões com sua 

arte: 
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Através de suas pinturas murais, Rivera colaborou para criar e reformular 

representações da cultura nacional. Essas, por outro lado, construíram 

sentidos que influenciaram e organizaram ações e concepções do pintor 

que almejava a expressão de uma identidade nacional através de uma 

arte mexicana verdadeira (JACOB, 2014, p. 64). 

 

A nova arte mexicana deveria ser moderna, contudo possuir características 

consideradas de tradição nacional para ser original e distinta da europeia. Nas 

palavras de Rivera: 

 

Hoy sé que quien aspira a ser universal en su arte debe sembrar en su 

proprio suelo. El gran arte es como un árbol que crece en un lugar 

determinado, y tiene su tronco, sus hojas, sus retoños, sus ramas, sus 

frutas y sus raíces propios. Cuanto más nativo es el arte más pertenece al 

mundo entero, porque el arte está arraigado en la Naturaleza. Cuando el 

arte es verdad, es uno con la Naturaleza. Este es el secreto del arte 

primitivo […]. El secreto de mi mejor trabajo es que es mexicano (RIVERA, 

1963, p.50).  

 

Na busca da construção da nação mexicana, conforme Rivera (1986, p.38), 

“se inicia un movimento por la Independencia espiritual de México”. Desse modo, os 

intelectuais, artistas, etc., negavam, em parte, o que representava a cultura 

europeia, pois acreditavam em suas potencialidades de produzir uma arte 

essencialmente mexicana (JACOB, 2014).  

De acordo com Jacob (2014), Rivera contou em sua autobiografia, que 

quando esteve no México, antes da eclosão da Revolução de 1910, envolveu-se, no 

mesmo ano, em um atentado contra Porfírio Diaz, além de integrar-se na luta contra 

os zapatistas. Portanto, acreditamos que sua vivência e experiência no movimento 

bélico, e principalmente suas lembranças, anos depois, se refletiram na forma como 

construiu as cenas da Revolução em seus murais, assim como assenta Michael 

Pollak (1989), as pessoas reinterpretam o passado incessantemente em função dos 

combates do presente e do futuro.  
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No plano da análise iconológica, conjugada com a metodologia da História 

Visual, tomamos o mural enquanto “veículo de mensagens” (Gombrich, 2012), por 

meio das quais podemos captar a expressão do artista, Rivera, retratando sua época 

e produzindo uma reinterpretação sobre ela. Mas, para entender essa mensagem 

divulgada através dos murais, seu “enunciado”, precisamos também compreender o 

“contexto situacional” (Meneses, 2003) no qual ela foi produzida. 

No contexto em que Rivera pintou os murais, em meados dos anos 20, 

ocorreram episódios importantes na política mexicana, que influenciaram na 

produção de sua obra. Primeiramente tem-se o patrocínio do início do movimento 

muralista, pelo secretário de Educação Pública, José Vasconcelos, durante o 

governo de Álvaro Obregón (1921-1924).  O governo, tinha a finalidade de “forjar uma 

comunidade nacional, Obregón fomentou uma política educativa e cultural para 

legitimar seu governo” (JACOB, 2014, p. 62). Nesse sentido, o muralismo surgiu 

como elemento essencial para legitimação simbólica do Estado nacional. 

Todavia, Obregón indicou para ser seu sucessor Plutarco Elias Calles. Ao 

assumir o poder, Calles, adota políticas personalistas e autoritárias. Nesse palco de 

mudanças políticas, no ano de 1923: 

 

[...] o movimento muralista declarou-se como ― arte da Revolução 

quando publicou o Manifesto do Sindicato de Trabalhadores, Técnicos, 

Pintores e Escultores do México. Ele foi escrito no contexto da chamada 

rebelião ―delahuerista. O manifesto se posicionou claramente favorável a 

Calles, ― por considerar que sua personalidade, inquestionavelmente 

revolucionária, seria a garantia de um governo capaz de melhorar as 

condições das classes produtivas no México. Conforme o escrito, o país 

ainda estava em um Estado de transição, a velha ordem não havia sido 

totalmente derrotada. A luta e a revolução deviam continuar, já que 

existiam dois lados: o dos revolucionários e o da burguesia. A vitória desta 

última viria com o triunfo de La Huerta e, por conseguinte, a aceitação da 

arte burguesa através da pintura de cavalete. Os muralistas dirigem-se à 

― raça indígena, depois aos trabalhadores do campo, aos operários, aos 

soldados rasos e aos intelectuais revolucionários para que continuem a 

lutar (JACOB, 2014, p. 82). 
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Além disso, em 1922, Diego Rivera, Siqueiros e muitos outros muralistas 

filiaram-se ao Partido Comunista Mexicano. “A perspectiva marxista proporcionou, 

mais ainda do que a própria Revolução de 1910, a radicalização dos temais sociais 

nas pinturas murais” (JACOB, 2014, p. 82).  

Dessa forma, Rivera, procurou justificar a importância das pinturas murais. 

Entretanto, mesmo antes do surgimento do manifesto, Rivera enfatizava em sua arte 

questões sociais e políticas. Passou acreditar que a arte deveria ter uma ação 

política, em vistas disso, construiu uma releitura sobre a Revolução Mexicana que 

tem a participação do povo comum como protagonista do movimento revolucionário.  

É importante destacar que - mesmo o Estado patrocinando a arte muralista, 

e nesse sentido, procurando legitimar sua influência na Revolução mexicana por 

meio da arte - Rivera, não retratou líderes políticos ao pintar o contexto da 

Revolução mexicana. Entretanto, Rivera sofreu fortes influências políticas, tanto no 

que diz respeito ao Estado, quanto ao Manifesto do Sindicato de Trabalhadores, 

Técnicos, Pintores e Escultores do México, pois considerando o primeiro caso, o 

artista, pintou como os heróis da independência e os forjadores do Estado pós-

revolucionário Álvaro Obregón e Plutarco Elias Calles.  

Naquela conjuntura política mexicana, o governo vigente, considerava-se de 

cunho revolucionário, e cogitava-se a criação de um partido oficial conduzido por 

“grandes líderes” que auto se denominavam “heróis da Revolução”. Portanto, em 

seu mural, iniciado e 1929, o pintor exprimiu um distanciamento da história oficial, 

ao enfatizar a atuação popular como a grande agente da Revolução de 1910 no 

México. 

 

Considerações finais 

 

O mural aqui analisado fornece um discurso visual do pintor, Rivera, sobre 

a Revolução Mexicana, discurso no qual ele transmite a centralidade e atuação 
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popular no movimento revolucionário iniciado em 1910 no México.  Essa mensagem 

se manifesta na contramão da política proposta pelo governo Calles que considerava 

a Revolução mexicana um movimento dirigido por grandes líderes, como o próprio 

Calles.  

Dentro dessa conjuntura política, o mural de Rivera que encontrava-se num 

espaço público, portanto acessado por muitos, carregava uma outra releitura da 

Revolução Mexicana confrontando o discurso oficial, ao veicular uma mensagem, 

uma ideia de que o povo mexicano eram os personagens principais da Revolução 

Mexicana. Além disso, o mural expressa uma mensagem de um futuro idealizado 

por Rivera, ou seja, em sua concepção um futuro promissor, livre de opressão dar-

se-ia por meio do marxismo.  

Ao lançarmos um olhar panorâmico para obra, percebemos logo de início, 

que Rivera faz uma releitura sobre o passado mexicano, mais especificamente 

sobre a Revolução Mexicana e seus desdobramentos. Através de suas pinturas 

murais, Rivera colaborou para criar e reformular representações da cultura 

nacional. Essas, por outro lado, construíram sentidos que influenciaram e 

organizaram ações e concepções do pintor que almejava a expressão de uma 

identidade nacional através de uma arte mexicana verdadeira. 

Ele retrata o novo papel para a arte, acreditando que esta tenha aos olhos 

de todos, uma finalidade de beleza, de educação e espírito de luta, por meio de uma 

propaganda ideológica em benefício do povo. 
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Konstantin Christoff: registros e representações do corpo doente 

 

Juçara de Souza NASSAU1 

(UFG) 

 

Resumo: Esse artigo procura verificar a possível relação entre os registros 

fotográficos produzidos pelo médico e artista plástico Konstantin Christoff Raeff 

(1923- 2011) e sua obra pictórica. Konstantin, artista plástico de renome nacional, 

fotografou seus pacientes, no período compreendido entre os anos de 1948 e 1951, 

na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Pretendemos abordar o ato 

fotográfico no contexto médico, buscando outro tipo de entendimento e de 

visibilidade do corpo doente, além daquele para o qual, aparentemente, essas 

imagens foram produzidas, ou seja, verificar a evolução das doenças. As fotografias 

médicas que Konstantin produziu inspiraram-no e foram, décadas mais tarde, 

incorporadas a sua pintura. A partir da investigação de suas fotografias, buscamos 

compreender a fotografia médica, não apenas como sendo imagem científica com as 

suas especificidades, mas aproximá-la dos estudos da cultura visual.  

 

Palavras-chaves: Fotografia médica, pintura, Konstantin Christoff. 

 

Introdução 

 

No âmbito das Artes Visuais, a fotografia caracteriza-se como um fenômeno 

complexo e peculiar de expressão cultural e artística da sociedade que, assim como 

as demais produções artísticas, possibilita ao homem compreender, conhecer e 

transformar a realidade, formando e ao mesmo tempo informando as experiências 

sociais e estético-culturais que realiza. Nesse sentido, tendo em vista suas 

particularidades e sua capacidade de revelar formas distintas de visibilidades, tanto 

                                                           
1
Doutoranda no Programa de Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais- UFG. Instituição financiadora: FAPEG, 

orientadora Profª Dra Rosana Horio Monteiro – FAV- UFG. 
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no contexto artístico, quanto científico, o presente artigo pretende compreender a 

fotografia médica, não apenas como sendo imagem científica com as suas 

especificidades, mas aproximá-la dos estudos da cultura visual. 

Historicamente, podemos observar a representação do corpo pela 

medicina. Enfermidades raras foram ilustradas desde o Renascimento. Assim, 

acreditamos que desde o seus primórdios as representações do corpo doente pela 

medicina se pautou no fato de que sua visualização através da imagem poderia 

auxiliar na cura. No entanto, a visibilidade do corpo faz refletir sobre as maneiras de 

exposição da dor, que em muitos casos parece se tornar esquecida. Inúmeras 

vezes, o corpo é tratado, sobretudo, como objeto de estudo. 

Tendo acesso “privilegiado” ao corpo do paciente e em nome do avanço na 

medicina, muitos médicos registravam o corpo doente. A maior parte dessa 

documentação se originava na clínica médica, particular ou pública, onde a aplicação 

e a pesquisa eram atividades indissociadas e o médico tinha ocasião para 

reproduzir fotograficamente os corpos doentes que passavam por sua observação 

(SILVA, 2003).  

Fabris (2004) relata que em 1852, o doutor Guillaune Benjamin de Boulogne 

investigava os mecanismos da fisionomia humana. Para tanto, fotografava os 

pacientes submetidos a um estímulo eletro-fisionômico e fazia publicações dessas 

imagens. A autora cita também outra publicação do Hospital São Clemente em 

Veneza em 1873 e comenta que na França destacam-se dois empreendimentos 

similares: “a publicação do Novo Tratado Elementar e Prático das Doenças Mentais 

(1876) ilustrado com retratos dos doentes e Iconografia fotográfica em Saltêprière 

(1876-1880)” (FABRIS, 2004, p. 49). 

Segundo Monteiro (2014), cada período histórico das imagens médicas é 

marcado pela forma de produção das imagens: 

 

A cultura visual da medicina, em particular, pode ser dividida em três 

grandes períodos, que se distinguem em função dos diferentes suportes 

materiais das imagens: primeiro, a representação anatômica 

renascentista; em seguida, a fotografia, radiografia e cinematografia, e, 
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finalmente, as tecnologias contemporâneas de imageamento médico. 

Cada período articula-se, de um lado, com seus respectivos suportes 

tecnológicos  a imagem impressa sobre papel, os raios X e as películas 

fotográfica e cinematográfica, computador; e, de outro, com as formas de 

percepção e regimes de visualidades dominantes em cada período. 

(MONTEIRO, 2014, p. 5) 

 

Enfermidades raras viraram arte nas mãos de ilustradores dos Séculos 

XVIII e XIX. Essas “formas de percepção” e “regimes de visualidades” fazem refletir a 

respeito da possibilidade da aproximação das pessoas com as imagens médicas 

restritas, até então, à medicina especializada.  

Para Gonçalves (2010) é possível perceber que a fotografia médica 

respondeu de forma eficiente a diferentes expectativas no decorrer do século XIX no 

campo científico.  Exemplar tanto na aplicação aos estudos fisionômicos e 

eugênicos, quanto na construção de tipos fisionômicos, auxiliando, assim, na 

solução de expectativas da ciência. Além da relação entre os estudos fisionômicos e 

seu reflexo como “estados de doença, caráter, perfil moral e de conduta” (p. 104), 

outro aspecto que intriga na fotografia médica é a ausência da subjetividade na 

produção dessas imagens que procuram sempre objetivamente evidenciar uma 

realidade que tinha como prova incontestável, a fotografia.  

A fotografia, enquanto imagem médica, apesar de ser uma imagem pouco 

convencional, “tem fornecido ao público leigo um olhar que anteriormente era 

limitado ao olho especializado do médico” (MONTEIRO, 2007, p. 2) e possui um papel 

fundamental no avanço da informação e do conhecimento, influindo tanto nas 

pesquisas científicas, quanto nas expressões artísticas.  

Talvez, por esses motivos, algumas imagens produzidas a partir do saber 

médico inquestionável, possuem o poder de nos fazer parar diante delas.  De 

alguma forma nos impressiona. Aí, misturam-se dor e compaixão. Tornamo-nos 

espectadores perplexos diante do inusitado.  A exemplo disso, podemos verificar no 

acervo fotográfico produzido em Montes Claros- MG, entre os anos de 1948 e 1951, 

pelo médico fotógrafo Konstantin Christoff Raeff (1923- 2011), de seus pacientes, 
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algumas dessas inquietações e que nos fazem recordá-las,  décadas depois, em sua 

pintura. 

Entendemos, nesse ponto, que a cultura visual por se interessar pelas 

visualidades, representar e constituir valores e significações articulados às ações, 

expressões e reflexões do homem em relação a si e ao seu meio, são capazes de 

elaborar concepções específicas, constituindo-se como uma estrutura particular de 

agir e pensar no mundo, dando início a processos de saberes, do qual o homem se 

utiliza.  Nesse sentido, o acervo fotográfico documental de Konstantin Crhistoff se 

constitui em um importante instrumento de reflexão sobre a imagem médica 

produzida e  da possibilidade de sua relação com a imagem artística. 

 

A pintura 

 

Konstantin Christoff nasceu na Bulgária em 1923 e radicou-se no Brasil a 

partir de 1933, residindo em Minas Gerais, mais especificamente na cidade de 

Montes Claros. Formou-se em Medicina em 1948 pela UFMG, atuou como médico 

cirurgião geral e cirurgião plástico por mais de quarenta anos. Iniciou sua carreira 

artística, em 1943. Inicia a sua produção artística na década de 1950, que abrange 

pintura, escultura, fotografia, charges, cartoon e caricaturas. Ganha projeção 

nacional e até mesmo internacional, com a pintura na década de 1980 (CHRISTOFF, 

2008). Konstantin dedicou-se à pintura até o ano de 2006, quando sofre um AVC 

(Acidente Vascular Cerebral) que o impossibilita de se movimentar e até mesmo 

falar. Falece em 2011, em Montes Claros-MG. 

Durante a sua trajetória artística, Konstantin produziu obras pictóricas com 

temas variados.  Em suas telas vemos tanto marinhas, paisagens e naturezas 

mortas, quanto obras de grande expressividade, como as séries: Via Sacra, 

Konstantin – Autorretratos, Estudos para Viúva do Grande Homem, Os Sete pecados 

capitais, Viagem à América e os Sete pecados capitais. Podemos verificar algumas 

obras que compõem essas séries nas Figuras 1, 2 e 3. Nesse caso, dizia ser uma 
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maneira de criticar “[...] usando a minha figura, críticas agressivas, fazendo uma 

análise dos meus sentimentos e da condição humana” (SANTOS,1998, p.13) 

 

 

Figuras 1 : Konstantin Christoff, O julgamento - Homenagem a Dürer ( Série Via-Sacra). A.s.t, 350 x 250 cm, 

1989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fonte: SANTOS, 1990. 
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Figuras 2 : Konstantin Christoff , Homenagem a Mosaccio. Auto-retrato com MM e meu cão fiel. A.s.t., 160 x 160 

cm, 1985. 

Fonte: SANTOS, 1990. 

 

 

Figuras 3 : Konstantin Christoff , Konstantim Christoff, s/titulo, acrílica s/ tela e Madeira, 220x 160 cm, 1999.     .                                                                             

Fonte: CHRISTOFF, 2008. 

 

Entendemos que a pintura de Konstantin pode ser entendida como uma 

produção artística de destaque. Para Christoff (2008) a arte pictórica de Kosntantin, 
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[...] se particulariza pela sua técnica, expressão e relação contextual com 

temas atuais e atemporais. Seus trabalhos artísticos figuram situações e 

personagens diversos, tratando a realidade com humor e dramaticidade, 

atingindo sutilmente o melodrama da vida de cada um, mostrando, 

através de suas obras, a sociedade, seus problemas e suas relações 

interpessoais e interrelacionando-os com o meio ambiente. Em suas 

obras, percebemos a satisfação em espelhar o comportamento social, 

como uma relação crítica a situações pessoais, com humorismo e, 

mesmo, irreverência. Tudo isso sem o sentido ofensivo, mas quase 

sempre jocoso. (2008, p.1) 

 

 

Em suas telas, Konstantin utilizava constantemente a caricatura para 

representar os conflitos internos de seus personagens e imagens do corpo, que 

quase sempre se mostram deformada pelo desenho. Assim, retrata o ser humano 

com seus problemas, aflições, defeitos, enfim, nas mais variadas situações e nos 

mais diversos temas. 

 

 

As fotografias médicas de Konstantin Chistoff 

 

Conhecido pela pintura, poucos sabem que Konstantin era também 

fotógrafo e que deixou um importante acervo fotográfico.  Esse médico/ fotógrafo 

retratou tanto o sertão do norte de Minas Gerais; composto por reminiscências 

imagéticas do cotidiano, pessoas e lugares, presentes no imaginário sertanejo, 

como também, os retratos, tirados na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia de 

Montes Claros e em sua clínica médica, de seus pacientes. Desta maneira, a sua 

fotografia se contrapõe entre a captura de retratos de sujeitos excluídos 

socialmente, dos doentes e do registro da doença. 

Depois, que se tornou médico, Konstantin Christoff necessitou da fotografia 

para registrar os seus pacientes e a fotografia servia, nesse caso, para acompanhar 

a evolução da doença (CHRISTOFF, 2008). Assim também, deixa um importante 
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acervo fotográfico, em imagens negativas e algumas poucas imagens ampliadas, a 

maioria em preto e branco. 

As fotografias médicas produzidas por Konstantin podem ser divididas em 

imagens que mostram partes do corpo e imagens do corpo inteiro, nesse caso, 

Quando o corpo doente se mostra fragmentado no recorte fotográfico, vemos 

protuberâncias, inchaços, enfim, deformações externas que se mostram expostas 

nas imagens (Figuras 4 e 5). Também, em algumas imagens, o corpo se mostra 

quase por completo e em outras o rosto se revela, apesar de não haver outros 

registros ou prontuário médico que nos permita ter acesso à identificação do 

paciente.  Nesse caso, são pessoas que apresentavam alguma patologia e, quase 

setenta anos atrás, posaram frente à câmera do médico/fotógrafo e deixaram 

registrar as suas imagens.  

Nessas imagens, quando enquadrado o rosto, podemos perceber os 

anseios e as aflições dos retratados.  Enfim, emoções que geralmente nos cometem 

quando procuramos a cura para alguma enfermidade (Figura 6). 

   

Figuras 4 e 5: Konstantin Christoff, s/título, 1949.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fonte: Acervo particular Maria Elvira C. R. Christoff. 
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Figura 6: Konstantin Christoff, s/título, 1949.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fonte: Acervo particular Maria Elvira C. R. Christoff. 

 

Para Fabris (2008) pensar a fotografia não implica refletir apenas sobre um 

tipo de imagem já que desde o início a fotografia demostrou ser uma agente de 

conformação da realidade no qual “o mundo se revela semelhante e diferente ao 

mesmo tempo” (s/p). Sontag (2004) ao relacionar o olhar do fotógrafo e o registro da 

imagem feito pela câmera fotográfica chega à conclusão que “nada existe que não 

deva ser visto e [...] nada existe que não deva ser registrado” (p. 193). Nesse sentido, 

a fotografia médica de Konstantin nos faz refletir sobre as imagens médicas 

produzidas e, ao mesmo tempo, nos dilemas que acompanham a vida humana. 

 

Traços  da fotografia médica na pintura  

 

Sabemos que impregnamos as nossas práticas artísticas de nossas 

próprias vivências.   Concordamos com Christoff (2010) quando comenta que ao 

comparamos a pintura com fotografia de Konstantin, temos de considerar que existe 

aí uma distância temporal entre a obra fotográfica e a pictórica, já que houve o 

intervalo de aproximadamente 32 anos, entre um e o outro. Assim, Konstantin teria 

resgatado as imagens fotográficas do passado, que “começaram a fazer parte do 
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arsenal do seu imaginário. Trata-se do interior armazenado, aquilo que, antes 

imperceptível, uma lupa, ampliando recortes, pôde trazer para o exterior.” (p. 40) 

Provavelmente, o médico Konstantin sensível aos questionamentos sociais 

e o artista observador das personalidades humanas tenha vertido a visão artística e 

o seu olhar humanitário para as fotografias médicas e, retido essas imagens na 

lembrança e, mais tarde, incorporando-as a sua pintura. 

Nesse sentido, é possível que, conscientemente ou não, as fotografias 

médicas que Konstantin produziu na década de 1940, inspiraram-no em sua arte 

pictórica. Alguns traços característicos desses registros fotográficos aparecem em 

sua pintura, podemos verificar as deformações dos corpos e/ou as expressões 

faciais nas Figuras 1, 2 e 3, por exemplo.  

 

 

Figura 7: Estudo comparativo entre a pintura e a fotografia médica de Konstantin Chistoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Em outras imagens, podemos ampliar e/ou recortar partes da pintura e 

compará-las com os retratos e perceber visualmente traços da imagem fotográfica 

na pintura, como na Figura 7, por exemplo.  Recortamos e ampliamos parte da 

pintura (Figura 3) e realizamos um estudo comparativo com a fotografia médica 

(Figura 6). Encontramos, em ambas as imagens as deformações nos seres 

representados. Nesse e em outros casos, é possível perceber semelhanças entre as 

imagens, mesmo que produzidas em contextos, funções e épocas diferentes. 
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Considerações Finais 

 

As cores, geralmente, fortes e vibrantes nas telas de Konstantin se 

contrastam com o preto e branco das imagens médicas. Mas em muitos casos as 

posições e os ângulos de visão dos personagens representados na pintura se 

apresentam semelhantes àqueles sujeitos retratados nas pálidas imagens 

fotográficas acromáticas, décadas antes.  Remete-nos, assim, a pintura de 

Konstantin as suas imagens médicas. Somos impulsionados a verter outros olhares 

para as imagens médicas, diferentes daqueles do contexto em que foram 

produzidas.       
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Processos de criação e histórias de vida 

 

Nayara Tiemi NAVES1 

(Universidade Estadual de Londrina). 

 

Resumo: O artigo visa à discussão dos processos de criação em artes 

visuais abordados em experiências nomeadas de Barafunda2, em que histórias de 

vida são contadas a partir de objetos e produções pessoais. A aproximação com o 

campo da pedagogia é constante para que se formule um pensamento sobre 

educação, pedagogia e estética. Esta última enfocada pelas maneiras de sentir as 

ações artísticas nas aulas de desenho e pintura, pelos envolvimentos e atenção 

enquanto se dão as práticas e as teorias, sendo que os processos poéticos não se 

atêm a procedimentos técnicos. A reflexão sobre tais experiências teve início pela 

autobiografia, abordada como o elo entre os interesses de cada estudante antes de 

entrar na universidade, ou seja, a ligação entre a vida pessoal e a de pesquisador 

voltado para o coletivo. São apresentados os resultados parciais da pesquisa a partir 

dos registros em aula e da pesquisa autobiográfica os quais delineiam um raciocínio 

sequencial e que surge como aspectos intuitivos não velados. Alguns esboços 

conceituais foram encontrados, a saber, os processos de criação e as histórias de 

vida. 

 

Palavras-chaves: processo de criação, autobiografia, educação em artes 

visuais 

 

Introdução 

 

                                                           
1
 Graduanda em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina. Orientador: Cláudio Luiz Garcia Profº.  Drº. do curso de 
Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina. 
2
 Acontecimentos em laboratórios em sala de aula ao longo do ano, na exposição Passageira 16 do dia 13 de agosto de 2016 a 
30 de setembro de 2016 e na Secretaria de Cultura. 
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A pesquisa em artes neste trabalho dirá respeito à pesquisa em criação 

artística, assim como proposto por Zamboni (1998) e será referida aqui como 

caminho para a formação de professores em processo de criação. 

Cabe aqui um esboço do conceito de poética como o processo contínuo de 

procedimentos técnicos com base em experiências obtidas em aulas de desenho ou 

pintura quando e onde experiências individuais e coletivas foram vividas 

simultaneamente. Ou seja, as práticas no curso de licenciatura em Artes Visuais 

podem ser entendidas como o fazer, as ações, as atividades que têm como base as 

experiências pessoais ou coletivas em artes. Tais práticas são base para a pesquisa 

em educação.  

Esta prática artística, poética, se diferencia da prática como técnica, que 

envolve os procedimentos, instrumentalização, ferramentas e materiais. Ao mesmo 

tempo uma não se sobrepõe ou descarta a outra. 

As poéticas são relacionadas mais a estética – modos de sentir e pensar a 

arte – para a arte na escola e no campo da pedagogia, e menos ao discurso 

científico, pois, mesmo que as formas de pensamento que se relacionam com a 

atividade da arte e as formas de pensamento que se relacionam com a atividade da 

ciência busquem o entendimento acerca de uma problemática, na ciência se 

buscam leis generalizáveis enquanto na arte existe o caráter particular, que pode 

não permitir tais generalizações para outras realidades. Vale ressaltar que ambas 

as formas são complementares (Zamboni, 1998).   

O processo de criação, então, é contínuo e, neste caso, discutido dentro do 

contexto de formação do(a) professor(a) de artes visuais e o início dessa discussão 

se deu por meio dos relatos autobiográficos.  

O tema "autobiografia" pode ser apreendido e imaginado com consciência e 

ousadia. Assim, a autobiografia é feita a partir da experiência pessoal, mas não se 

deve descuidar do que é coletivo como os amigos e a família, até mesmo instituições 

e espaços culturais. Assim, faz-se necessário que haja o incentivo para que se vá 

além da individualidade, que o pertencimento a grupos, a história social também 

sejam expressos (HERNÁNDES, 2010). 
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Lapointe (2010) afirma que contar o relato a outra pessoa permite a 

compreensão, o reencontro e a descoberta de si mesmo. Coloca em evidência a 

necessidade do ouvinte, conhecedor da história, pois, contando o relato, a pessoa 

pode reanimar o que foi esquecido, são revividos afetos, memórias, decisões... 

Segundo o mesmo autor, a técnica de trabalho com as histórias de vida de um grupo 

caracteriza o relato coletivo. “Em um relato coletivo, reconhece-se na humanidade 

do outro” (LAPOINTE, 2010, p. 161).  

Portanto, os relatos coletivos permitem, ao mesmo tempo, apresentar a 

singularidade e a percepção dos pontos em comum de uma comunidade, um 

coletivo (LAPOINTE, 2010).  

Tais relatos autobiográficos tiveram início nos laboratórios intitulados 

Barafunda (descritos em seus pormenores adiante na metodologia). As experiências 

dos laboratórios e exposição Barafunda podem ser caracterizados como um 

acontecimento.  

Cabe, então, uma breve definição e discussão do termo para melhor 

entendimento. 

Entre as décadas de 40 e 60 houve diversas manifestações artísticas que 

deram início ao que se adequou ao termo performance art. A performance tem 

várias denominações e é usada como definição de diversos meios e circunstâncias 

diferentes. Santos (2008) refere que nas artes – literatura, música, visuais, cênicas – 

apareceu como forma de negação do mercado de arte, ou seja, opor-se à apologia 

da técnica, tradição e virtuosismo a fim de que a criatividade e liberdade fossem 

valorizadas. 

Serão citados artistas como exemplos importantes para o estabelecimento 

da performance como categoria de arte, as descrições de cada obra e 

desdobramentos não serão discutidos neste trabalho. 

O artista John Cage (1912-1992) propôs, nos anos 40, a música como 

“pulsação, fruição, temporalidade e especialidade” (MERLIM, 2008, p. 12), ou seja, 

uma nova forma de compreendê-la, diferente da harmonia, ritmo e notas. Ele 

valorizava o processo mais que a obra acabada e realizava suas composições a 
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partir de sons do cotidiano, ruídos e até mesmo o silêncio (SANTOS, 2008).  Tais 

experiências foram transformadas por Allan Kaprow (1927-2006) na década 

seguinte, trazendo a oportunidade de o público participar do acontecimento 

(happening) como em sua obra Eat (1964) em que pretendeu explorar a degustação 

e digestão oferecendo diversos alimentos aos participantes como metáfora para o 

espaço da apresentação que os digeria (SANTOS, 2008). 

Jackson Pollock (1912-1956) iniciou a pintura em ação, que, na década de 50 

foi apresentada em seu processo de criação no Museu de Arte Moderna de Nova 

York por meio de fotografias e vídeo, sendo assim, a pintura tornou-se um evento 

performático. 

No Brasil, Flávio de Carvalho (1899-1973), na década de 30, apresentou suas 

experiências, que também eram práticas não vinculadas às categorias de arte 

tradicionais. Como exemplo, em 1931, andou contra o fluxo de uma procissão de 

Corpus Christi com um boné na cabeça, causando revolta e protestos dos 

participantes, o que provocou a intervenção da polícia. A ação foi nomeada de 

Experiência nº2 (MERLIM, 2008). 

Nas décadas de 60 e 70 houve uma reavaliação da presença do objeto na 

arte (MERLIM, 2008). A autora cita Mário Pedrosa que define o conjunto dessas 

ações como experimentalidade livre. Isto é,  

 

Adotando novas mídias e novos procedimentos, tal experimentalidade 

conduzida pelos artistas serviria também para designar uma experiência 

que, da ordem do sensível, passaria necessariamente pelo corpo. Saía-se 

da esfera da contemplação para o campo da participação mais efetiva, e 

isso significava, em nosso contexto, incluir o expectador na obra (MERLIM, 

2008, p.23) 

 

Hélio Oiticica (1937-1980) e Lygia Clark (1920-1988) apresentaram objetos 

que faziam parte da obra como potencial, ou seja, adquiriam sentido somente 

quando manuseados. Segundo Hélio Oiticica os objetos transformavam-se em 

espaço poético-tátil (MERLIM, 2008). 
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Desse modo, entende-se que a performance nas artes visuais abarca 

diversos modos de apresentação e processos de criação, sendo uma delas o 

happening, aqui referido em sua tradução ao português, como acontecimento. O 

acontecimento é único naquele determinado espaço e tempo e a interação do 

público é essencial, ou seja, a reprodução da experiência da mesma forma não é 

possível. Todas as etapas dos procedimentos são consideradas como constitutivos 

da obra. 

 

Metodologia 

 

A teoria e a prática se relacionam constantemente, transitam entre si e o 

resultado encontrado pelo artista que atua nesses campos é o processo, pois cria 

significados novos por não se findar em uma estrutura prévia. A pesquisa acontece 

entre os procedimentos e deslocamentos do artista (Rey, 2002). 

Desse modo, a metodologia de pesquisa em arte também é diferenciada, 

não é estabelecida antes da pesquisa, pois, “o pesquisador, neste caso, constrói o 

objeto de estudo ao mesmo tempo em que desenvolve a pesquisa” (REY, 2002, p. 

132). 

Falar sobre os processos de criação na experiência da performance 

Barafunda é falar da experiência pessoal e coletiva, que teve inícios em laboratórios 

em sala de aula. 

Os laboratórios aconteceram na sala de gravura do curso de Artes Visuais 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e na Secretaria de Cultura do município 

Londrina no decorrer do ano 2016. Foram acontecimentos em que cada participante 

levava objetos carregados de histórias, fossem elas verdadeiras ou não, que faziam 

com que novas histórias surgissem e fossem entrelaçadas. 

Ocorreu também a organização e exposição da Barafunda que acontecera 

dois meses depois no Museu de Arte de Londrina (MAL) na exposição Passageira 

16. A abertura foi no dia 13 de agosto e o fechamento no dia 30 de setembro de 2016. 
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Esta exposição de arte teve como proposta ser site specific e ocupar os 

espaços do MAL para que o local fosse repensado em sua forma e história. 

A proposta foi realizar o acontecimento no dia da abertura da exposição e 

no mês em que estaria vigente, outras pessoas como alunos de escolas, pudessem 

também vivenciar a experiência. 

Os registros foram feitos por meio de fotos e anotações feitas no mesmo dia 

após o término do acontecimento. Não foram citados os nomes dos participantes. 

Segue adiante os resultados dos acontecimentos, em que ora é mais 

objetivamente descritivo ora é permeado pela vivencia pessoal, ouse já, se trata da 

vivência da pesquisadora enquanto participante dos acontecimentos.  

 

Resultados e Discussão 

 

Laboratórios na sala de gravura da UEL 

 

Nos encontros iniciais os laboratórios foram experiências com os relatos 

autobiográficos tendo o objeto como meio, carregado de significados que poderiam 

ser verdadeiros ou inventados. Ou seja, os assuntos que surgem em torno das 

coisas apontam para lugares, pessoas, coisas, enfim para o mundo da vida que 

oferece matéria para as ficções imagéticas, sendo que algumas podem ser 

insuportáveis de serem revividas nesses relatos podendo ser tratadas de outro 

modo, possibilitando a criação das ficções. Em outras palavras, os conteúdos dos 

relatos autobiográficos são acontecimentos reinterpretados e novamente 

ressignificados pela fala.  
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Figura 4 – Alguns objetos do laboratório 

 

Cada fragmento que se segue diz respeito a um participante diferente. 

Os vidros com água de chuva, que simbolizam os momentos e a pesquisa 

pessoal dos seus significados. 

O gnomo e o cubo mágico com fotos fragmentadas, que acompanharam as 

viagens por estados do norte ao sul do Brasil, até que o Paraná fosse o escolhido 

para se estabelecer e cursar Artes Visuais.  

O copo, a faca, a moeda e a caneta, que mais que cartas de baralhos e jogos 

de tarot, representam a pesquisa pela simbologia dos objetos, presentes desde os 

tempos antigos até os dias de hoje. 

O primeiro caderno de desenho, que representa o início da trajetória na 

formação em docência em Artes Visuais. 

O taco de baseball, que era do pai que não está mais presente e carrega 

memórias da infância. 

O Dodô, bichinho de pelúcia, junto com uma foto em que o participante é 

criança e o segura. Foi o único objeto da infância preservado até aquele momento.  

As dezenas de fotos 3x4 encontradas em gavetas e o questionamento sobre 

quem eram essas pessoas, o que faziam e qual seria a história de cada uma delas. 
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Nesses laboratórios surgiram também os relatos autobiográficos em 

relação ao MAL, local do acontecimento Barafunda. Além de narrativas sobre os 

primeiros contatos com o local e sobre participantes que nunca haviam estado lá. O 

que mais chamou atenção foi o relato de um participante sobre a obra de Carlos 

Fajardo, que a viu sendo posta, adulterada, movida e, por fim, retirada. Seguida da 

narrativa da história da construção do próprio museu, que foi projetado de forma 

que suas colunas fossem inclinadas, mas que por alguma mudança em sua 

execução, foi necessário adicionar colunas de sustentação. Ambas ligadas pelo erro 

seriam futuramente seriam ligadas pelo sal na exposição Passageira 16. 

 

Barafunda na Passageira 16 

 

As vozes que contaram histórias estavam situadas entre dois pontos 

históricos, a “não-presença” da pedra-escultura do Fajardo e a “extrapresença” das 

colunas que apoiam as colunas do arquiteto João Batista Vilanova Artigas. O 

caminho de sal ligou os dois pontos. 

 

 

Figura 5 - Caminho de sal e construção com objetos do próprio local 
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A preparação começou morosa e os acontecimentos ainda estavam 

desconexos. Os sacos de sal eram pesados e as pessoas estavam se situando no 

espaço, tentando entender o que fazer com ele.  

Montinhos de sal deram limites ao espaço, os traços de sal fizeram o 

caminho percorrido da não-presença da pedra, marcados com o carimbo com os 

dizeres “CADÊ A PEDRA DO FAJARDO?” até as colunas inclinadas. Um grande 

monte se fez centro rodeado do tule, que também simbolizou a obra que não estava 

mais lá. Espaço apropriado, o museu passou a ser nosso e as vozes tímidas foram 

surgindo.  

 

 

Figura 6 - Barafunda 
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Figura 7 - Barafunda 

 

Cada um com seu jeito foi incorporando os objetos que trouxeram aos 

montes de sal, neste momento, também circundado com fios e tecidos, com suas 

histórias e suas ficções, afetando de forma diferente a cada um que ouvia. As 

pessoas que chegaram para assistir pareciam curiosas, algumas participaram, 

outras só observaram.  

Segue os fragmentos dos relatos vivenciados no acontecimento. 

Águas de chuva, agora em vidros maiores, que foram despejados ao monte 

de sal com o poema da chuva.  

O bichinho de pelúcia Dodô apareceu de novo, teve seu momento de atenção 

e despedida e foi deixado no monte.  

A pedra que a mãe deixava brincar.  

O fio de cobre de uma longa história em poema que chegava até um 

cachimbo.  

O rato dourado que havia encontrado o Rei Midas. 
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Os rostos anônimos das fotos 3x4 ganharam outra dimensão, foram 

adulterados pela química e impressos em formatos maiores, cada rosto foi entregue 

a algum participante com um nome e uma história, para que assim, deixasse de ser 

anônimo. 

O pacote de bala do bolso de um participante foi relatado como 

companheiro, precursor de amizades e até mesmo do amor. 

A cabaça que foi mordida por um macaco que entrou na sala de aula e a 

pegou da estante em que ficava, tendo o participante que correr atrás do macaco 

para recuperá-la. 

Várias outras vozes aconteceram e se foram. A Barafunda aconteceu e, ao 

final, o coletivo virou uma ciranda com cantigas, risos envergonhados e sem saber a 

hora de parar. 

 

Na Secretaria de Cultura 

 

O laboratório aconteceu com a costura de cheiros em tecidos: moiras 

fiandeiras que ao contrário de decidir da vida de alguém, falou-se das vidas sem 

decidir-se nada. Entre cheiros, os bons e os ruins, entre vozes que conversavam 

dúvidas, foram surgindo as barras e os calos no tecido branco, primeiro cheios de 

histórias, depois, cheios de cheiros. 
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Figura 8 - Costura de cheiro 

 

 

Figura 9 – Barras e calos de cheiro 

 

Entre pessoas fugindo pelas janelas e pessoas esfomeadas, uma história 

sobre rolos de papel higiênico no fio das Moiras. “Nós moiras falamos muita merda”.  

Aos restantes, fazer-se toque, fazer-se cheiro, fazer-se idiota. Sair 

temperados até dentro das cuecas e calcinhas.  
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Figura 10 - Restante dos participantes ao final do laboratório 

 

Florzinha no meio do caos e se despedir. 

 

 

Figura 11 - Finalização da costura de cheiros com rolos de papel higiênico e flor 
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Considerações Finais 

 

Os resultados parciais apresentados nesta pesquisa apontam que os 

relatos autobiográficos interferiram em grande parte sobre os processos de criação. 

As histórias de vida deram direções diferentes a cada etapa e ao final constituíram 

os acontecimentos na exposição e nos laboratórios seguintes. 

Como sequência, a pesquisa será dirigida para novos relatos que apontarão 

fatos ocorridos em cada estudante. Serão índices de verificação, estudante por 

estudante, quanto aos seus desdobramentos desde as primeiras ações aqui 

descritas, de forma a explorar sua relação com o processo de criação pessoal 

dentro do curso de Artes Visuais da UEL. Bem como, de que forma tais processos de 

criação afetam a formação de professores em Artes Visuais. 

 

REFERÊNCIAS 

 

HERNÁNDEZ, R. M. T. La autobiografia forma de escritura de la vida para el 

conocimiento de sí. In: VICENTINI, P. P.; ABRAHÃO, M. H. M. B. (Orgs.). Sentidos, 

potencialidades e usos da (auto)biografia. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 

LAPOINTE, S. Encontro de si em história de vida: o aporte das histórias de vida na 

formação em “sentidos e projeto de vida”. In: VICENTINI, P. P.; ABRAHÃO, M. H. M. B. 

(Orgs.). Sentidos, potencialidades e usos da (auto)biografia. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2010. 

MERLIM, R. Performance nas artes visuais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

REY, S. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In: BRITES, 

B.; TESSLER, E. (Orgs.). O meio como ponto zero:  metodologia da pesquisa em artes 

plásticas. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

SANTOS, J. M. P. Breve histórico da “performance art” no Brasil e no mundo. Revista 

Ohun, ano 4, n.4, p.1-32 , 2008. Disponível em: < 

http://www.revistaohun.ufba.br/pdf/ze_mario.pdf>. Aceso em mar. 2017. 

ZAMBONI, S. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. São Paulo: 

Autores Associados, 1998.  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

Diálogos interdisciplinares Arte-Ciência: a Imagem na trama conceitual 

e histórica do conhecimento 

 

Marcos Cesar Danhoni NEVES 

(Universidade Estadual de Maringá
1
). 

 

Resumo: O presente trabalho conta a história de quatro anos da oferta das 

disciplinas “Diálogos Interdisciplinares Arte-Ciência I e II” do curso de Licenciatura 

em Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá (UEM). A disciplina tem uma 

ementa aberta, mas cujo objetivo se foca na interdisciplinaridade do conhecimento. 

Nos quatro anos de oferta das disciplinas nenhum conteúdo/atividade foi repetido/a. 

Foram abordadas recriações fotográficas de obras da Sociedade Lunar e do The 

Amassados, anamorfoses cilíndricas (estáticas e dinâmicas), Releituras dos Códigos 

Leonardesco (Da Vinci), interfaces entre arte-ciência-ficção científica, produção de 

“livros da Natureza” baseados em histórias da arte, da ciência e de fantasias 

científicas. Todas as produções estão disponíveis num website 

(www.dialogosarteciencia.blogspot.com.br) que tem caráter de exibição mas de 

avaliação pública dos trabalhos realizados. 

 

Palavras-chaves: Relação Arte-Ciência, Interdisciplinaridade, Imagem. 

 

Introdução 

 

Há quatro anos iniciamos o curso de Licenciatura em Artes Visuais na 

Universidade Estadual de Maringá (UEM). A proposta do curso nasce com um 

caráter interdisciplinar garantido, especialmente pela presença de duas disciplinas 

de terceiro ano intituladas DIÁLOGOS ARTE-CIÊNCIA I e II. 

Até a presente data o propositor da disciplina durante a gestação do Projeto 

Pedagógico, e também autor do presente trabalho, tem procurado trabalhar as 

                                                           
1 Docente do Departamento de Física da  UEM e coordenador do Laboratório de Criação Visual. 
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disciplinas no sentido de romper o cartesianismo do conhecimento para a 

aproximação necessária entre arte e ciência. Para tanto, utilizamos uma abordagem 

de escolhas temáticas em trabalhos ou técnicas que poderiam aproximar arte e 

ciência. 

No primeiro ano trabalhamos a questão de uma análise detalhada dos 

quadros de Hans Holbein e Joseph Wright of Derby. Os quadros são Os 

Embaixadores e Um Experimento sobre a Bomba de Ar, respectivamente (figuras 1 

e 2). Os dois quadros foram escolhidos pelas seguintes características: 

- por se tratarem de obras de arte de grande valor e interesse artístico, 

histórico, cultural e científico; 

- por apresentarem um experimento crucial na história da ciência (Wright): 

a existência do inexistente (vácuo); 

- por apresentarem instrumentos astronômicos [Holbein] (relógio solar, 

relógio cilíndrico, quadrante astronômico, esfera estelar) e geográfico (esfera 

terrestre, mapa); 

- por apresentarem uma das mais extraordinárias e enigmáticas 

anamorfose do Renascimento (Holbein); 

- por ser um ícone dos pintores que compunham a Sociedade Lunar 

(Wright). 
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Figura 1. "The Ambassadors", de Hans Holbein (com detalhes).  

Fonte: DIALOGOS INTERDISCIPLINARES (2013) 

 

 

Figura 2. "An experiment of a pump of air', de Joseph Wright of Derby (com detalhes) 

Fonte: DIALOGOS INTERDISCIPLINARES (2013) 
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Após uma análise minuciosa das obras em suas características estéticas, 

culturais, históricas, contextuais e no ambiente da ciência de época e que marca não 

só o Renascimento como uma nova era da Revolução Cientifica pós-copernicana, 

realizamos uma releitura fotográfica que podem ser vistas na figura 3 e 4. 

 

 

Figura 3. Releitura fotográfica da obra de Wright. 

Fonte: DIALOGOS INTERDISCIPLINARES (2013) 
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Figura 4. Releitura fotográfica da obra de Wright  misturada com a de Holbein. 

Fonte: DIALOGOS INTERDISCIPLINARES (2013) 

 

O sentido da releitura tinha o escopo de encontrar em nossa 

contemporaneidade materiais contextuais (instrumentos de orientação) e do jogo de 

luz e sombra que pudessem tanger a atmosfera Hobeliana ou Wrightiana. Os 

resultados foram surpreendentes porque foi encontrado um equilíbrio visual na 

relação arte-ciência de sua originalidade à nossa contemporaneidade. Além das 

releituras fotográficas, foram feitas também produções visuais, conforme exposto 

nas figuras 5 (a, b) e 6 (a, b) 

    

Figura 5. (a) releitura de Holbein (com rei do Baião); (b) releitura de Wright (com inversão de papeis da cobaia).  

Fonte: DIALOGOS INTERDISCIPLINARES (2013) 
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Figura 6. (a) releitura de Wright futurista (robot); (b) releitura de Wright com inversão de cobaia experimental.  

Fonte: DIALOGOS INTERDISCIPLINARES (2013) 

 

A disciplina foi ofertada nos últimos quatro anos e em nenhum dos anos 

houve repetição do conteúdo, uma vez que se pretende ampliar a discussão das 

infinitas possibilidades de se relacionar organicamente arte com ciência. A temática 

das releituras rendeu ainda, num curso de graduação de Artes Visuais mas na 

modalidade PARFOR (UEM) de trabalharmos encenações teatralizadas fotografadas 

e elaboradas digitalmente. Escolhemos as obras de Aleijadinho, como podem ser 

vistas nas figuras 7, 8 e 9. 

Toda esta atividade ocorreu em 2013 e os estudantes de Licenciatura em 

Artes Visuais, primeira turma da UEM, deveriam disponibilizar suas produções 

visuais e textuais num website especialmente criado por este autor. O site, intitulado 

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES: ARTE-CIÊNCIA (localizado no site: 

www.dialogosarteciencia.blogspot.com.br), deveria se converter num instrumento 

de divulgação e, simultaneamente, de avaliação pública, no sentido, por intermédio 

dos motores de localização geográfica e de contadores de acesso, de saber se a 

ideia estava sendo lia, estudada, divulgada. Os números dos contadores de acesso 

indicam até a presente data (março de 2017) mais de 53 mil acessos (uma média 

superior a 10 mil acessos/ano). 
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Figura 7. Releituras de Aleijadinho com intervenção digital.  

Fonte: DIALOGOS INTERDISCIPLINARES (2013) 

 

 

Figura 8. Releituras de Aleijadinho com intervenção digital.  

Fonte: DIALOGOS INTERDISCIPLINARES (2013) 

 

 

Figura 9. Releituras de Aleijadinho com intervenção digital.  

Fonte: DIALOGOS INTERDISCIPLINARES (2013) 

 

Anamorfoses e Ficção 
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No ano de 2014, aproveitando a anamorfose radical do quadro The 

Ambassadors de Holbein, a disciplina naturalmente foi conduzida para a exploração 

deste tema. Estudamos as técnicas de anamorfose, a história da "perspectiva 

divertida" como era chamada no Renascimento e começamos a elaborar trabalhos 

envolvendo a anamorfose especular (cilíndrica) e a anamorfose de posição, como a 

explorada por Leonardo da Vinci quando desenha um par de olhos (num bebê) 

anamórficos e que conduz a uma experiência surreal do ato de olhar. 

 

 

Figura 10. O bebê e o olho anamórficos de Leonardo da Vinci.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 

 

A técnica da anamorfose explora a experiência do olhar, deformando a 

perspectiva e a reconstruindo tridimensionalmente a partir de um ponto de visada 

privilegiado. Esta técnica pode ser observada em sua forma mais dramática no 

crânio que divide a tela The Amabassadors em duas metades. É uma reconstrução 

tridimensional de um crânio e que se processa na experiência do olhar privilegiado 

por uma angulação correta. A técnica tem sido usada há mais de 400 anos. Lodovico 

Cigoli e Domenico Cresti a usaram em seus afrescos envolvendo a Lua craterada (e 

telescópica de Galileo Galilei) na cúpula paolina e no Batistério da Catedral de Santa 

Maria Maggiore, em Roma (SILVA e NEVES, 2015). 
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As anamorfoses produzidas podem ser vistas nas figuras 11, 12, 13, 14 e 15. 

São de natureza especular (cilíndrica) e perspectival (sem uso de espelho mas 

somente pela variação da posição angular como na obra de Holbein). 

 

Figura 11. Anamorfose de perspectiva. 

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 

 

 

 

Figura 12. Anamorfose especular (cilíndrica).  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 
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Figura 13. Anamorfose de perspectiva.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 

 

 

Figura 14. Anamorfose de perspectiva.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 
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Figura 15. Anamorfose de perspectiva. 

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 

 

Após o trabalho de perspectiva e anamorfoses, enveredamos para a 

exploração de um tema muito importante na encruzilhada Arte-Ciência: a ficção 

científica. Escolhemos os clássicos de Stanley Kubrick: "2001, um odisséia no 

espaço" (filme de 1968). O tratamento que demos ao conteúdo foi entender a época 

em que o filme foi realizado (um ano antes da chegada do homem à Lua), a temática 

complexa envolvendo várias ciências (relatividade, cosmologia, exobiologia, 

criogenia) e a arte visual empregada no filme. Os estudantes fizeram releituras 

ótimas criando livros-sínteses próprios com a forma de uma das naves espaciais 

empregadas no filme, em forma de monolito negro, como uma continuação da obra 

origina ("4001"), etc. As figuras 16, 17, 18 e 19, demostram a arte criativa diante de 

um clássico de ficção científica. 
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Figura 16. Aquarelas de 2001.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 

 

 

Figura 17. Produção em papel sobre sketches do filme 2001.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 
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Figura 18. Nave-livro do filme 2001. 

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 

 

 

Figura 19. Páginas em forma de disco do filme 2001.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 

 

Figura 20. Técnica de desenho a nankin e Aquarela do filme 2001. 

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 

Figura 21. Uma espécie de continuação da história: 4001.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2014) 

 

Leonardo da Vinci e mais ficção (fantasia) científica 

 

Em 2015 resolvemos explorar duas ficções científicas: uma desconhecida ao 

público brasileiro (a comédia Non ci resta che piangere, Não nos resta que chorar, 

dirigido e interpretado pro Roberto Benigni junto com Massimo Troisi) e a série "Star 

Wars".  

Estudamos a técnica leonardesca tanto da escrita, como da composição de 

suas obras especialmente aquelas reunidas em dois CÓDIGOS: Atlântico e do Vôo. 

Este estudo se deveu porque a comédia de Benigni explora um retorno dos dois 

personagens (Benigni e Troisi) a 1492, onde eles encontrarão o gênio Leonardo da 

Vinci. Este filme tem um impacto profundo no que diz respeito à incomunicabilidade 

entre dois mundos: nossa contemporaneidade confrontada com um passado já 

distante. Instigamos os alunos, por meio da técnica de envelhecimento de papel, 

explorarem aspectos do filme e de anteverem, usando a técnica do desenho 

leonardesco, imaginarem invenções para o futuro. Os resultados podem ser 

apreciados nas figuras 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 
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Figura 22. Benigni (à esquerda na 1a fotografia) e Troisi (à direita) e "Leonardo", ao centro da 2a fotografia.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2015) 

 

   

Figura 23. Invenções de manuscritos a partir do filme de Benigni: termômetro e lâmpada incandescente.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2015) 

 

   

Figura 24. Invenções futuristas em torno de Leonardo. 

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2015) 
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Figura 25. Estudos em termometria e anatômicos em torno de Leonardo.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2015) 

 

    

Figura 26. Estudos anatômicos em torno de Leonardo.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2015) 
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Figura 27. Estudos sobre feto, botânica e dentição em torno de Leonardo.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2015) 

 

   

Figura 28. Estudos futuristas em torno a Leonardo.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2015) 
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Conclusão 

 

Em 2015 e 2016 a ficção e a fantasia científica mediante a exploração tanto 

de "Star Wars" quanto do celebrado "Interestelar", as produções se diversificaram 

para verentes teatralizadas, fílmicas e produção visual em forma de livros 

envelhecidos, intitulados "Livros da Natureza". Como o espaço para apresentar um 

trabalho de quatro anos é reduzido, deixaremos as fotografias finais para ilustrar o 

processo criativo, convidando o público leitor a visitar o website 

www.dialogosarteciencia.blogspot.com.br. 

 

 

Figura 29. Estudos sobre Star Wars.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2015) 

 

 

Figura 30. Personagens de Star Wars: teatralização e fotografia.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2015) 
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Figura 31. Estudos sobre Interestellar.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2016) 

 

 

Figura 32. Estudos sobre Interestellar.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2016) 

 

 

Figura 33. Estudos sobre Interestellar.  
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Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2016) 

 

 

Figura 34. Uma das edições do O Livro da Natureza. Estudos sobre Interestellar. 

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2016) 

 

Figura 35. Uma das edições do O Livro da Natureza. Estudos sobre Interestellar.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2016) 

(in: https://drive.google.com/file/d/0B_cf1inPfeF4b2JCY0dqek5sUzg/view) 

 

Figura 36. Uma das edições do O Livro da Natureza. Estudos sobre Interestellar.  

Fonte: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES (2016). 
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Sismos. A Instabilidade na Terra e no Retrato 

 

Angéllica Kelci Kubo PASTORELLO
1
 

Tânia Cristina Rumi SUGETA - Orientadora 

Universidade Estadual de Londrina  

 

Resumo: Este trabalho é sobre as reflexões, experiências e práticas que 

culminaram na instalação Sismos, um modo que encontrei para dispor objetos e 

pensamentos recorrentes em minha investigação, desenvolvida no Projeto de 

Iniciação Científica sobre processo de criação em Artes Visuais2. Na Geologia, o 

termo sismo está relacionado a um movimento brusco e breve na superfície 

terrestre, do qual podem nascer fissuras ou falhas geológicas das mais variadas. Os 

objetos desta instalação, montada em espaço aberto e de passagem, se projetam 

como fissuras de um cotidiano qualquer. São objetos familiares, mas que 

desestabilizam pela ausência de traços ou narrativas reconhecíveis em retratos e 

pelas fissuras abertas em peças de cerâmica. A experimentação desses objetos em 

contato direto com pessoas em trânsito, teve por intenção expor resquícios do 

instante de um abalo, de uma falha irreversível, mas me provocaram reflexões 

ainda mais profundas sobre o que revela o tempo/espaço de uma instalação, ao me 

deparar com as mais diversas reações e recepções dos passantes. 

 

Palavras-chaves: Cerâmica, fissura, retrato, instabilidade. 

 

Introdução 

 

Dia 24 de fevereiro de 2017, manhã, Calçadão UEL, entre a Capela 

Ecumênica e o Centro de Ciências Econômicas, ao lado de uma seringueira 

majestosa, quem por ali passava se deparava com dois módulos brancos, 

                                                           
1
 Graduanda no curso de Licenciatura em Artes Visuais na Universidade Estadual de Londrina.  

2
 Projeto de Iniciação Científica 09544 - Os processos de criação nas práticas de gravura, cerâmica e desenho associados às 
teorias das artes: pesquisa educacional em estética pedagógica - Sob orientação dos professores Tânia Cristina Rumi Sugeta, 
Cláudio Luiz Garcia e Marcos Aulicino.  
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posicionados um de frente para o outro, formando uma espécie de corredor ou 

fragmento de espaço familiar. Fixados num dos módulos, dois retratos, à frente do 

outro, um pequeno móvel de madeira coberto de sal, sobre o qual se encontravam 

três composições de peças em cerâmica. Cada composição carregava uma fissura. 

Nenhum texto orientava os passantes, nenhum título de trabalho ou experimento. O 

objetivo era chamar a atenção para um breve instante de uma ruptura que se 

encerra assim que começa, não separa, desinquieta, ameaça ser eternamente 

sísmica, mas só faz deixar rastros de eternidade distraída. Um rasgo, um espaço 

aberto por onde transitam caos e ordenação.  

Na primeira parte deste artigo, busco tratar sobre o contato com a cerâmica 

enquanto conceito ligado à metamorfose e transformação, utilizando como base a 

ceramista Katsuko Nakano e o historiador Richard Sennett. Num segundo 

momento, delimito uma sequência de experiências dentro da graduação que me 

levaram aos elementos/objetos da instalação Sismos, trabalho que desenvolvo 

especificamente no tópico que se segue. Ainda dentro desta última parte, faço 

referência a experiências e pensamentos ligados a tempos anteriores aos da 

graduação, que acabaram compondo outros cenários para esta investigação. 

 

O Contato com a Cerâmica 

 

Os elementos que constituem a cerâmica, terra, água, ar e fogo, 

coincidentemente ou não, são os mesmos encontrados em várias teorias ou mitos 

cosmogônicos. Minha relação com a cerâmica não é nem mítica, tradicional, nem 

puramente acadêmica, mesmo reconhecendo ter sido a academia o espaço das 

experiências e estudos. Soma-se a isso um interesse do tato e da memória pela 

materialidade e transitoriedade entre as formas, pela metamorfose e transmutação 

dos elementos.  

A ceramista Katsuko Nakano (1989), em sua busca por uma expressão 

pessoal através do barro, considera a cerâmica um processo de transmutação. 
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Processo no qual todo o mundo que percebemos está perpetuamente envolvido. 

Para Nakano, 

 

fazendo cerâmica podemos, mais que qualquer outra arte, sentir, 

contatar e participar desse movimento perpétuo de transformação 

cósmica, pois ela lida diretamente com os elementos que constituem o 

universo: Terra, Água, Ar e Fogo. (NAKANO, 1989, p. 67)  

 

Envolta por esses elementos, Nakano busca  por um ato involutivo na fusão 

entre o ceramista e a matéria barro, assim o ceramista se transformaria no barro 

que amassa, deixando revelar o homem que é, um retorno à matéria original, 

matéria mítica, morte que antecede a recriação. 

Já num outro viés, o sociólogo e historiador Richard Sennett (2009) discorre 

sobre o mundo material que reage constantemente às circunstâncias que o 

transformam, através de sua ambiguidade e resistência. Em seu texto Metamorfose, 

O Conto do Oleiro, Sennett recorre a diversos recortes da história e literatura para 

demonstrar como essas transformações da forma estimulavam a mente. Na 

mitologia antiga, essa metamorfose era relacionada ao irracional, em outros 

momentos, à magia, em outros ainda provocavam assombro e medo. Na moderna 

ciência da evolução, as transformações apontam para uma complexidade sempre 

muito maior do que aquela existente, enquanto para os antigos materialistas, o 

mundo físico se trata de uma metamorfose que não cessa, uma recombinação 

eterna dos quatro elementos básicos da natureza: água, terra, fogo e ar, os mesmos 

elementos encontrados na filosofia e nos gestos de Nakano, os mesmos que me 

instigaram na prática em cerâmica.  

Prática que leva à recriação, passando pela forma anônima do barro, e 

quase retorna à forma pedra com o fogo. Quando transformada em recipiente que 

armazena, a cerâmica, que deixara de ser terra, culturaliza e evita a morte natural 

daquilo que acolhe. Um morrer e um nascer, dois momentos de uma mesma 

matéria. Diante deste contato, passo a desenhar um mapa de afetações, começando 

pela cerâmica, até chegar aos outros elementos que compõem a instalação Sismos. 
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… no quadro dos mesmos pobres acasos, criamos os nossos 

mitos…3 

 

Neste capítulo, me debruço sobre algumas de minhas experiências com a 

argila, a cerâmica e posteriormente outros elementos dentro da graduação, fora da 

ordem cronológica, que considero pertinentes para o momento, como eventos que 

me afetaram de uma forma ou de outra, no desenvolvimento deste trabalho.  

Na disciplina de Cerâmica em 2015, precedida pelas experiências na 

disciplina de Escultura em 2014, percebo a potencialização do gesto com a 

tridimensionalidade. No objeto moldado com as mãos, em contato com a ação do 

tempo, da água e do fogo, surgem evidências do caráter irreversível da cerâmica e a 

possibilidade de agregação do acaso como evidência de um controle falho. Minhas 

ações não agem isoladas, tempo e matéria também são agentes. Sentia cada vez 

mais vontade de experimentar essa prática fora dos horários de aula e além dos 

ateliês, em outros contextos, outras mãos e outras vozes. 

Em setembro de 2015, juntamente com outros estudantes de Artes Visuais 

e alunos do Ensino Médio da rede pública de ensino4, fizemos uma visita a uma 

pedreira desativada situada na zona sul de Londrina. Os paredões imensos de pedra 

impressionavam pelos segredos que nos contavam, nos falavam sobre origens, 

histórias e transformações da vida da terra. Caminhamos, desenhamos, 

fotografamos, nos sujamos de terra. E na tentativa de descrever minhas impressões 

daquela visita às pedras, recorro a um poema de Drummond (1902-87): 

 

As pedras caminhavam pela estrada. Eis que uma forma obscura lhes 

barra o caminho. Elas se interrogam, e à sua experiência mais particular. 

Conheciam outras formas deambulantes, e o perigo de cada objeto em 

circulação na terra. Aquele, todavia, em nada se assemelha às imagens 

trituradas pela experiência, prisioneiras do hábito ou domadas pelo 

                                                           
3
 FOCILLON, Henri. A Vida das Formas. Zahar. Rio de Janeiro, 1983. pag 81 

4
 Atividade realizada através do Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid), com atividades no Colégio Aguilera, 
situado na zona sul de Londrina. 
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instinto imemorial das pedras. As pedras detêm-se. No esforço de 

compreender, chegam a imobilizar-se de todo. E na contenção desse 

instante, fixam-se as pedras – para sempre – no chão, compondo 

montanhas colossais, ou simples e estupefatos e pobres seixos 

desgarrados. (DRUMMOND, 2010, p. 249) 

 

Esse passeio antecedeu uma oficina de cerâmica com os mesmos alunos, 

que seria dada dali a alguns dias no espaço da escola, uma experiência que 

aprofundou nossa conversa sobre os elementos constituintes da cerâmica, as 

formas naturais, nosso contato e modo de agir sobre a natureza. E além disso, se 

descortinavam para mim as possibilidades de trabalhar argila e cerâmica atreladas 

à educação. 

 

 

Imagem da pedreira desativada, na região sul de Londrina, 2015. 

 

Também no território da educação, a segunda experiência que descrevo 

aconteceu durante o Estágio Supervisionado na Educação Infantil5, com crianças de 

4 a 5 anos. A proposta era modelar em argila os personagens que mais gostavam, 

extraídos das histórias que haviam sido contadas em sala pela professora da turma.  

Algumas crianças retrataram os personagens escolhidos de forma plana, 

como um desenho, outras amassavam um pedaço de argila e lhe davam um nome e 

                                                           
5
 Estágio realizado no CMEI Profª Sandra Regina Maximiliano Lemes, região oeste de Londrina, 2016.  
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pouco tempo depois já era outra personagem. Ao passo em que alguns alunos 

passavam a maior parte do tempo em uma única figura e iam agregando 

características físicas ou de comportamento durante sua criação. No tempo de 

secagem das peças, para que pudessem ser pintadas, cada um relacionou-a à sua 

vivência. 

Essa experiência me despertou a atenção para vários aspectos da prática 

em cerâmica. A começar pela ausência de apreensão formal ligada à matéria, muito 

comum em crianças daquela idade, e que nos remete a um contato mais imediato e 

imaginativo não só com a matéria, mas também com o conceito. O que me levou a 

uma das ideias sobre a forma em Focillon (1983): 

 

… as formas servem mais para transfigurar as capacidades e os 

movimentos mentais do que para os designar. Deles, as formas recebem, 

não uma diretiva, mas uma inflexão. As formas são mais ou menos 

intelecto, imaginação, memória, sensibilidade, instinto, caráter; são mais 

ou menos vigor muscular, espessura ou fluidez do sangue. (FOCILLON, 

1983, p. 80) 

 

Assim como forma e conceito circulam pelo espaço da indefinição, as ideias 

acerca do tempo também não se encontram presas ao tempo cronológico dos 

relógios e calendários. Os personagens de argila só poderiam ser pintados dali a 

dois dias, no nosso próximo encontro, então as crianças logo recorreram às suas 

próprias medições temporais, suas noções de demora, de espera. Um tempo muito 

mais próximo das experiências cotidianas, do corpo, dos gestos, das sensações. Um 

tempo vivo, que tem sua duração nas ações de cada um. Tempo subjetivo, repleto de 

liberdade. 

A terceira experiência que menciono foi durante a disciplina de Pintura, em 

2015. Houve um passeio noturno certo dia da semana em que registramos as cores 

pelo caminho. A luz era muito escassa e passei a pensar que os tons escuros 

daquelas cores talvez fossem dados pela sobreposição de camadas e mais camadas 

de horas vividas, horas cansadas, oxidadas com o peso dos dias e maquiadas com a 

luz do sol. Faço um pequeno recipiente de argila branca não queimada, escrevo as 
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cores encontradas em letras pretas e completo o recipiente com água. Em poucos 

minutos nasce uma fissura, por onde a água escorre levando consigo algumas 

letras. Ofereço então a fuga daquilo que não se sustenta. 

 

 

Sem título, acrílica s/ peça de argila branca 3 x 10 cm, 2015. 

 

A fissura que surge na argila e desenha imagens de acidentes geológicos, 

estabeleço como o cruzamento entre duas dimensões, o dentro e o fora, como num 

trânsito desvirtuado. É também o entrever, a instabilidade da rigidez que se rompe, 

ferida na terra, descoberta do que deixa de correr e passa a escorrer, a mesma 

abertura que deixa escapar os sentidos rígidos das palavras, permitindo que a 

poesia nasça. No encontro entre cerâmica e fissura, o nascimento de um objeto 

instável.  

No ano seguinte, numa busca inquieta pela forma fissura, dou início a um 

caderno de registros, memórias, desenhos e gravuras, o Livro das Fissuras, no qual 

eu guardo os esboços e planejamentos das peças em cerâmica que mais tarde 

fariam parte da instalação Sismos. 
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Recortes do Livro das Fissuras, esboços das peças em cerâmica, 2016 
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Fissuras abertas não pelo acaso, mas provocadas pelas mãos conscientes, 

pela ação da água ou do fogo. E então o espaço fica entre dois pólos, entre o dentro e 

o fora, fica entre. Para adornar, uso engobe6 de sais, lembrando que o sal também é 

elemento entre dois pólos, conserva e corrói, é grão e imensidão. Meses antes, o sal 

já havia aparecido como elemento repleto de simbologias e significados, durante a 

primeira ação do coletivo Barafunda7. Esta ação, trago como a quarta experiência a 

descrever no meu mapa de afetações. 

Tratou-se de uma performance ao redor de um grande monte de sal, onde 

antes havia uma pedra-escultura do artista Fajardo. Havia essa voz que falava de 

ausência. Sobre o monte, deixávamos memórias reais ou não, objetos de muito 

apreço ou encontrados nas calçadas, outras vozes que falavam de si, do espaço e de 

suas próprias ausências. 

Foi  durante os encontros que antecederam a performance do Barafunda, 

que vieram os estudos sobre a nulidade do ser, uma série de interferências que fiz 

em fotografias 3x4 de pessoas anônimas. Pensávamos e discutíamos sobre a 

revelação poética à luz do poeta e teórico Octávio Paz (1982), para o qual a poesia 

também é o que coloca o homem fora de si, através da revelação poética e, 

simultaneamente, o faz retornar ao seu ser original.  

 

... mas a outra margem está em nós mesmos. sem que nos 

movimentemos, quietos, nos sentimos arrastados, movidos por um 

grande vento que nos deixa fora de nós. deixa-nos fora e ao mesmo 

tempo nos empurra para dentro de nós” (PAZ, 1982, p. 14) 

 

                                                           
6
 Cobertura opaca e líquida, feita basicamente da mistura de uma argila com pigmentos ou corantes e material fundente. 
Usada para decorar e ocultar a cor original de peças de cerâmica. 
7
 A ação foi uma Performance com integrantes do projeto de iniciação acima citado, durante a exposição A Passageira 16, no 
Museu de Arte de Londrina em 2016. 
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Estudos sobre a Nulidade do Ser, Recorte do Livro das Fissuras, 2016 

 

Desses retratos, nasceram tantos outros, em que usei inúmeras 

sobreposições, as imprimi em papel sulfite e usei na performance. Muitos deles 

entreguei a quem nos assistia, enquanto falava de memórias tão reais quanto os 

devaneios mais sóbrios, outros eu deixei no local expositivo, onde permaneceram 

durante quase um mês, ao lado de tantos outros objetos. Houve dia de sol, de chuva, 

de vento, e os retratos afetados também pelo sal, mudaram de cor, de textura, 

adquiriram novas camadas de existência, novas histórias irreais. Depois foram 

recolhidos, emoldurados, e por fim, alinhados num dos módulos da instalação 

Sismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 

 

 

 

 

 

   

De cima para baixo, da esquerda para a direita: retratos durante a performance do Barafunda; retratos após o tempo de 

exposição; retratos expostos na instalação Sismos. 

 

Cerâmica, fissura, sal, retratos, eis os elementos/objetos que utilizei para 

compor a instalação. Reconheço que o caminho que acabo de traçar pode até 

parecer que foi formado por direções unívocas, na construção dos pesos e 

importâncias de cada elemento, mas reconheço também que se trata de um 

caminho traçado por recortes muito bem determinados, de experiências que 

ocorreram dentro da graduação. No entanto, como o leitor perceberá ao final do 

próximo capítulo, os desdobramentos desta investigação me remeteram a 

experiências e espaços muito anteriores, numa busca por relações e sentidos 

esparsos, nos quais me situo e me desfaço, constantemente.   

Segundo Fayga Ostrower (2007), na busca por ordenações e significados na 

interpretação de fenômenos, reside a motivação humana de criação. Dos inúmeros 

estímulos recebidos por nós a cada instante, nas mais corriqueiras das situações, 

estabelecemos nossas relações e formamos ordenações. 
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“De inúmeros estímulos que recebemos a cada instante, relacionamos 

alguns e os percebemos em relacionamentos que se tornam ordenações. 

As formas de percepção não são gratuitas nem os relacionamentos se 

estabelecem ao acaso. Ainda que talvez a lógica de seu desdobramento 

nos escape, sentimos perfeitamente que há um nexo.” (OSTROWER, 2007, 

p. 9) 

 

Ostrower se refere ao processo de criação, intimamente interligado com a 

sensibilidade, tida pela autora como “uma abertura constante ao mundo e nos liga 

de modo imediato ao acontecer em torno de nós” (OSTROWER, 2007, p. 12), uma 

porta por onde entram as sensações. Sismos talvez tenha sido minha tentativa de 

oferecer aos passantes a possibilidade de um outro contato, chamar para um outro 

instante, aquele em que uma ruptura se inicia e logo se encerra, o instante de uma 

fissura. 

 

Sismos 

 

O primeiro espaço cogitado para montar a instalação foi a Galeria do 

CECA/UEL, mas o agendamento se tornou inviável, uma vez que a Galeria estava 

cedida para uma exposição que duraria mais de um mês. Se por acaso, falta de 

planejamento ou ironia do destino, a ideia de montar a instalação em espaço aberto 

foi fazendo cada vez mais sentido diante da proposta que aos poucos se 

concretizava. A instalação em espaço aberto dialogava com a vontade de 

experimentar esses objetos num tempo/espaço que se relaciona diretamente com 

pessoas em trânsito, que de repente se veem diante de objetos reconhecíveis, mas 

abalados em seus sentidos e disposição espacial. Como aponta Neide Marcondes 

(2008)  sobre a instalação na arte contemporânea: 

 

Na arte contemporânea, nas Instalações, o tempo dos instantes é 

transcendental-imaginativo, tempo da intuição e projeto para o tempo 

espacializado. Formas artísticas contém os movimentos: projeto, 
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presença; a arte em evento; a memória disporá do pretérito indefinido. 

Nas instalações, o espaço/lugar é concreto.(MARCONDES, 2008, p. 737) 

 

No pequeno corredor formado por dois módulos brancos, eu oferecia o 

contato com objetos que se projetavam como resquícios de um cotidiano qualquer, 

eram peças utilitárias em cerâmica envoltas pelo sal e retratos emoldurados. No 

entanto, as peças haviam perdido sua utilidade devido a fissuras em suas paredes, e 

nos retratos não havia narrativas lineares ou traços reconhecíveis. Oferecia-se 

também o tempo dos instantes de um abalo. 
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Imagens e detalhes da instalação Sismos 

 

Das reações dos passantes, as mais diversas, a começar pelo desvio. 

Muitos passavam por trás dos módulos ou até mesmo pelo centro da instalação, 

mas desviavam o olhar. Outros paravam diante dos objetos, olhavam de perto. 

Algumas reações de espanto, negação, outras de curiosidade. Foram poucos 

aqueles que tocaram nos objetos. Alguns me perguntaram como eu havia feito as 

peças e os retratos, me abordaram, mesmo eu tendo me assegurado de manter 

uma distância suficiente para observar sem ser observada. 

Não cabe aqui uma análise psicológica de cada reação e não questionei 

nenhum dos passantes sobre suas impressões. O que mais me interessava naquele 
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momento estava no olhar e nos gestos, os lugares mais sinceros e imediatos do 

contato com algo inusitado.  

Enquanto estava ali, observando aquelas pessoas em trânsito, pensava 

nessa busca por um modo de dispor os elementos aqui descritos, que há tempos 

sussurravam outras formas de se situarem em seus corpos e no espaço fora deles, 

um instante para também dispor pensamentos recorrentes em minha imaginação e 

pesquisa. E tentando ouvir esses sussurros com mais atenção, começo a pensar 

que o espaço de que falavam estava muito mais ligado a um espaço interior, de um 

tempo particular, daqueles que vivem na memória. 

Recorro a cenas do lugar onde cresci, uma pequena cidade chamada 

Jataizinho (PR) às margens do rio Tibagi e aos sentimentos que alimentei, outros 

que tentei sufocar. Desenho então um outro mapa de afetações, com textos 

instáveis, de lembranças vividas ou inventadas. 

 

Trechos extraídos do Livro das Fissuras, escritos em 2016. 

 

Mesmo quando o rio estava baixo, não conseguia tocar o seu leito, e 

pensava que talvez não houvesse um outro chão lá embaixo, tamanho o 

cansaço de se manter sólido. Aprendi a ter medo do fundo do rio, porque a 

água se tornava pesada demais no retorno à superfície. Aprendi também 

a ter medo da correnteza, porque já sabia que a água era mais forte que o 

fogo. Quando ainda pequena, enquanto brincava no rio com minha mãe, 

primos e tia, fui levada pela correnteza por alguns instantes, e pela 

primeira vez abri os olhos embaixo daquela água. Era como ter uma 

membrana espessa e marrom nos olhos, que os envolvia até a retina. 

Parei de ser arrastada quando bati em um tronco, que uma das enchentes 

havia derrubado sem força suficiente para arrancá-lo de sua raíz. Com os 

olhos ardendo e o coração acelerado, olhei em volta, ninguém tinha 

percebido, e pensei, devia ter tocado o chão. 

 

Houve um dia em que todas as vontades dormiram. Foi quando a 

correnteza passou pela rua fazendo barulho e levando todas as certezas. 

Quem estava dentro das casas só ouviu os latidos dos cachorros da rua, 
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que ficaram ilhados. Então me contaram, rio sem água é fissura, e 

correnteza é vento dentro do rio. A mesma correnteza que passou pela 

rua e ilhou os cachorros, a mesma que me afoga quando acordo. 

 

Sentia cada vez mais a necessidade de tocar naqueles espaços da memória 

novamente. Voltei para aquela cidade, onde as fissuras talvez tenham nascido. Voltei 

com as mesmas peças de cerâmica usadas na instalação, mas desta vez não havia 

nenhum módulo e nenhum passante, eu estava só, às margens do mesmo rio. O 

barulho que fazia vinha da água correndo e dos meus passos quebrando as folhas 

secas. Fotografei as peças em horários diferentes, para que elas também sentissem 

o passar do tempo, e para que o tempo as sentisse. Me afastava um pouco e elas 

quase se camuflavam naquele cenário vivo, poderiam até mesmo terem surgido 

naquele instante, assim como o autorretrato sustentado pela instabilidade d’água, 

última imagem deste artigo,  
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Peças em cerâmica fotografadas às margens do Rio Tibagi, Jataizinho PR, 2017 

 

Autorretrato. Fotografia digital, 2017.. 

 

 

Considerações Finais 

 

Se, com a primeira montagem da instalação Sismos, eu objetivava afetar os 

passantes com um instante/resquício de um abalo, certamente não esperava ser 

afetada desta forma. As reflexões, leituras, orientações da professora Tânia, 

conversas com amigos, experiências e memórias que rodearam a concretização 

deste trabalho, me levaram a tantas percepções que ainda não pude definir ou 
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digerir. Logo, mais do que conclusões finais, esta parte do artigo servirá como uma 

porta aberta a novas proposições que alimentem esta busca, que direcionem esta 

minha investigação. Cerâmica e fissura tocaram o chão, estão mais próximas de 

seus próprios abalos, assim como o retrato, que encontrou na correnteza o 

movimento de sua instabilidade. 
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Cada vez que as ondas se quebram 

 

Odival PEREIRA Junior 

(Universidade Estadual de Londrina) 

Vanessa Tavares da SILVA 

(Universidade Estadual de Londrina) 

 

Resumo: No projeto Cada vez que as ondas se quebram, foi desenvolvido 

um conjunto de vídeos que aproxima esse dispositivo da pintura, construindo 

autorretratos a partir de questões subjetivas que também percorrem o outro e que 

se repetem em intensidades variáveis. A produção perpassa pela discussão do vídeo 

e sua temporalidade. Inicialmente José Leonilson foi uma das referências por ser 

um artista que lidou com uma esfera afetiva em todo seu trabalho, sendo sua 

produção uma espécie de diário íntimo. Em “São tantas as verdades” (1998, p. 22), 

Lisette Lagnado aponta para um artista que, ao mesmo tempo que se mostra um 

indivíduo emotivo, resiste à exposição de seu íntimo. Michael Rush, em “Novas 

mídias na arte contemporânea”, chama atenção para como o ser humano manipula 

o tempo através do vídeo, “capturando-o e reconfigurando-o, criando variações com 

intervalos, avanço rápido, câmera lenta...”, (2006, p.6). Nesses pensamentos, há o 

interesse de criar imagens em movimento que existem tanto quanto nossos sonhos; 

que assim como o sensível não reside em nenhum lugar e estão em uma 

temporalidade suspensa. 

 

Palavras-chave: Vídeo; autorretrato; tempo. 

 

Autorretrato 

 

O título da pesquisa ocorreu após ter assistido ao filme “Breaking the waves 

(1996)”, dirigido por Lars von Trier, especificamente uma cena onde a protagonista 
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chora em cima de uma rocha enquanto as ondas se partem ao encontrá-la. A onda, 

segundo Argeo Magliocca (1987, p. 219) é “uma perturbação que se propaga”, que se 

forma, se choca e se desfaz, um ciclo com intensidades diferentes. 

O projeto consistiu em um processo teórico e prático para uma produção 

em videoarte, que são vídeos de curta duração, produzidos a partir de um roteiro 

simples que pode tanto ser textual como visual. Os vídeos foram pensados 

juntamente com outras linguagens, formando um conjunto de autorretratos que 

expõem inquietações com desdobramentos sobre a compreensão de si no tempo e 

compreensão do tempo no indivíduo. 

José Leonilson foi um artista com uma grande produção e fez de seu 

trabalho uma extensão de si, registrando seus pensamentos, desejos, angustias, 

sendo sua produção uma espécie de diário íntimo. O coração é seu motivo 

dominante e está presente em todo seu trabalho. O coração como centro vital das 

emoções sensibilidades do sujeito, lugar onde é depositado seus sentimentos 

profundos e íntimos. Abismos, água, escadas, ilhas, oceanos, pedras, vulcões – tudo 

remete ao coração. Em sua produção encontramo-nos, em diversos momentos, com 

ambiguidades e em “São tantas as verdades” (1998, p.22), Lisette Lagnado aponta 

para um artista que ao mesmo tempo que se mostra um indivíduo emotivo, também 

resiste à exposição de seu íntimo ao público. Em “O Pescador de palavras” (Fig. 1) 

mostra sua dificuldade com a linguagem e também de como algumas sensações 

são inomináveis, onde nos encontramos num jogo de escolhas, numa tentativa de 

expor algo que permeia o indizível. 
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Fig. 1 - José Leonilson, Pescador de Palavras, 1986 (acrílica sobre lona, 105 x 95 cm) 

 

E, partindo desse pensamento, possuo o interesse de criar imagens em 

movimento repletas de informações não explícitas, que existem tanto quanto nossos 

sonhos; que não ocupam lugar no espaço e estão em uma temporalidade suspensa. 

O cinema também sempre foi uma grande referência. No ano de 2014, se 

deu o início do processo de produção através do desenho, que teve como ponto de 

partida para discussão das questões do sensível. Iniciei com o filme “Buffalo’66 

(1998)”, dirigido por Vincent Gallo (Fig. 2), o que me trouxe às reflexões e aos 

questionamentos sobre a existência, e também sobre a percepção do outro e de 

como isso reflete em mim.  
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Fig. 2 - Vincent Gallo, Buffalo ‘66, 1998 

 

A discussão do autorretrato partiu daí, numa necessidade de dar 

visualidade a algo turbulento que são as relações afetivas. 

 

Desenho, objeto, pintura e vídeo 

 

Tanto para a produção em desenho, quanto para a produção de vídeos, 

utilizei um objeto. Trata-se de uma forma que possui linhas, volume e 

materialidade. No caso, essa forma é horizontal com um vazado no meio e na área 

inferior é dividido em dois lados. É, em sua grande parte, da cor laranja com laços 

pretos em cada um dos lados, de mesmo tamanho e outro localizado no lado 

esquerdo. Também nesse lado, há uma alça com um apito. Na área inferior direita 

há uma área escrita com advertências para o uso. Ao ler essa descrição sem 

conhecimento prévio, não há como saber o que é o item em um primeiro momento, 

talvez pela falta de hábito de olharmos as coisas antes de mais nada como forma. 

Possuo o colete e antes mesmo de desenhá-lo, ele foi para mim, além de um objeto 

que escolhi para trabalhar, basicamente um colete-salva vidas associado à sua 
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função seu local/contexto recorrente. Porém, observando-o atentamente, percebi o 

quanto deixamos passar despercebido por percepções possíveis, somente através 

da observação. Segundo o pensamento de Paul Valéry (2012, p.63), “a mão deve 

estar a serviço do olho, não mais do nosso automatismo”. 

A partir dos frames do vídeo Ilha e da observação do colete, produzi 43 três 

desenhos com grafite, alguns utilizando cor (Fig.3). Em sua grande maioria, são 

representações da mesma posição apresentada no vídeo com incisões na região do 

rosto do indivíduo. Essas incisões recorrentes em vários desses desenhos foram 

pensadas a partir do trabalho de Carlos Mélo que possui uma série de desenhos 

intitulada “Abismos” (Fig. 4) com traços claros e até apagados, e uma interferência 

na área do rosto da figura.  O estranhamento através do apagamento me interessa, 

mas não só um apagamento pela borracha, e sim, também, o que se dá pela 

sobreposição, quando nem uma ou outra imagem é totalmente identificável, mas 

sim, criadora de uma terceira.  

 

 

Fig. 3 - Junio Pereira, 43 desenhos - Ilha 
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Fig. 4 - Carlos Mélo, Sem título, da Série Abismo, 2007-2008 (grafite sobre papel, 90 x 70 cm) 

 

Os diálogos entre vídeo e desenho aconteceram após visita à exposição do 

“Arte Londrina 3” que ocorreu na Divisão de Artes Plásticas da Universidade 

Estadual de Londrina, onde a artista Raquel Magalhães apresentou uma série de 

pinturas feitas a partir de frames de vídeos que reunia tanto de registros amadores 

com os quais criava intimidade, como também do cinema (Figs. 5, 6 e 7). A artista 

mostra um trânsito entre o vídeo e a pintura, uma captura que poderia ser feita pelo 

frame, mas que, através de sua pintura, também se vê movimentação nos 

remetendo ao vídeo. Algumas imagens são de filmes e nelas a artista se utiliza 
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também das legendas ou de aspectos da câmera no momento da gravação, ou ainda 

uma pintura que revela uma sequências de imagens. 

 

 

Fig. 5 - Raquel Magalhães, Miami, 2015 (óleo sobre tela, 50 x 60 cm) 

 

Fig. 6 - Raquel Magalhães, O Fantasma, 2015 (óleo sobre tela, 80 x 100 cm) 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

Fig. 7 - Raquel Magalhães, 9 quadros de 10 x 15 cm, 2016 

 

O objeto que utilizei para a produção dos desenhos e do vídeo “Ilha”, o 

colete, é feito para que nos impeça de afundar. É a proteção premeditada de algo. Se 

é premeditado, obviamente há uma primeira experiência, o que se deu, acredito, na 

razão pela qual esse objeto foi inventado. A experiência é o que nos faz tomar 

atitudes para encarar certas situações que podem se repetir. Essa proteção é quase 

como uma armadura que possibilita um guerreiro estar mais seguro de um ataque. 

Mas até que ponto essa proteção existe? Ela realmente existe ou é ilusória? O colete 

talvez seja uma mentira, uma contradição. É medo de afogar, é vontade de afogar. 

Um desejo. É como o que Milan Kundera fala sobre vertigem em “A insustentável 

leveza do ser”:  

 

O que é vertigem? O medo de cair? Mas porque sentimos vertigem num 

mirante cercado por uma balaustrada? A vertigem não é o medo de cair, é 

outra coisa. É a voz do vazio embaixo de nós, que nos atrai e nos envolve, 
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é o desejo da queda do qual logo nos defendemos aterrorizados 

(KUNDERA, 1984, p.53). 

 

Anseio e recuo, o paradoxo de um peixe com colete salva-vidas. 

 

Materiais e métodos 

 

Durante as gravações e edições dos vídeos, pode-se notar a escolha do 

fundo, a posição do corpo em relação ao fundo como podemos encontrar nos 

trabalhos de Leonilson, a escolha de cores e as sobreposições que alteram essas 

cores e os recortes efetuados nos vídeos. Esses dados, que na produção dos artistas 

utilizados como referência, são do desenho, da pintura e da colagem se 

entrecruzam e refletem no aspecto prático construindo caminhos que integram a 

produção.  

A realização de pequenos vídeos teve seu início no ano de 2014, primeiro 

ano do curso de Artes Visuais. Naquele momento, a produção acontecia 

despretensiosamente, seguindo um desejo de experimentar esse meio, movido pelo 

interesse pelo cinema. Desde então foram utilizados os equipamentos disponíveis 

como telefone celular para captura de vídeos, e softwares para edição.  

Essa mesma prática se alastra também para os vídeos feitos 

posteriormente, durante a pesquisa. Foi uma forma de continuar produzindo com 

recursos limitados, compreendendo a possibilidade de extensão de cada um deles. 

Nos processos de edição, me utilizei de recortes, alteração de cores, adição de sons 

ou música e câmera lenta. As três primeiras produções variam entre 4 e 6 minutos 

de duração e possuem um caminho até o final, já os vídeos posteriores, dois deles 

possuem 24 segundos e outro com 1 minuto e 16 segundos de duração para serem 

reproduzidos em looping no espaço expositivo, portanto, mesmo curtos duram por 

tempo indeterminado (Figs. 8, 9, 10). 
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Fig. 8 - Junio Pereira, Ilha, 2016 (0'24") 

 

Fig. 9 - Junio Pereira, Sempre amei com minhas próprias mãos, 2016 (0'24") 

 

Fig. 10 - Junio Pereira, Lembrança de criança, talvez mentirosa, 2016 (1'16") 
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Vídeo, tempo e Tarkovski 

 

O vídeo é um dos meios da linguagem artística que não possui tanto tempo 

de vida se comparado a outros meios, e nesse sentido difere do se produziu 

anteriormente, em certa medida, contrapondo-se a essa produção.  Quando digo 

que se contrapõe, falo sobre o pensamento tradicional da arte, no qual uma obra é 

feita para durar e atravessar séculos de existência, como a pintura, por exemplo. 

Michel Rush elege o casamento entre arte e tecnologia como o mais efêmero de 

todos (RUSH, 2006, p.4). 

Essa linguagem possui outro caminho, pois se trata de uma forma diferente 

da pintura ou escultura. Primeiramente por não ser algo material, não usamos o 

sentido do tato para manuseá-lo; depende de um instrumento tecnológico para sua 

reprodução. Sobre a relação com o tempo, já não se trata necessariamente de 

permanência, mas, ainda assim tenta guardar o tempo, esse tempo que não se 

recupera, porém, pode ser revisitado inúmeras vezes.  

No cinema, Andrei Tarkovski possui um cuidado com a escolha das cores e 

com a questão do autorretrato. O diretor é conhecido por criar um universo filosófico 

de poesia, mistério e introspecção. Tarkovski fez do tempo o principal motivo de seu 

trabalho e talvez tenha sido o artista mais consciente e preocupado com o 

impalpável. O cinema, ou o vídeo de uma forma geral, está umbilicalmente ligado ao 

tempo ou a ele está subordinado.  Seja o tempo de duração que é sempre um 

desafio, o tempo que devora as coisas ou esse tempo que tentamos definir. 

Me encantava e ainda me encanta essa busca pelo lugar – outro - que está 

nos filmes, assim como nos sonhos, na memória e nos afetos. Nada disso está ali 

materialmente ou na nossa cronologia, mas sim, em um lugar desconhecido que 

porta um tempo suspenso. 

O cinema de Tarkovski (fig. 11) é um grande exemplo desse tempo, que se 

utiliza da poesia de sua memória. Possuo a intenção de revisitar esses lugares 
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quase não alcançáveis através de imagens e recursos de edição, juntamente com a 

produção poética, a pesquisa teórica sobre o tempo no cinema e na influência que o 

cinema tem para nossa formação. 

 

Fig. 11 – Andrei Tarkovski, O Espelho, 1975 
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Produção de arte contemporânea: concepções e visibilidade 

 

Alexandra PINGRET1 

Gabriela Sartori RIMOLDI2 

(PIBID – Artes Visuais – UEL) 

 

Resumo: Qual a proposição de realizar oficinas fora do ambiente 

escolar? Por quê a prática diária do ensino de arte na educação formal não tem a 

mesma vivência de projetos à parte? Como o campo expandido pode beneficiar a 

instituição de ensino? Partindo destas e outras perguntas, apresentamos nessa 

comunicação algumas reflexões a partir da proposta de ateliê compartilhado de 

Marisa Flórido César relacionando-o com práticas realizadas na oficina de arte 

contemporânea ofertada pelo PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência) de Arte Visuais – UEL (Universidade Estadual de Londrina), 

no Festival de Todas as Artes da cidade de Arapongas. O ateliê compartilhado é 

aquele em que o artista se vê na possibilidade de ser interferido, levando em 

consideração a participação do outro e a não finalidade da “obra” em si, mas de 

vivências sensoriais que contribuem para estimular a percepção de espaço e ao 

mesmo tempo de si e dos outros. Ambientes dos quais professores, estudantes 

e participantes produzem arte como experiência estética de criar, retomar e 

interferir em aspectos da realidade em que vivem. 

 

Palavras-chaves: Arte contemporânea, ateliê compartilhado, oficina.  

 

Esse texto é o resultado das primeiras reflexões sobre as vivências 

sensoriais na oficina de arte contemporânea ofertada no FESTAR (Festival de todas 

as artes de Arapongas) pelo PIBID – Artes Visuais (Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência) da UEL (Universidade Estadual de Londrina). O FESTAR é 

                                                           
1
 Professora da rede pública de ensino, supervisora do PIBID – Artes Visuais, da universidade Estadual de Londrina, mestre 
em História Social, UEL, 2012. 
2
 Professora da rede particular de ensino, estudante do Curso de Artes Visuais e ID pelo PIBID – Artes Visuais da universidade 
Estadual de Londrina. 
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um festival anual promovido pela Secretaria de Cultura da cidade de Arapongas – 

Paraná, os organizadores desse evento se preocupam em propiciar ao público da 

cidade a vivência nas múltiplas linguagens e gêneros artísticos, nesse sentido, 

encontramos oficinas de canto, de artes visuais, de teatro e de dança, bem como 

apresentações e espetáculos nessas linguagens. Esses eventos proporcionam aos 

habitantes da cidade, e região. 

Nosso PIBID está situado dentro do Colégio Estadual Emílio de Menezes, no 

qual as aulas de Arte são ofertadas dentro das salas de aula tradicionais e com 

tempo definido, apresentando assim inúmeros limites para o processo de criação 

artístico, devido a isso, optamos por realizar oficinas, que acontecem fora da sala de 

aula, em espaços alternativos dentro do colégio em contraturno, conseguindo 

expandir o ambiente do aluno e da professora, e, ao mesmo tempo possibilitando ao 

futuro professor (do PIBID) uma vivência com um menor número de estudantes, 

bem como uma carga horária mais flexível e ampla. Dessa maneira, esses novos 

espaços passaram a sediar discussões, produções, trocas e relações artísticas 

valiosas tanto para os estudantes do PIBID, quanto para a professora da sala e 

principalmente os estudantes.  

Ampliando os trabalhos realizados em 2015, para além do colégio, fomos 

convidados a participar do FESTAR, com a aplicação de oficinas, o que nos 

proporcionou novas experiências, ao conhecer novos espaços e públicos.   Também 

as relações estabelecidas, entre oficineiros e participantes das oficinas não 

correspondiam à hierarquia escolar, podendo assim usufruírem de maior 

aproximação e liberdade, o que favoreceu tanto o diálogo quanto a produção artística 

em si. Nessa perspectiva, o autor Guilherme Corrêa ressalta:  

 

Busca-se ainda, na oficina, a quebra de um outro tipo de hierarquia que 

não a burocrática que distribui as pessoas em funções fixas, em 

decorrência de cargos que assumem, de bens que acumulam ou de 

diplomas que detém, mas sim de uma hierarquia do conhecimento. 

(CORRÊA, 1998 p. 45)   
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Em 2016 optamos em propor uma oficina de arte contemporânea, que por 

ser recente, a partir de 1960, é um desafio tanto para quem propõe a oficina como 

para quem participa e ainda mais para quem a aprecia. Essa dificuldade passa pelo 

desconhecimento dos parâmetros artísticos que são diferentes da arte clássica e 

moderna, dentre eles: o papel do artista e do espectador, o uso de materiais e 

suportes, o espaço da arte e uma vasta produção artística em inúmeras 

modalidades. 

A modalidade escolhida para propor essa oficina no FESTAR, foi a 

intervenção, que tem como um de seus objetivos ampliar as percepções artísticas 

dos produtores (participantes da oficina) e do público que iria conviver com o 

resultado do trabalho desenvolvido na oficina. A intervenção proposta para o grupo 

foi: através de criação de imagens tridimensionais em tecido pensar em formas de 

se expressar e instigar visualmente os transeunte daquele espaço que é uma 

construção de vidro espelhado numa praça da cidade, porém, ao reunir o grupo de 

participantes da oficina e dialogar sobre as várias possibilidades de inserção 

naquele espaço, foi decidido fazermos nos bancos da praça. 

Uma intervenção artística consiste basicamente em interferir esteticamente 

em determinado espaço, na maioria das vezes público. Com o objetivo de propor 

uma quebra da rotina das pessoas, transeuntes daquele espaço, provocando um 

estranhamento e ao mesmo tempo um novo olhar para aquele local e, nesse caso 

um novo olhar principalmente para os bancos que serviram de suporte da arte 

compondo aquele “cenário”. Dessa maneira busca-se ampliar tanto a percepção do 

próprio espaço, como a de si mesmo e dos outros. 

Todavia, quando pensamos em produção artística, automaticamente 

lembramos de um ateliê, que, com base em uma noção clássica, é o espaço físico 

utilizado pelos artistas para realizarem seu trabalho, ou o ensino de suas práticas. 

Na concepção clássica de espaço para produção e ensino da arte pensamos no 

ateliê, enquanto ambiente sagrado, no qual o artista é um gênio e está criando ou 

ensinando os leigos.  

Porém, na contemporaneidade percebe-se uma mudança em vários 

aspectos no campo das artes, e o espaço de produção, ensino e fruição de arte se 
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alteram, bem como a relação do artista com o público e com a produção artística. Ou 

seja, na arte contemporânea conforme Marisa César (CESAR, 2002, p.26) “As 

fronteiras entre arte e os eventos cotidianos são fluídos” e o espaço do ateliê é o 

espaço do mundo. Nesse mesmo pensamento, o artista busca aguçar a percepção 

do espectador, pois, como escreve a mesma autora a ênfase “agora é a percepção 

do espectador que está evidenciada é ele que também realiza a obra de arte na 

concretude imanente do mundo.” (CÉSAR, 2002 p. 24) 

Com base nessas mudanças, a proposta de ateliê compartilhado é aquela 

em que o artista se vê na possibilidade de ser interferido, levando em consideração 

a participação do outro e a não finalidade da “obra” em si, mas de vivências 

sensoriais que contribuem para estimular a percepção de espaço e ao mesmo 

tempo de si e dos outros. Ambientes dos quais professores, estudantes e 

participantes produzem arte como experiência estética de criar, retomar e interferir 

em aspectos da realidade em que vivem, indo além das fronteiras estabelecidas 

pelas paredes, partindo para as ruas e atingindo a sociedade, os colocando em 

partilha de sensações e experiências a serem vivenciadas. Nessa perspectiva a 

oficina do FESTAR foi pensada, numa dinâmica específica num espaço 

compartilhado. 

Assim, nessa oficina de arte contemporânea, foram produzidas imagens 

que iriam interferir e dialogar com outras imagens já pertencentes ao cotidiano 

daquela cidade, mas o resultado imagético foi além da inserção de uma imagem, 

pois essa imagem criou outras imagens a serem estudadas, a partir de outros 

enfoques, como por exemplo a recepção dessas imagens pelo público e ainda a 

relação da produção artística com o entorno, com a própria paisagem do lugar. 

Portanto, sobre a cidade, configuraram-se outras imagens abertas a novas 

interpretações em vários níveis de percepção, Burke escreve 

 

o significado das imagens dependem de seu ‘contexto social’. Estou 

utilizando esta expressão num sentido amplo, incluindo aí o ‘contexto’ 

geral, cultural e político, bem como as circunstancias exatas nas quais a 

imagem foi encomendada e também seu contexto material, em outras 
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palavras, o lugar físico onde se pretendia originalmente exibi-la. (BURKE, 

2004, p. 225) 

 

Assim, amplia-se a compreensão tanto da imagem observada como das 

relação com os elementos que a compõe e como se estabelecem configurações 

múltiplas a partir dessas conexões. Durante o início da oficina dialogamos várias 

possibilidades de composição com os materiais e espaços disponíveis, e os 

participantes ficaram livres para desenhar ou escrever em suas produções. Sobre 

as imagens e palavras Joly acrescenta: “as palavras e as imagens revezam-se, 

interagem, completam-se e esclarecem-se com uma energia revitalizante. Longe de 

se excluir, as palavras e as imagens nutrem-se e exaltam-se umas às outras.” 

(JOLY, 1996, p. 133) 

Na sequência optamos por separar as fotografias em produção e recepção, 

com o objetivo de realizar reflexões preliminares sobre ambas possibilidades.  

Entendendo que as imagens, segundo Burke 

 

as imagens não são nem um reflexo da realidade social, nem um sistema 

de signos sem relação com a realidade social, mas ocupam uma 

variedade de posições entre estes extremos. Elas são testemunhas dos 

estereótipos, mas também das mudanças graduais, pelas quais 

indivíduos ou grupos vêem o mundo social, incluindo o mundo de sua 

imaginação. (BURKE, 2004, p. 232)  

 

PRODUÇÃO 

 

A partir do diálogo e da possibilidade de desenhar ou escrever nos tecidos, 

cada participante optou por escolher uma temática ou somente desenhar, na 

fotografia 1, 2, 3 e 4 observa-se a questão do combate ao racismo, na fotografia 5 o 

combate a homofobia e na 8 somente desenhos, sem escrita. 

Nas fotografias 2 e 4 percebe-se uma imagem composta por elementos 

diversos: arte, arquitetura, natureza e pessoas, no qual o banco e o suporte e por ser 
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público simboliza um elo de aproximação entre arte, artista e público, como 

percebemos nas fotografias 5,6,7 e 8. 

Como podemos perceber nas fotografias 2 e 4 a questão em si, é utilizar-se 

de um objeto comum para as pessoas durante o seu cotidiano (banco) se 

apropriando e tirando este outro de passagem da sua zona de conforto, o fazendo 

quase que realizar uma performance diante da imagem ali apresentada, buscando 

sua leitura, interpretação pessoal e em seguida uma tomada de consciência diante 

daquilo que foi visualizado. A intervenção compõe com o ambiente, passa a ser algo 

orgânico nesse espaço, ao mesmo tempo em que é dicotômico.  

Tudo entra na análise: os artistas, o ambiente, quem ali está presente, e 

quem mais tarde estará, a curiosidade os instiga desde o momento da criação até o 

do resultado, os olhos mudam a partir do modo como a representação de tais 

imagens surgem feitas por pessoas comuns, ali presentes, não sendo algo pronto, 

meramente representativo, como costumam ser apresentadas as imagens nos dias 

de hoje, há a relação do artista com o trabalho, com o ambiente que o envolve e com 

o público que o recebe.  

Nas fotografias 1 e 3 podemos visualizar esta imagem como estando em 

“movimento”, movimento no sentido da atuação daquele que a compõe, daquele que 

por ali caminha, daquele que ali a retrata, e do outro ausente que ali irá se sentar e 

se movimentar diante disto, não digo uma movimentação em relação ao trabalho ou 

a temática em si, digo em relação a locomoção e leitura.  
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Fotografia 1 – acervo PIBID – Artes Visuais 

 

Fotografia 2 - acervo PIBID – Artes Visuais 
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Fotografia 3 - acervo PIBID – Artes Visuais 

 

 

Fotografia 4 - acervo PIBID – Artes Visuais 
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RECEPÇÃO 

 

A parte da recepção que captamos com fotografia nessa oficina foi o 

durante a produção e um pouco tempo (meia hora) após a conclusão.  

Somente na fotografia 8 o espectador se aproxima dos artistas, pois 

conhece um deles e conversam sobre o significado daqueles trabalhos. Nas outras 

imagens 5, 6 e 7 as pessoas estão percebendo o movimento de algo novo naquele 

espaço mas não se aproximam, porém não deixam de estar presente no mesmo 

ambiente do qual o trabalho está inserido.  

A questão é atingir o transeunte de forma imperceptível, fazendo com que 

este tome contato através da sua passagem, não como modo de apreciação ou 

apenas buscando pontos estéticos. Este outro que por ali passa para ir ao trabalho, a 

escola, ao parque ou comprar pipoca necessita parar para compreender o que há no 

banco que todos os dias ele senta, ou porque neste local específico hoje eles não 

poderão se sentar, como busca de respostas são indagados com frases temáticas 

que os obriga a uma tomada de posição diante de certas atitudes.  

As pessoas tem medo de indagações e às vezes não querem ouvir as 

opiniões dos outros, muito menos ouvir questionamentos dos outros, sabendo 

dessas características presentes em inúmeros indivíduos dos dias atuais, nosso 

trabalho atinge um eu sozinho, que não precisa estar em grupo para vivenciar a 

obra, que se questione por conta própria, como podemos perceber na fotografia 7, 

na qual a mulher observa o que foi escrito, de longe, sem manter contato ou diálogo 

com aquele que fez o trabalho, apenas dialogando com si mesma.  
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Fotografia 5 - acervo PIBID – Artes Visuais 

 

Fotografia 6 - acervo PIBID – Artes Visuais 
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Fotografia 7 - acervo PIBID – Artes Visuais 

 

Fotografia 8 - acervo PIBID – Artes Visuais 
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Considerações finais 

 

Nossa pretensão foi realizar algumas reflexões acerca das questões 

oficinas, sobre arte contemporânea e produção de imagens. Os estudos sobre 

imagens estão sendo ampliados e aprofundados por várias áreas do conhecimento e 

atualmente podemos estabelecer inúmeras relações: artísticas, históricas, 

filosóficas, dentre outras nos estudos da imagem. Todavia nossa abordagem se fez 

a partir do resultado de um trabalho realizado em uma oficina de arte 

contemporânea do PIBID em Artes Visuais, na qual, se produziu algumas imagens 

que formaram outras imagens, que servirão para inúmeras análises. Por ora, 

percebemos como as oficinas de arte no espaço escolar e em outros espaços como 

o FESTAR, podem realizar grandes avanços no que diz respeito ao diálogo e 

compreensão da arte e das suas possibilidades, e como as vivências em espaços 

alternativos e em tempos diferentes da rotina diária da sala de aula podem ampliar 

as produções artísticas e a nossa percepção do entorno, percebendo novas formas 

de inserção social e cultural. 

A oficina de arte contemporânea em si, buscou atingir o outro que por 

aquela praça passa todos os dias, de forma monótona e rotineira, fazendo assim 

com que estes tenham que se posicionar de forma diferente diante daquilo que está 

sendo apresentado. Uma intervenção, em um banco, com frases ou desenhos, itens 

comuns em outdoors, ou cartazes, mas que ali é apresentado em um assento 

utilizado com frequência durante o dia, fazendo com que o transeunte tenha que 

encontrar outro lugar para se sentar, pois o que ele está acostumado, hoje o 

questiona e o indaga sobre temáticas não são aceitas com facilidade.  

Realizar um trabalho contando com a participação do outro é considerado 

algo difícil, porém nosso objetivo foi outro, realizar um trabalho interferindo no 

espaço do outro, invadindo-o e o tirando da sua zona de conforto, apropriando-se de 

um objeto que eles de fato necessitam. 
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Retratos espelhados 
 

Karen Yumi SHIRAISHI 

(Universidade Estadual de Londrina)1 

Vanessa Tavares da SILVA 

(Universidade Estadual de Londrina)2 

 

Resumo: Com o projeto Retratos Espelhados, apresento uma produção em 

pintura a fim de compreender as relações de coexistência entre o processo de 

produção e a autorrepresentação. O processo de produção é estabelecido em um 

momento de abrigo na temporalidade, um mergulho intenso na materialidade e nos 

gestos que configuram uma pintura, tentando delimitar o autorretrato. Neste 

sentido, a pesquisa da curadora e professora Katia Canton foi o ponto de partida 

para pensar o corpo enquanto habitat; pesquisa que aprofundei em estudos do 

filósofo José Gil. A partir da leitura de textos literários do escritor e professor 

Jostein Gaarder durante a infância, surgiu um interesse pelo autorretrato que, 

posteriormente, partiu de modo mais significativo ao olhar para os trabalhos da 

designer Chiara Bautista – que possui uma relação de identificação e afeto com seus 

personagens. De uma forma geral, as reflexões do artista Eduardo Berliner e do 

filósofo Gaston Bachelard acerca do caráter duplo da temporalidade e do mergulho 

durante o processo de produção também me serviram de base para o projeto. 

 

Palavras-chave: Pintura, autorretrato, autoconhecimento, temporalidade. 

 

Através do espelho - lugar da pesquisa e da pesquisadora 

 

                                                           
1 Graduanda em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina. 
2 Professora na Universidade Estadual de Londrina – Departamento de Arte Visual; co-autora e orientadora do projeto Retratos 
Espelhados no projeto de pesquisa: Os processos de criação nas práticas de gravura, cerâmica e desenho associados às 
teorias das artes: pesquisa educacional em estética pedagógica. 
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No presente artigo discorro sobre a experiência no projeto de pesquisa do 

qual participei com uma investigação acerca do processo criativo, da produção 

pictórica e do autorretrato. Faz-se necessário, para tanto, situarmo-nos com relação 

a um conjunto de experiências que se conectam, dando maior sentido às reflexões 

acerca da autorrepresentação. 

Moro na mesma casa desde que nasci, com uma família presente e ausente 

ao mesmo tempo, uma pilha de livros e (quando completei doze anos) um quarto 

novo. O quarto havia sido construído na parte da frente de casa e me atraía muito, 

pois possuía uma porta de correr bem grande e janelas que me abriam os olhos 

para o céu (e qual janela não abre?).  

Um dia, através dessa janela, olhei para o céu e encontrei o pequeno Sirius, 

foi a primeira estrela que vinha me ver e também a que tinha o brilho mais forte. 

Podia ser algo egoísta, mas via que ele era um em um bilhão. Era engraçado o 

quanto ele era parecido comigo. Passei a escrever cartas para ele. Toda vez que 

voltava a escrever tinha algo novo e sofria por algo novo, acredito que fosse a idade 

(tinha treze anos) e essa condição de amante de livros, filmes e jogos. A introversão 

me ajudava a compilar sentimentos e Sirius me ajudava a trazê-los à tona.  

Aos quinze anos o amor pela literatura me fez ter interesse por ficções 

parecidas com o que vivia. O interesse acabou me fazendo encontrar o meu livro 

favorito até hoje, “Através do Espelho” (1998) de Jostein Gaarder. Ele trata da história 

de Cecília Skotbu, uma criança que estava gravemente doente e começa a receber 

visitas de uma pessoa que não se parece nem um homem nem uma mulher, nem 

tão jovem nem tão velho, apenas uma pessoa. A cada visita que recebe percebe que 

este ser não sabe o que é ser humano, sentir o tato ou mesmo sentimentos que são 

tão comuns a ela, então começam a tentar trocar informações: ele ensinando sobre 

o mundo a fora e o que é voar e ela tentando falar sobre as sensações terrenas e 

como é ser humano. À medida que as visitas se tornam frequentes, Cecília percebe 

que está melhorando e não se sente tão debilitada. Entretanto, a personagem estava 

sendo levada para o “outro lado do espelho”, para o lado do outro ser e não 

consegue mais saber o que é ser humano. Trata-se do espelho de vida e de morte, o 

caso de estar diante da morte, de se confrontar com duas realidades que, sendo 
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verdades concomitantes, não podem ser compreendidas no todo, pelo menos não ao 

mesmo tempo. Portanto, quando Cecília atravessa o espelho, isto é, passa para o 

lado da morte, deixa de compreender a vida. 

 

Nós enxergamos tudo num espelho, obscuramente. Às vezes 

conseguimos espiar através do espelho e ter uma visão de como são as 

coisas do outro lado. Se conseguíssemos polir mais esse espelho, 

veríamos muito mais coisas. Porém não enxergaríamos mais a nós 

mesmos (GAARDER, 1998, p. 123). 

 

As ficções eram, sem dúvida um mergulho que me tirava do espaço onde 

estava e me levava a outro tempo, como se abrissem parênteses no tempo e a vida 

se tornasse outra.  

Somam-se às experiências que tive na adolescência, com a literatura, 

alguns momentos da graduação. A atuação com a docência que o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) me trouxe, fez com que eu 

vivenciasse encontros tão grandes quanto os que eu experimentava dentro de meu 

quarto com meus livros. Descobri que centenas de pessoas, mais velhas do que eu, 

estavam pensando a respeito destas vivências pessoais e refletindo sobre os mais 

diferentes aspectos da vida que, em grande ou pequena medida, me influenciaram 

produzindo e pensando em minha trajetória. 

Porém, a parte mais importante em tudo o que pude aprender foi com as 

pessoas mais novas. Foram as crianças que me fizeram revisitar meu mundo, 

lembrar que Sirius podia estar com saudades e que parte dos lobos e dos guaxinins 

queriam rasgar minha pele e se livrarem de dentro do meu corpo como aprendi 

fazer em muitas mediações, seja falando tudo aquilo que abafo e me sinto um pouco 

inútil em reter todo este conhecimento que de nada serve no sentido prático, seja 

simplesmente fazendo a tinta brincar no papel.  

Olhando em retrospecto, compreendo a importância da experiência na 

pesquisa e para a pesquisa; redimensionando-a é que adenso as percepções sobre 

o que fui desenvolvendo nas produções que apesentarei na sequência.  
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As experiências pessoais configuram, portanto, um ponto importante para o 

questionamento gerado pelo processo e pelo contato com a arte. Neste sentido a 

primeira inquietação sobre a imagem de si e sobre o objeto espelho foi com a obra 

Através do Espelho de Jostein Gaarder que, somada a outras tantas obras deste 

autor, pelo qual acabei me apaixonando durante a adolescência, me fizeram 

compreender que existe muito de mim em tudo o que não consigo compreender em 

sua plenitude. Talvez tudo o que veja deste ponto seja nada mais do que um 

mergulho profundo em mim mesma. Foi também com Gaarder que tive o privilégio 

de me apaixonar pela vida e pelas possibilidades de pulsões que enxerguei em 

personagens criados pelo filósofo. 

 

Você não acha que nossa existência é muito curta? Eu acho que sim. Muita 

gente acha que não. Em Maya, esse tema é discutido logo no começo, 

quando um dos personagens pergunta a outro: “Se lhe dissessem que 

acendendo essa chama você viveria eternamente, você acenderia?” E o 

outro responde: “Acenderia sem nenhuma dúvida”. Eu também acenderia 

sem hesitar. Nem me arrependeria depois de um milhão de anos. Muitos 

leitores comentam que os personagens dos meus livros sempre celebram 

a vida, o que é verdade. Você já se deu conta do quanto se fala sobre a 

vida nos funerais? (GAARDER, 2016, s/p). 

 

Diante de tudo o que precisei experienciar, também com a morte, ao longo 

desses anos, a literatura infanto-juvenil foi um porto seguro, ao mesmo tempo que 

não deixava que as vivências passassem simplesmente como um momento, mas 

perdurassem no tempo e me acompanhassem para pensar em mim, no mundo e 

nos outros mundos que estava acessando nos primeiros contatos com a arte 

contemporânea. 

 

O que sei de mim 
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A primeira produção significativa dentro do curso de Artes Visuais foi uma 

série de autorrepresentações que se deram em duas etapas. No primeiro momento 

estava interessada em fotografar meu próprio corpo durante o banho através do box 

de vidro, o que deixava a imagem esfumaçada e fugidia. Além de experimental foi 

uma série extremamente intuitiva, na qual tateava o território onde eu mesma era 

objeto e produtora.  

É a partir da necessidade de uma reflexão mais profunda de 

autoconhecimento e de entender o que sou enquanto imagem espelhada ou mesmo 

enquanto corpo que a autora Katia Canton acrescentou com reflexões fundamentais 

em sua coleção Temas de Arte Contemporânea (2010), mais precisamente com o 

livro Corpo, Identidade e Erotismo tratando sobre a identidade que se tem no corpo, 

isto é, o que somos de fato e não o que pensamos possuir. Ao longo do processo de 

produção em pintura é sempre recorrente que eu retorne as questões que Canton 

(p. 23) traz, embora entender meu corpo como eu mesma pareça algo básico, é o 

conceito que desencadeia sempre a autorrepresentação como autoconhecimento 

não somente físico, mas a imagem que produzo de mim é sempre um 

conhecimento de ordem psicológica e identitária, de traços e características que 

emergem somente neste fazer artístico. 

Foi com uma série de leituras de Canton e de produções que comecei a 

sentir a necessidade de um corpo com mais presença. Por esta razão, precisei 

mudar a forma como o tinha de referência para o desenho. Optei (quase 

inconscientemente) por tirar fotos da minha imagem refletida no espelho, ainda sem 

compreender o quanto esse objeto já fazia parte da minha trajetória. 

O espelho foi um objeto a ser pensado mesmo quando não estava de fato 

presente na produção, ele assumiu diversas conotações em diferentes ambientes. 

Como definido pelo Dicionário Aurélio: “es.pe.lho sm. 1. Superfície refletora de raios 

luminosos. 2. Objeto que serve para refletir imagens. 3. Modelo, exemplo” 

(HOLANDA, 2008, pg. 370). Isto é, o espelho é de fato um objeto que reflete o que 

somos visualmente através da luz que incide sobre o corpo. A imagem criada nele, 

portanto, não é o que somos de fato, mas somente outros corpos presos naquele 

instante e, ao mesmo tempo, livres da nossa condição. Ao longo da pesquisa a 
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palavra vai adquirindo mais densidade e perpassando pelas várias instâncias de 

conhecimento em grande ou pequena medida. 

Pude compreender nesta etapa da produção o quanto a arte fazia parte 

deste universo que acessava somente pelo diálogo íntimo com Sírius pelas cartas, e 

os desenhos começaram a desvendar um pouco do quanto eu estava presente nesta 

imagem de “Sirius” que eu mesma criava, fosse pela personalidade que a figura 

estava assumindo como outra face de mim mesma, ou pelo próprio processo de 

criação que se tornou uma forma de mergulho tanto quanto me trancar e me 

envolver com as palavras. 

 

 

 

 

A compreensão do processo artístico, entretanto, vem acompanhada de 

outros aspectos para além dos que eu estava descobrindo: se de um lado eu estava 

explorando uma fenda temporal que me envolvia (como envolve qualquer um que 

esteja produzindo arte) e me deslocava do que parecia ser um tempo linear, de 

outro isso tudo estava ligado às filosofias e visões orientais sobre o tempo circular e 

retornável, o confronto deste sistema temporal linear e contínuo sem grandes 

oscilações (proposto por Bergson) é tratado com mais clareza pelo filósofo Gaston 

Figura 2. Sem título, 2014. Grafite sobre papel. 29,7 x 21 cm 
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Barchelard que, entre outros contrapontos discutidos em “A dialética da duração” 

(1994), me fez compreender o tempo analisando estudos de Pierre Janet: 

 

O tempo deve ser ensinado e são as condições de seu ensino que formam 

não somente os detalhes de nossa experiência, mas ainda as próprias 

fases do fenômeno psicológico temporal. O tempo é o que se sabe dele 

(BACHELARD, 1994, p. 37). 

 

Não somente o quanto perceber e (como o autor coloca nesta obra) servir-

me do tempo estava intrinsicamente ligado a forma com que eu experienciava arte 

desde os primeiros momentos no quarto produzindo cartas, mas acrescenta ao que 

sentia estar acontecendo durante os momentos que produzia pintura (sentia estar 

rompendo o tempo e abrindo um parênteses) estava relacionado com o 

entendimento das dualidades temporais que ouvi como grandes e pequenos ciclos e 

que Barchelard explicita com clareza ser uma forma racional de retomada do tempo 

pela própria memória. De uma forma geral, o autor me abre portas para questionar 

aquele tempo linear e absoluto que nunca tinha me convencido de fato na 

adolescência, pois eu já havia descoberto outras formas do tempo operar. 

Em determinado momento, cansei de olhar para mim mesma naquele 

espelho e quis olhar para outras coisas que também pudessem contribuir com que 

estudava sobre autoconhecimento. Comecei a pensar sobre os dragões e as 

mitologias europeias e orientais como uma forma de dizer algo sobre seu povo, seja 

pelos aspectos físicos ou pelos próprios valores de uma sociedade que são 

transmitidas de geração em geração através de narrativas. Para iniciar a pesquisa 

resolvi aumentar ao máximo a figura de dragões tomando como base tipos de 

escamas e formatos para realizar uma série de pinturas em aquarela. A aquarela 

configurava, no papel, passagens de cores brilhantes e exageros com a água que 

sobrepunham de tal forma que, se não fosse pelo aspecto metálico, pareceria 

inofensiva. 
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Quando te encontrei 

 

 

Figura 3. Orelha, 2015. Nanquim e aquarela sobre papel. 42,2 x 29,8 cm 

 

 

Figura 4. Nascimento, 2015. Tinta látex sobre papel. 62 x 45 cm 
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A necessidade de mudar continuou me incomodando nesta série de 

pinturas, sem saber exatamente para onde ir. Comecei a trabalhar com a tinta látex, 

apenas experimentando-a. Entretanto, foi a partir desta experiência que meus 

gestos com a tinta deixaram de ser escamas e passaram a parecer um pouco mais 

com uma pelagem. Senti que cada vez que pintava, sem a pretensão de constituir 

figuração, algo novo estava nascendo após anos sendo gerado dentro de mim sem 

que eu ao menos percebesse. Eu já havia compreendido que o trabalho é uma via de 

mão dupla, ou seja, tanto quanto eu, o desenho estava falando e pedindo espaço 

para crescer. Foi o que aconteceu. Nasceu assim a primeira loba que viria a se 

tornar uma figura de dois metros. Conforme sua imagem era repetida, ia crescendo 

cada vez mais e mostrando sua força diante de mim. Fui compreendendo o quanto 

nos abrigamos (uma a outra) durante o processo de pintura. Com ela estava pronta 

para falar de tudo o que já não falava mais diante das estrelas e a própria pintura 

me fazia, necessariamente, me debruçar, deitar, me apoiar, andar sobre ela durante 

as várias horas que precisava para que ela “renascesse” na minha frente. 

Sobre a materialidade que foi sendo desenvolvida nestas produções, 

percebi que me interessam as sobreposições de cores, permitidas pela rápida 

secagem da tinta látex. É este fazer e refazer das cores surgirem e se esconderem 

criando áreas onde os contrastes do preto, do branco, do vermelho e do ocre 

(geralmente nestas cores), não ocorrem como se quisessem lutar por um espaço 

maior, mas fossem transpassadas umas pelas outras e por isso permitem áreas de 

contágio entre as cores. As áreas, neste sentido, não são divididas pelas cores, 

configuram meios-tons quando misturadas no papel ainda molhadas e em alguns 

momentos quando transparecem e cobrem a tinta seca que está por baixo, criam 

uma densidade que não necessariamente dá o limite de uma figuração, mas vai se 

formando pela presença que a própria densidade da matéria forma. 

Utilizei a paleta reduzida de cores na intenção de permitir que elas 

interagissem de modo mais equilibrado, para que não houvesse total ausência de 

uma ou de outra no espaço e pudessem sempre voltar e reaparecer por todo o 

trabalho. Se utilizasse muitas cores a figuração provavelmente não apareceria e as 

áreas se tornariam tão conflitantes a ponto de não mais serem justaposições, mas 
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diluições em uma só cor. Isso ocorreu em exercícios que realizei paralelamente à 

produção figurativa, quando a área é reduzida, mesmo com a paleta de cores menor 

(preto e branco somente), as cores criaram um vigor muito mais intenso do que 

aconteceu nas grandes dimensões pelo fato de preencherem muito facilmente toda 

a área do suporte e, supondo que o espaço não seja tão grande, o movimento 

necessário para cobri-lo não passa do movimento do braço, o que permite que a 

área seja trabalhada diversas vezes antes de se esgotar.  

O contrário também pode ser inferido, as grandes dimensões demandam 

um movimento corporal intenso e exaustivo, principalmente quando trabalhadas na 

posição horizontal, sem dúvida configurando o gesto do braço e sendo possível 

trabalhar a figuração de todos os pontos de vista.  

 

 

 

Recentemente senti a necessidade de retornar as questões básicas da 

materialidade e experimentar processos “clássicos” da pintura aos quais nunca 

Figura 5. Sem título, 2016. Tinta látex sobre papel. 62 x 45 cm 
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havia me submetido antes, tomando por vezes o carvão vegetal, passando pelo lápis 

de cor e a aquarela e, sem dúvida, este respiro na produção foi tão somente um 

exercício que ocorreu paralelamente à série. Todavia é imprescindível citar sua 

importância no que diz respeito à compreensão da temporalidade através do 

material, isto é, a própria tinta látex proporciona um tempo específico no processo 

que só pude notar realmente quando confrontei com o tempo que a aquarela e até 

mesmo o lápis de cor me oferece.  

O material é, explicitamente, um elemento que compõe a visualidade, mas 

também um elemento que forma o autorretrato através do fazer, que delimita as 

formas com as quais posso me apresentar e, principalmente, que oferece este 

mergulho na pintura para seu tempo próprio. Demandando que eu não só precise 

me debruçar e viver cerca de oito a dez horas com a loba para que ela nasça, mas 

também compreenda que a tinta faz parte deste processo único de secagem e 

sobreposições que configuram uma inserção específica para que tudo o que 

desencadeia na autorrepresentação possa acontecer. 
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Pulsões de vida 

 

Produzir e refletir é quase como habitar em outro mundo e espelhar-me 

nele, encontrar primeiramente nas figuras de lobo aquilo que salta e que me 

enxergo. Por esta razão, a designer Chiara Bautista vem sendo uma grande 

Figura 6. Aya, 2015. Tinta látex sobre papel. 168 x 240 cm 
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referência na criação de personagens e de figuras de linguagem que tratam de 

questões particulares e extremamente sensíveis, mas não em uma narrativa literal. 

O recurso de passar características reais para figuras fantasiosas e criar uma 

autorrepresentação confusa e clara ao mesmo tempo me encantou de tal forma que, 

ainda que a artista não tenha nenhum escrito publicado ou mesmo uma fala não-

oficial, é nítido que em seus trabalhos ela está abrindo um mundo particular como 

ele é, e eu me vi acessando-o inúmeras vezes para compreender como o meu 

mundo opera. 

Ainda não saciada com os lobos, iniciei o trabalho de autorretrato através de 

outros personagens, tendo em vista inicialmente alguns animais como o guaxinim e 

o hamster. A ampliação para outros animais não vem no sentido de responder os 

questionamentos feitos por Katia Canton, porém, apoiada em outros autores, 

alimentar as questões que abrangem este universo da representação de si, seja 

pelo meu ou outros corpos, bem como a compreensão das proporções que o objeto 

espelho vem tomando nesta pesquisa. 

Foi permeando todos estes encontros que a projeção se deu, de um certo 

modo, não da forma do autorretrato literal, mas com aquilo me fosse familiar e me 

representasse de tal modo que qualquer um que visse me encontrasse também um 

pouco abrigada na pintura, mesmo finalizada. 

Neste sentido, a pesquisa caminhou tentando compreender a materialidade 

e a esfera do abrigo no processo de pintura enquanto se produzia. A produção era o 

meio contínuo e ininterrupto de me aproximar das questões relativas ao sentido de 

abrigo temporal durante o processo de criação e à compreensão das figuras que 

resultavam. A partir de então houve uma inversão deste processo. As 

experimentações com o material, embora não tenham se esgotado, cessaram por 

um período e o momento de atribuição de sentido continuou operando.  

Por um momento, pensei que este período seria a morte daquele lugar de 

abrigo na pintura para algum outro. Porém, pelo contrário, cessar e olhar de longe 

tornou-se um momento de criação, a busca em outras linguagens me fez chegar ao 

vídeo, que já era um interesse anterior, porém foi potencializado tanto pela ideia de 

projeção, quanto pela ideia de abrigo, de estar contida dentro das próprias imagens. 
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Os vídeos trazem imagens de outros vídeos sendo projetados sobre meu corpo, 

embora os recortes nem sempre sejam tão evidentes. Foi uma experiência de 

pesquisa e intensa relação num sentido ainda mais prático, pois foi necessário 

dedicar-me a ver vídeos ao vivo de lobos vivendo em santuários próprios, dormindo, 

se alimentando quase todos os dias, escolher imagens e ter um período de horas 

para as filmagens em que pude estar somente com eles no estúdio escuro. Neste 

momento o espelho pareceu ainda mais claro que anteriormente, uma vez que o 

resultado visual não é a parte mais importante destes trabalhos, e sim o momento 

em que o vivi de fato, seu processo.  

 

 

 

A reflexão da produção em curso não abrange somente o abrigo no 

processo de constituir a pintura, mas a figuração tomou parte da compreensão de 

mim mesma tal qual ocorria no exercício de corpo o observando e desenhando 

através do espelho para lançar as primeiras questões. Mas dessa vez, devido 

inclusive ao seu desenvolvimento e pelos caminhos que percorri e me encontrei, de 

outra perspectiva. A questão não é mais generalizar uma espécie, mas limitá-la a 

uma imagem que continua pulsando ao longo do trabalho, não se trata de lobos ou 

guaxinins, mas de um lobo e um guaxinim em especial. Um personagem que não 

Figura 7. Sem título, 2016. Frame de Vídeo. 53'' 
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limite a ilustração de personalidade, mas que avive-a e seja o abrigo e o 

autorretrato ao mesmo tempo.  

 

 

 

 

Não há nada de especial na escolha dos animais se não uma similaridade 

com o que vejo diante do espelho, como peças fragmentadas de mim e 

potencializadas nestas imagens.  

De uma forma geral, desde o início da produção, havia uma relação de 

poder que era apontada pelas cores metálicas e pela grande dimensão, como quem 

pedia espaço e imposição diante dele. Cada vez mais estas personificações animais 

pedem poder, agora mais agressivamente, tanto pela materialidade como pela 

forma que apresentam. Meus retratos são sempre figuras masculinas, de força 

braçal, e talvez me veja assim diante do espelho. Tem sido evidente que o corpo é o 

lugar que habito e a forma pela qual, essencialmente, existo. As duas coisas são 

Figura 8. Sem título, 2016. Tinta látex sobre tela. 100 x 70 cm 
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verdadeiras e coexistem, tanto é que o autorretrato em corpos de animais vem se 

mostrando minha fuga, mas também o modo como apareço para o mundo. Isto é, 

que compreende tanto o movimento de se esconder atrás de um espelho, como de 

me expor diante dele. 

Ainda acerca deste mergulho no mundo, foi com o contato com os trabalhos 

de Eduardo Berliner e suas falas em entrevistas que encontrei definições mais 

exatas do que a produção me proporciona. Embora eu já soubesse de forma 

racional, de um modo mais sensível e prático, um tempo que funciona de forma 

quase inexplicável. Não posso deixar de assumir uma pesquisa em curso do que as 

colagens de suas pinturas fazem presentes com a justaposição, através de uma 

materialidade densa que me interessa investigar. Segundo Berliner: 

 

Se eu fosse um animal, seria provavelmente o macaco de tinta, descrito 

por Borges em seu livro dos seres imaginários. Assim como esta pequena 

criatura bebe o líquido restante em um tinteiro, devido ao prazer que sinto 

ao praticar caligrafia, muitas vezes paro apenas quando a tinta do 

reservatório se esgota. Também me identifico com a cruza entre gato e 

ovelha descrita por Kafka. Amistoso e inquieto, certas vezes, aos olhos de 

seu dono o animal parece clamar por alívio através da faca do açougueiro. 

Como se eu pudesse carregar em mim a ausência de cada perda 

(BERLINER, 2013, s/p). 

 

É o caso de estar diante da morte, de se confrontar com duas realidades 

que, sendo verdades concomitantes, não podem ser compreendidas no todo, pelo 

menos não ao mesmo tempo. É estar diante do autorretrato, diante de uma 

realidade que coexiste e não poder compreender o tempo dentro dela, mesmo 

quando se cria uma imagem, mesmo quando se mergulha na mesma 

temporalidade durante o processo de criação. Pois, o tempo que temos para a 

sobrevivência é o de ida. 

A compreensão temporal na qual a essência ou o referencial é 

transpassado pelos dois lados – dos pontos altos e baixos dos ciclos de vida. A 

respeito desta questão temporal não posso deixar de citar que o momento de abrigo 
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(de produção) só pode ser compreendido como uma fenda do não circular, uma 

instância que me salva tanto da ida quanto do retorno, como um relógio que se 

pudesse parar de dar voltas nunca sairia ou retornaria ao mesmo tempo. 

Ainda tateando o território, foi na obra “Sem título” (2005) de José Gil que 

descobri alguns pontos que me escapavam à leitura do processo. A relação cíclica 

de vida e morte é, se não propriamente do retrato, algo que acontece em um tempo 

paralelo ao que nos parece ser a linearidade da vida. De fato a pintura de 

representação cria um tempo tão real quanto o que vivemos fora dali, porém um 

tempo capaz de atravessar vida e morte com a facilidade que temos, mas o retorno 

que não podemos fazer (GIL, 2005, p. 21). 

Por esta razão a não compreensão completa do autorretrato, o espelho 

polido que não permite atravessar se não num caminho sem volta, como inferia 

Gaarder, tão somente por pertencermos a ciclos temporais distintos e sermos 

corpos distintos que coexistimos, eu e os animais, cada um de um lado do espelho.  

 

Instruções de mergulho 

 

Foi importante, e ainda está sendo, já que a pesquisa terá continuidade, a 

compreensão da arte como chave única de acesso a mundos que nos refletem 

através da autorrepresentação – literal ou pela criação de personagens. 

Embora a reflexão seja interminável, o estudo que vem sendo desenvolvido 

toma parte de ainda uma pequena referência que caminha junto e tem de ser 

retomada a todo instante para compreender aspectos fundamentais que 

provavelmente não foram desvelados ainda. Portanto a pesquisa com os autores 

teóricos e práticos, mesmo os brevemente apresentados, ainda está em curso a fim 

de aprofundar o conceito de espelho e de autorretrato na pesquisa visual, também 

compreender e direcionar a produção em pintura que, nos últimos trabalhos, 

caminha ainda mais próxima aos personagens animais – figuras que carregam 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

personalidade agressiva e, sobretudo, masculina – como frames de um filme. Talvez 

um filme que está passando do outro lado do espelho enquanto estou pintando. 
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Imagens de nossos amores: a negociação da intimidade 
 

Odinaldo da Costa SILVA 

(doutorando - UERJ) 

 

A proposta deste artigo é elaborar uma concepção de intimidade vivida na 

sociedade atual e fazer um recorte do uso desse tema na arte contemporânea. 

Serão levantadas questões como: o que é intimidade na atualidade e quais as suas 

fronteiras? Como se inserir no cenário contemporâneo enquanto sujeito? Que 

estratégias podemos utilizar para traçar um espaço individual dentro da 

coletividade? Para evidenciar características da formulação da intimidade na 

atualidade analiso e teço relações entre minha produção poética e alguns trabalhos 

de artistas como: Nan Goldin, Felix Gonzales-Torres, Leonilson, Sophie Calle e 

Keren Moscovitch. Os relacionamentos, as paixões, o encontro com o outro, são os 

temas que atravessam todos os trabalhos escolhidos. Com essa análise e 

comparação mostro que o conceito de intimidade mudou na sociedade em que 

vivemos e aponto estratégias da utilização do tema na produção de artistas 

contemporâneos. 

 

Palavras-chaves: arte, intimidade, relacionamentos. 

 

Introdução 

 

O tema intimidade não é novidade na concepção de trabalhos artísticos 

dentro da história da arte. De uma forma ou de outra a intimidade está presente na 

produção de artistas contemporâneos. Mas o que é considerado intimidade 

atualmente? Parto da premissa de que o conceito de intimidade mudou na 

atualidade. Essa mudança foi paulatina até determinado período da história da 
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humanidade, mas com o avanço das novas tecnologias de comunicação e 

propagação de informação o processo acelerou. 

Primeiro foi o surgimento dos blogs na internet, essas plataformas 

confessionais que tinham a meta de colocar o privado à público, depois a 

proliferação dos reality shows na televisão e culminando na disseminação das redes 

sociais – tais como Orkut e Facebook. De maneira que as redes invadiram os 

espaços ditos privados e a intimidade tornou-se pública. A professora e 

pesquisadora Paula Sibilia lembra que “a palavra ‘íntimo’ se usava para nomear 

aquele acervo individual de afetos e ações que só podiam florescer no espaço 

privado; ou seja, protegidos da intromissão alheia por meio de paredes, pudores, 

chaves e fechaduras” (SIBILIA, 2016. p.9). O que percebemos hoje em dia é que todo 

esse processo de mudança acarretou uma verdadeira espetacularização da 

intimidade cotidiana. 

Sibilia também aponta a conexão sem pausa e a busca de visibilidade como 

dois fatores determinantes para direcionar as várias formas de relacionamentos das 

pessoas com as outras e com o mundo. Junto a isso, uma forte necessidade de 

realidade se evidencia, tanto uma intensa vontade de se exibir quanto uma sede por 

conhecer a vida de outrem. 

 

“Em todos os casos, recorrendo às diversas técnicas de criação de si, 

tanto as palavras como as imagens que tricotam o minucioso relato 

autobiográfico cotidiano parecem exalar um poder mágico: não só 

testemunham, mas também organizam e inclusive concedem realidade à 

própria experiência. Essas narrativas tecem a vida que o eu vai vivendo e, 

de alguma maneira, a realizam” (SIBILIA, 2016. p.61) 

 

Já a antropóloga e professora Mirian Goldenberg faz uma distinção entre o 

que é intimidade para mulheres e para homens. Segundo suas pesquisas, para os 

homens “a intimidade é da ordem do corporal, do toque, da visão. É uma intimidade 

sexual. É uma intimidade física” (GOLDENBERG, 2010, p.13). Já para as mulheres, 

diante de suas entrevistas, a pesquisadora aponta que intimidade “é um tipo muito 

particular de estar juntos, de conversar, de escutar, de compartilhar o silêncio, um 
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nível mais profundo de comunicação psicológica. É uma intimidade emocional” 

(idem, p.14). Apesar de ser homem não consigo compactuar com as opiniões dos 

homens na pesquisa de Goldenberg. Sinto-me mais contemplado com o ponto de 

vista feminino acerca da intimidade. No meu cotidiano de homem, morando no Rio 

de Janeiro, não consigo ser prático com relação a intimidade ou muito menos 

objetivo. Mas concordo com a autora quando ela se refere as mulheres no sentido 

de acreditar que “ou se tem, ou não se tem intimidade” (idem, p.15). 

São evidentes as mudanças com relação a intimidade, o que é privado ou de 

cunho pessoal. Essas modificações são mais facilmente notadas com a utilização 

das redes sociais e todas as ferramentas de comunicação que as tecnologias 

proporcionam a sociedade na atualidade. Os tempos mudaram. “Outras são nossas 

dores porque outras também são nossas delícias, outras as pressões que 

cotidianamente se descarregam sobre nossos corpos e outras as potências (e 

impotências) que cultivamos” (SIBILIA, 2016, p.14). O fato é que podemos pensar que 

essas mudanças aconteceram para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e 

suas ferramentas de comunicação. Todavia, a pesquisadora Paula Sibilia aponta que 

é o contrário. As novas tecnologias e seus apetrechos tiveram de ser desenvolvidos 

para acompanhar uma mudança maior que acontecia no mundo. 

Acredito que a intimidade é subjetiva e que se trata de uma entrega total 

diante de outro indivíduo. Goldenberg conceitua o que é intimidade: 

 

É um jeito de falar sobre si, e de ser escutada pelo outro, sem 

interferências, sem medo de ser julgada, rejeitada, criticada, ironizada. É 

um tipo de conversa especial, de entrega singular, de quem fala e de 

quem escuta. É uma conversa em que existe aceitação, respeito, troca, 

apoio, em que os dois podem ser vulneráveis e revelar suas fragilidades e 

medos. Pode ser uma intimidade silenciosa. O importante é que não 

exista ruptura, ruído, atrito, neste tipo de encontro (GOLDENBERG, 2010, 

p.15-16). 

 

Para a autora essa forma de expressão que “é singular, especial, a dois” é 

uma especificidade da intimidade feminina. Para ela, baseado em suas entrevistas, 
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os homens são incapazes de compreender esse caráter profundo e psicológico de 

reciprocidade no tratar durante uma relação. Para dar ênfase a essa situação, 

Goldenberg fala em termos de intimidade íntima. Para ela, “a intimidade íntima 

parece ser um privilégio e, também, um poder feminino” (idem, p.16). 

 

Paisagens íntimas: os meus amores 

 

Como se inserir no cenário contemporâneo enquanto sujeito? De que forma, 

através do fazer artístico, se posicionar enquanto indivíduo? Qual o modo de se fazer 

notar na multidão de passantes em continuo deslocamento? É pertinente reivindicar 

um território de atuação individual dentro da sociedade contemporânea? Que 

estratégias posso utilizar para traçar um espaço individual dentro da coletividade? 

Paisagens íntimas são possibilidades de reflexão sobre tais questões. São 

propostas artísticas que me posicionam enquanto sujeito/artista na sociedade atual. 

Logo, denomino de paisagens íntimas toda a produção em artes que envolve meu 

corpo (ou sua ausência presente). Seja na construção de amantes em forma de linha 

do horizonte; ou negociando minha intimidade com outros homens; seja elaborando 

paisagens em lugares de desejo. 

Nas propostas que seguem construo através de minha intimidade lances de 

vista utilizando para isso as linguagens visuais. Os rastros da minha intimidade é o 

que denomino de paisagens íntimas. 

O conceito de paisagem parte de uma forma de enquadramento designado 

pelo olhar. Uma predileção que envolve paralelamente o individual, o íntimo e 

pessoal e o coletivo, social e cultural. “O que nos interessa particularmente na 

compreensão da experiência da paisagem não é associá-la a uma natureza utópica, 

distante e exótica, mas vivenciá-la na cidade, no nosso cotidiano, imbricada às 

situações mais banais” (DIAS, 2010, p.126). Partindo desse pressuposto, proponho 

aproximar ainda mais esse recorte e direcionar esse olhar para a intimidade de um 

indivíduo que se coloca à vista para o outro. Meu interesse está em pensar a 

experiência da paisagem na intimidade. 
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A série de imagens intitulada Horizonte (2013-2017) ainda está em 

processo, sua construção é possível a partir de deslocamentos em busca de afetos. 

Em Horizonte realizo um diálogo com os conceitos de paisagem e horizonte, 

investigando a relação entre fotografia e corpo. E mais ainda, investigando como a 

intimidade pode contribuir na construção de paisagens íntimas. Melhor, proponho 

uma experiência da paisagem através de minha intimidade. As obras abaixo são 

compostas por 16 (ou mais) fotografias feitas com uma câmera instantânea modelo 

Instax Mini da Fuji.  

 

Figura 1 - Horizonte I. Goiânia (GO). 2013. 

 

As fotografias da série Horizonte são construções de paisagens íntimas, 

mas especificamente, estruturas de corpos-horizontes. Trato por essa designação 

corpos limítrofes que se deslocam entre o estar sozinho e as estratégias na 

atualidade de estar junto. São construções que estão à beira de se tornar geografia. 

Uma topografia indelével ao qual podemos identificar montanhas, planícies, várzeas 

etc. O limite dessas articulações está em perceber a paisagem à sua frente, na 

intimidade. 

Na produção da série Horizonte as fotografias só são feitas com o devido 

consentimento do modelo. Mas para chegar a execução das fotos a minha 

intimidade com o outro é negociada em termos de como ele se sentira vendo essas 

imagens. Há uma preocupação por parte do outro de como essas fotografias serão 

veiculadas. E também de que maneira aparecer nelas. A proposta é que o modelo 

esteja à vontade, tanto diante do ato fotográfico quanto com o resultado. 

Penso na intimidade como uma construção que depende de uma relação de 

tempo e conhecimento mútuo. A partir dessa convivência que pode ser duradoura 

ou de curta duração deve ser construída a confiança. Diante do confiar no outro é 
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que a série fotográfica se estrutura enquanto potencial para ser realizada. Mas 

lembro que essas intimidades estão sempre em constante negociação. 

Já em Paisagem A2: negociação de intimidades (2015) coloco no papel os 

vestígios da minha negociação com um parceiro. Através de tempera guache preta 

eu imprimo o que combinei com meu companheiro na época e sigo fazendo sexo 

com ele tentando não pensar nos papéis que grudavam em nossos corpos e sim no 

desejo que sentíamos um pelo outro na ocasião. 

 

 

Figura 2 – Paisagem A2: negociação de intimidades. Rio de Janeiro (RJ). 2015. 

 

O resultado desse exercício é o conjunto de dez folhas de papel A2 Canson 

para desenho, em que foi impresso, com tempera guache, meu corpo e o do meu 

amante durante a ação realizada.  

O terceiro e último trabalho que trago aqui, trata-se do projeto 

Concupiscência que começou com as minhas caminhadas pelo centro da cidade do 

Rio de Janeiro. Sempre prestei atenção ao que me afetava durante os trajetos por 

vezes escolhidos aleatoriamente. Nesses deslocamentos comecei a perceber uma 

grande incidência e variedade de hotéis baratos utilizados, em sua maioria, durante 

o dia ou no fim do expediente para acalentar desejos que não tinham espaço para 

existir pelas ruas. 

Claro que nem todos eles são usados para esses fins de encontros fortuitos. 

Todavia, comecei a mapeá-los. Diante desse grande volume de opções decidi entrar 

no maior número possível deles. Ir acompanhado e ficar atento a como as paisagens 

íntimas iriam aparecer aos meus olhos.  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

Percebi que o que fica na rua desses hotéis, além de uma porta discreta, é 

um letreiro que traz o nome do estabelecimento. São nomes os mais variados – 

alguns convidativos (Hotel Encontros), outros curiosos (Hotel Midway). Sendo assim, 

resolvi registrar em fotografias esse mapeamento dos hotéis. Diante desse 

inventário, escolhi um para entrar, acompanhado como planejado. 

 

 

Figura 3 - Imagem da série Concupiscência: letreiros. Odinaldo Costa. Rio de Janeiro. 2015. 

 

Dentro do Hotel My Home eu ainda não sabia bem o que fazer. Como 

experimentar aquele espaço? Fui fotografando coisas que remetiam a identidade 

desse possível não lugar (se é que isso é possível). Depois comecei a pensar minha 

presença nesse lugar. Não rendeu muitas imagens, mas entendi que na próxima 

investida eu já estaria mais direcionado ao que iria me interessar. 

Esses hotéis, em sua maioria, são habitados de forma provisória por 

pessoas que buscam momentos acompanhadas. A solidão talvez seja a causa maior 

de encontros nesses lugares de passagem e de impermanência. Nesses hotéis é 

possível estar junto mesmo dentro de uma individualidade solitária. Marc Augé fala 

de lugares “onde os itinerários singulares se cruzam e se misturam, onde trocam-

se palavras e esquecem-se as solidões por um instante” (AUGÉ, 2005, p.63-64). 

Penso que os hotéis baratos do centro do Rio de Janeiro são exemplos desses 
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lugares. O que nos instiga pensar que intimidades são negociadas dentro de quartos 

simples, com banheiro, ar condicionado e espelhos, geralmente nas paredes e no 

teto. 

Se não há tempo para nos identificarmos com o espaço do interior do 

quarto desses hotéis, entendendo que a relação com o ambiente é transitória e que 

muitas das vezes não sabemos nada da história desses espaços, posso então dizer 

que se trata de um não-lugar. 

Para Augé, “os não-lugares medeiam todo um conjunto de relações consigo 

e com os outros que só dizem respeito indiretamente a seus fins: assim como os 

lugares antropológicos criam um social orgânico, os não-lugares criam tensão 

solitária” (AUGÉ, 2005, p.87). Podemos, assim, identificar não-lugares em espaços 

de comunicação, de circulação e de consumo. Mas será que os hotéis baratos do 

Centro se encaixariam nesse conceito? 

O rastro do meu encontro com o outro foi o que me atravessou dentro do 

Hotel Gomes Freire. Isso aconteceu na minha segunda incursão por esses 

estabelecimentos baratos. Percebi as roupas espalhadas na pressa por tirá-las. 

Sapatos jogados que denunciam um encontro à dois. Alguns detalhes do quarto que 

nos acomodava de forma tão indiferente e sem personalidade. 

No travesseiro e no colchão o suor de meu acompanhante marcou a roupa 

de cama branca, como um carimbo de presença. Sendo assim, fiquei atento a como 

a vontade do outro ficou impregnada naquele quarto. O suor e a cama desarrumada 

denunciam a existência do desejo que acabara de ser acalentado. 
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Figura 4 - Imagem da série Concupiscência. Odinaldo Costa. Rio de Janeiro. 2015. 

 

Nesse projeto, experimentar fisicamente o lugar é necessário para 

entender como a intimidade se constrói, de que maneira é possível perceber o ao 

redor investido de sentidos que perpassam o encontro com o outro. “É no anonimato 

do não-lugar que se experimenta solitariamente a comunhão dos destinos 

humanos” (AUGÉ, 2005, p.110). Nesses hotéis o foco está realmente no encontro e no 

desejo pelo outro. O ambiente do quarto não passa de mero coadjuvante, apenas um 

cenário que protege o encontro fortuito. 

Com esse projeto, que tende a se transformar em uma série fotográfica, 

também podemos pensar em termos foucaltianos de relações de posicionamentos. 

Espaços que, no caso dos hotéis baratos, tem uma função. Falamos das 

heterotopias, que são “espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, 

embora eles sejam efetivamente localizáveis” (FOUCAULT, 2013, p.415). 

Mais especificamente, o autor fala em um tipo de heterotopia que: 

 

Talvez pudesse ser reencontrado em famosos quartos de motéis 

americanos no quais se entra com o seu carro e sua amante e onde a 

sexualidade ilegal se encontra ao mesmo tempo absolutamente abrigada 

e absolutamente escondida, mantida afastada, sem ser, no entanto, 

inteiramente deixada ao ar livre” (FOUCAULT, 2013, p.420). 
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Todavia, acredito que o conceito de não-lugar não abarca devidamente 

esses hotéis do centro do Rio de Janeiro, como também as heterotopias não se 

encaixam tão perfeitamente neles. Penso nesses hotéis como “lugares do desejo” ou 

“lugares desejantes”. Espaços específicos em que é possível estar acompanhado, 

mesmo estando sozinho. E é tentando fugir dessa solidão que angustia os corações 

que o desejo é alimentado. Desejo por um beijo, por um afago, por um corpo quente 

ao lado do seu. Desejo de se sentir desejado, de escutar palavras que massageiam o 

ego e até palavras sujas que nos façam sentir vivos novamente. Desejo de sair da 

letargia do cotidiano que a partir da rotina transforma os deslocamentos em práticas 

sem afetos. Os hotéis baratos do centro do Rio de Janeiros são locais onde se pode 

ter o prazer de se envolver momentaneamente com um estranho ou com alguém 

com quem você gostaria de acordar no dia seguinte. 

Uma questão para reflexão que surgiu durante esse processo de trabalho 

foi o papel da sedução na minha produção. Para Baudrillard, “seduzir é fragilizar. 

Seduzir é desfalecer. É através da nossa fragilidade que seduzimos, jamais por 

poderes ou signos fortes. É essa fragilidade que pomos em jogo na sedução, e é isso 

que lhe confere seu poder” (BAUDRILLARD, 2008, p.84). Acredito que a partir do 

momento que me coloco vulnerável para a produção de meus trabalhos fico 

disponível para seduzir (ou sou extremamente sedutor nesses momentos). Como 

também para me deixar seduzir. “Mas ser seduzido ainda é a melhor maneira de 

seduzir” (idem, p.92), afirma o autor. 

A sedução é uma ferramenta de aproximação muito importante dentro de 

meu processo. É através dela que me faço presente na vida do outro, que alimento 

seu desejo por mim e que, de alguma maneira, consigo construir uma confiança 

necessária para atingir um grau de intimidade com o outro. Chegando nesse 

estágio, consigo que o outro esteja disponível para ser meu modelo em trabalhos 

que muitas vezes ele não sabe do que se trata. Mas é um fato, não sei ao certo 

quando a produção vai sendo construída, o que tenho certeza desde o início do 

processo é que preciso do outro para desenvolver essa produção. Nem que seja de 

sua ausência ou do fracasso por sua busca. 
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A intimidade e os seus amores 

 

No intuito de comparar com a produção poética apresentada acima, realizo 

um recorte do tema intimidade na arte contemporânea através de alguns trabalhos 

de cinco artistas. Sendo eles: Leonilson, Felix Gonzales-Torres, Nan Goldin, Keren 

Moscovitch e Sophie Calle. Esses artistas atravessam a minha produção e em todas 

as obras escolhidas os seus amores estão de alguma forma colocados no trabalho. 

“Justo hoje que eu fiquei pensando nesse negócio de carreira, nesse 

negócio de não ter um namorado... Isso é importante pra mim!”, diz Leonilson no 

curta Com o oceano inteiro para nadar (1997), de Karen Harley. A questão romântica 

é um dos temas centrais na produção do artista. Ele estava sempre procurando para 

quem dedicar seus trabalhos. Com uma obra que tem um forte viés autobiográfico, a 

produção de Leonilson é considerada como um verdadeiro diário do artista. 

“Acho que eu recebo muito mais do que dou, porque preciso canalizar 

minhas energias para minha intimidade. É isso, simplesmente” (LEONILSON, 2014, 

p.17), afirma Leonilson. Em julho de 2015, no Rio Festival Gay de Cinema 2015, 

assisti ao documentário A paixão de JL (2014), de Carlos Nader. Já conhecia um 

pouco da obra de Leonilson, mas nunca tive interesse em saber mais ou pesquisar 

sobre ele. Depois do filme fiquei completamente tocado pelo trabalho do artista e 

seu processo de produção. Suas referências, sua sinceridade e intimidade me 

deixaram emocionado. Ao ler sobre Leonilson percebi que a sua intimidade tem um 

papel primordial em sua obra. O catálogo da exposição Leonilson: truth, fiction 

(2014) me aproximou ainda mais da obra do artista. As ideias de diário, a construção 

de autorretratos e as geografias se relacionam com temas que são tratados na 

minha produção artística. 

Os amores de Leonilson, sejam eles platônicos ou formais, perpassam sua 

obra. “O que me preocupa na vida são as minhas relações amorosas, são as minhas 

relações com as pessoas” (LEONILSON, 2014, p.28), argumenta Leonilson. De 

maneira que o artista sempre investiu em expressar seus encontros com homens 
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dos quais se relacionava (ou que gostaria). Tudo que ele queria era um namorado. E 

assim ele sucumbia sob o peso de seus amores. Elaboro minha reflexão pensando 

nos seguintes trabalhos de Leonilson: Sobre o peso dos meus amores (1990) e 

Ninguém (1982). 

Além de Leonilson, artistas como Alair Gomes, Hudinilson Jr. e o cubano 

Felix Gonzales-Torres, criaram através de uma estética homoerótica o que é 

denominado de uma poética da homossexualidade. “Leonilson deu forma ao 

discurso amoroso das relações em uma espécie de cartografia do afeto, mapeando 

o amor romântico entre iguais” (RESENDE, 2016, p.124), analisa Ricardo Resende. 

O artista cubano Felix Gonzales-Torres expressa a sua relação amorosa 

através da desilusão de ter perdido um companheiro falecido devido a Aids. O 

relacionamento de Gonzales-Torres com Ross está impresso nos trabalhos do 

artista através do peso de seu amor. Escolho para citar dois trabalhos em que a 

intimidade do casal está presente nas obras. São eles: Untitled (Portrait of Ross in 

L.A.) (1991) e Untitled (billboard) (1991). 

No caso desse artista a dor e o vazio deixado pelo o amor que se foi são os 

destaques de sua produção. “O cubano Felix Gonzales-Torres construiu uma obra 

que é uma metáfora do cotidiano e uma mediação sobre o amor e a perda do outro 

em tempos de Aids” (RESENDE, 2016, p.124). 

Nos trabalhos Nan after being battered (1984) e Nan and Brian in bed (1983) 

a artista americana Nan Goldin mostra que é uma das pioneiras quando o tema é 

intimidade na arte contemporânea. No livro The Ballad of Sexual Dependency (2012) 

estamos diante de um diário visual que narra suas histórias, relacionamentos, 

amizades, todo o universo pessoal que a cercava na época. “Ela foi, de fato, uma das 

primeiras a expor no espaço público esse tipo de manifestação que hoje são tão 

habituais, tanto no campo artístico como nas redes sociais da internet ou em 

qualquer outro lugar” (SIBILIA, 2016. p.60), afirma Paula Sibilia. Nas imagens abaixo 

o relacionamento amoroso da artista é o tema principal. Com essas fotografias 

somos levados a fazer parte de sua vida e intimidade. “Goldin abre as portas do seu 

mundo para nele entrarmos e com isso revela não só o registro do que viveu, mas 

também o registro de quem amou” (SOUZA, 2012, p.597). 
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Na prática mantenedora de sua memória, a artista coleciona registros de 

sua intimidade. Seus relacionamentos amorosos, tanto com homens quanto com 

mulheres, fazem parte de tais registros. “Esse diário fotográfico de Nan Goldin 

sempre exigiu cumplicidade absoluta entre ela e os retratados, com os quais 

manteve uma ligação física e afetiva por longos períodos” (CANONGIA, 2012, p.19). 

A curadora Charlotte Cotton chama esse tipo de fotografia realizada por Nan 

Goldin, entre outros, de fotografia da vida íntima, em que “o que importa é a 

presença das pessoas que amamos, num evento ou momento significativo que nos 

inspirou em tirar a foto” (COTTON, 2010, p.137). 

Não é à toa que a artista americana é uma referência quando pensamos na 

relação da fotografia com a intimidade na arte. Para Ligia Canongia: 

 

“Goldin ultrapassou os limites da fotografia como documento, foi muito 

além da condensação dos fatos do mundo exterior, transcendeu o 

anedótico, o formalismo, os códigos de linguagem e o caráter normativo 

das sociedades, lançando a arte no vivido em níveis de liberdade poucas 

vezes alcançados” (CANONGIA, 2012, p.25). 

 

Assim como Nan Goldin, a artista Keren Moscovitch também trafega pela 

autobiografia e fotografia da vida íntima. Em 2012, Keren realizou a monografia de 

título Me into you em que ela revela sua experiência pessoal a partir da prática do 

poliamor. Tudo começou quando ela e seu companheiro, que tinham um 

relacionamento monogâmico, resolvem abrir a relação. Ela investe na construção de 

uma intimidade que só é possível através da exposição e da vulnerabilidade. 

A série produzida para a monografia mostra imagens de encontros 

amorosos, cenas de descanso pós-coito e momentos em que não conseguimos 

identificar quem fazia parte do relacionamento original, antes de abrir a relação. São 

detalhes, partes dos corpos, expressões e desejos que nos aproximam cada vez 

mais dos participantes da ação. Podemos perceber um exemplo de sua estética nas 

fotografias Six years (2010) e Our bed in the morning (2009). 
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Dois trabalhos chamam a atenção na obra de Sophie Calle, apesar de crer 

que o tema intimidade perpassa muito mais do que os escolhidos aqui. No livro 

Histórias reais (2009) a artista conta dez histórias sobre o marido. A nona narrativa 

trata sobre o divórcio e é ilustrada com a foto de Calle segurando o pênis do ex-

marido. Trata-se da obra The Divorce (2010). 

“Eu ficava atrás dele, desabotoava-lhe as calças sem ver, tirava o pênis, 

fazia um esforço para colocá-lo na posição adequada e mirar bem. Depois, 

recolocava-o lentamente no lugar e fechava a braguilha” (CALLE, 2009, p.73). A foto 

mostrar o ritual do casal em um momento de intimidade. Mais intimidade ainda 

Sophie Calle dividir esse ato conosco e assumir que a foto foi uma desculpa para 

segurar o sexo do ex-companheiro mais uma vez antes de aceitar o divórcio. 

Na exposição Cuide de você (2009) a artista francesa divide a angustia de 

receber uma carta de rompimento.  

 

Recebi uma carta de rompimento. E não soube respondê-la. Era como se 

ela não me fosse destinada. Ela terminava com as seguintes palavras: 

“Cuide de você”. Levei essa recomendação ao pé da letra. Convidei 107 

mulheres, escolhidas de acordo com a profissão, para interpretar a carta 

do ponto de vista profissional. Analisá-la, comentá-la, dançá-la, cantá-la. 

Esgotá-la. Entendê-la em meu lugar. Responder por mim. Era uma 

maneira de ganhar tempo antes de romper. Uma maneira de cuidar de 

mim. (CALLE, 2009, p.2) 

 

São momentos muito íntimos que são trabalhados de forma poética e 

colocados à público. Sabemos de perto o que aconteceu no relacionamento amoroso 

de Sophie. 
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Alguns apontamentos íntimos 

 

Atualmente não existem fronteiras demarcadas entre o que é público e o 

que é privado. Fico me perguntando se há algum tipo de fronteira? Percebo a 

necessidade de se fazer visto no cotidiano que reverbera na arte. 

Acredito que uma estratégia para trabalhar o tema intimidade na 

atualidade, dentro do universo artístico, é mergulhar em seu excesso. Mostrar a 

intimidade sem ressalvas, se colocar em risco. Afinal, não há intimidade sem correr 

riscos. 

Só através da vulnerabilidade de ser íntimo será alcançado essa realidade 

ao qual as demandas por vidas reais e histórias do cotidiano tem curiosidade. 

Através do conceito de intimidade dispus um diálogo com os cinco artistas 

elencados no intuito de construir um campo mais ampliado dentro da arte. Com o 

tema escolhido e o diálogo fica mais fácil formular questões que permeiam a 

sociedade, como também o fazer artístico contemporâneo. 
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Produzindo-se um deslocamento teórico-analítico de outras vertentes que 

focalizam as Histórias em Quadrinho (HQ’s) em sua relação intrínseca entre texto 

verbal e imagem, focaliza-se, nesta pesquisa, a composição imagem-verbal na 

configuração artístico-discursiva das HQ’s. Pela Análise de Discurso (AD) 

pecheutiana, propõe-se investigar de que maneira o conceito de Discurso Artístico 

(DA), de Neckel (2004), funciona na relação entre imagem-visual e texto-verbal na 

História em Quadrinhos (HQ) Watchmen, roteirizada por Alan Moore e ilustrada por 

Dave Gibbons, a partir de um recorte analítico pelo personagem Dr. Manhattan. Tal 

delimitação se dá considerando a relação dele também com outros personagens, 

por meio de balões de fala e pensamento e de sua imagem-visual (ilustrada). O 

percurso analítico aponta que, para além de uma tendente administração da 

imagem pelo verbal em Watchmen, ou de um efeito de somatória, considerar 

imagem e verbal em suas discursividades próprias na/pela composição discursiva 

de tal quadrinho é o que possibilita observar o seu funcionamento como discurso 

artístico.  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso. História em Quadrinhos. Discurso 

Artístico.  
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Introdução 

 

Este trabalho constitui-se a partir de um recorte de nosso projeto de 

iniciação científica, que por sua vez, surgiu durante o desenvolvimento da disciplina 

de Metodologia de Pesquisa em Artes Visuais III, ao longo do segundo do curso de 

graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Algumas 

das reflexões aqui apresentadas advém de discussões realizadas no Grupo de 

Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte (GPDISCMÍDIA-CNPq/UEM), do 

qual nós fazemos parte.  

Nossa pesquisa busca analisar, sob a perspectiva da Análise de Discurso 

(AD) pecheutiana, como se dá o funcionamento do Discurso Artístico (DA), proposto 

por Neckel (2004), na história em quadrinho (HQ) Watchmen, roteirizada por Alan 

Moore e ilustrada por Dave Gibbons.  A fim de alcançar tal objetivo, optamos por 

fazer um recorte analítico em torno do personagem Dr. Manhattan (John Osterman), 

considerando sua relação com os demais personagens da narrativa e da sua relação 

consigo mesmo, a partir das imagens-visuais (ilustrações) e dos textos-verbais 

(balões de fala, balões de pensamento e recordatórios3). 

O texto aqui apresentado faz parte de uma pesquisa ainda em 

desenvolvimento, portanto não apresentaremos discussões encerradas ou 

concluídas, mas sim os apontamentos iniciais que foram sendo delineados ao longo 

de nosso percurso analítico. Passamos, num primeiro momento, por discussões a 

respeito do nosso referencial teórico, a Análise de Discurso de vertente francesa 

fundada por Michel Pêcheux, abordando questões sobre o não-verbal e o Discurso 

Artístico. Num momento posterior, discutimos algumas questões acerca do que são 

as histórias em quadrinhos, para então apresentarmos nossos apontamentos a 

respeito dos modos de funcionamento do DA a partir da análise do personagem Dr. 

Manhattan.  

                                                           
3 Recordatórios são, de acordo com Groensteen (2015), textos narrativos inseridos em uma moldura, que é inserida na 
imagem. O recordatório se diferencia balões de fala e de pensamento pela ausência de seu interlocutor. Cf.: Imagens 2, 3 e 4. 
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Considerações acerca da Análise de Discurso 

 

Nosso trabalho se funda na Análise de Discurso de vertente francesa, 

fundada por Michel Pêcheux e difundida em território brasileiro principalmente pela 

pesquisadora Eni Orlandi. A Análise de Discurso (AD) se constitui como uma 

disciplina de entremeio, relacionando estudos de três outras disciplinas, a 

Linguística, o Marxismo e a Psicanálise.  

Orlandi (2012) aponta que AD compartilha com a Linguística a ideia de que a 

linguagem não é transparente, buscando mostrar que a relação 

linguagem/pensamento/mundo não é uma relação unívoca, ou direta, como se se 

passasse diretamente de um para o outro. A AD considera o materialismo histórico 

no sentido de existir um real da história, de maneira que o homem faz história, mas 

que esta última, todavia, não lhe é transparente. A AD também trabalha com a 

inscrição da língua na história para a produção de sentidos, o que é chamado, de 

acordo com Orlandi (2012), de forma material (e não abstrata, como seria na 

Linguística). 

A contribuição da Psicanálise para a AD aparece com o deslocamento da 

noção de homem para a noção de sujeito (afetado pelo inconsciente, interpelado 

pela ideologia). O sujeito, segundo Orlandi (2012), se constitui na relação com o 

simbólico, também na história. 

Para a AD, a língua possui sua ordem própria, mas não é totalmente 

autônima (diferente da perspectiva Linguística), pois os sentidos lhe escapam. A 

história é afetada pelo simbólico e o sujeito é descentrado, sendo afetado perlo real 

da língua e pelo real da história, não tendo controle sobre a maneira como é afetado.  

O objeto de estudo da AD, o discurso, é entendido como “efeito de sentidos 

entre interlocutores” (ORLANDI, 2012, p.21). O discurso não é entendido aqui como 

uma mensagem que é enviada de um emissor para um receptor que a decodifica a 

fim de compreender o referente. O discurso também não é mera transmissão de 

informações, visto que  
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no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos 

afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo de 

constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não meramente 

transmissão de informação (ORLANDI, 2012, p. 21). 

 

Por se tratar de um efeito de sentido, o discurso não deve ser confundido 

com fala ou com escrita. Os sentidos são possíveis devido à materialização da 

ideologia na língua, estando esta última inscrita na história. Como diz Orlandi (2012), 

os sentidos podem ser vários, mas não qualquer um, pois são determinados pelas 

condições de produção e pelas Formações Discursivas em que os sujeitos estão 

inseridos, dependendo ainda de sua relação com a memória discursiva. Em relação 

ao objeto “texto”, em AD não se trata apenas de um texto-verbal escrito, pois como 

explicita Orlandi (2012), textos são objetos simbólicos que produzem sentidos. A 

autora explica esta afirmação com o seguinte exemplo: se nos deparamos com duas 

portas de banheiros, uma delas marcada com a letra “A” e a outra com a letra “O”, 

indicando que uma porta seja o banheiro feminino e outro masculino, 

respectivamente, ambas as letras funcionam como textos, pois apresentam filiações 

de sentidos que funcionam histórica e socialmente (ORLANDI, 2012). Nesse sentido, 

o texto em AD pode tanto ser verbal quanto não-verbal. 

 

O não-verbal 

 

Orlandi (1995), ao discorrer acerca do não-verbal, diz que a AD trabalha com 

a complexidade e a multiplicidade da linguagem, aceitando a existência de várias 

linguagens, buscando compreender suas especificidades e seu funcionamento.  

Em sua discussão, Orlandi (1995) aponta a significação do não-verbal a 

partir do verbal como um efeito ideológico, de transparência. Esse efeito, de acordo 

com essa autora, se funda e dá sustentação a duas questões:  
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de um lado, alguns “mitos” como o da linguagem como transmissão de 

informação ou o da linguagem como comunicação; mitos que definem a 

linguagem para o discurso social, para o senso comum. 

De outro, por alguns “preconceitos” teóricos que sustentam a mistificação 

da própria ciência e, nela, o prestígio do cientismo positivista. (ORLANDI, 

1995, p.36) 

 

As reflexões sobre o não-verbal apontadas por Orlandi (1995) remontam de 

estudos anteriores, acerca do silêncio. As duas principais formas do silêncio 

consideradas pela autora são: o silêncio fundador e a política do silêncio. O silêncio 

fundador é aquele que permite a significação e que existe nas palavras, o não-dito, 

que produz as condições para significar. Já a política do silêncio, é subdividida em 

silêncio constitutivo e silêncio local. Silêncio constitutivo, ou anti-implícito, significa 

que para dizer é preciso não-dizer, no sentido de que uma palavra apaga 

necessariamente as “outras”, enquanto que o silêncio local se refere à censura 

propriamente dita, aquilo que é proibido de dizer em determinada conjuntura. 

A autora ressalta que “não se pode traduzir o silêncio em palavras sem 

modificá-lo, pois a matéria significante do silêncio e das palavras diferem [sic]” 

(ORLANDI, 1995, p. 37). O silêncio, portanto, significa por si mesmo. As palavras 

estariam, então, voltadas para a unicidade, ao passo que o silêncio seria disperso. A 

linguagem, para Orlandi (1995), transforma a matéria significante do silêncio em 

significados verbalizáveis. O silêncio não é tomado aqui em sua qualidade física, 

mas como matéria significante, em sua historicidade. 

Para que um sentido exista enquanto tal, ele necessita de uma matéria para 

significar, sendo que a significação não é qualquer uma. Ela é determinada de 

acordo com as condições de produção de qualquer discurso, que possuem uma 

matéria simbólica própria (o signo verbal, o traço, a sonoridade, a imagem etc.). Tais 

determinações “não são transparentes em sua matéria, não são redutíveis ao 

verbal, embora sejam intercambiáveis, sob certas condições” (ORLANDI, 1995, p. 

39). Essa intercambialidade se dá no processo de paráfrase. 

Na mídia, de acordo com a autora, ocorre um processo de redução do não-

verbal ao verbal, que “produz o efeito de transparência, da informação, do estável 
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(ou, pelo menos, do diretamente codificável)” (ORLANDI, 1995, p. 42). A 

complexidade do conjunto de signos de diferentes naturezas seria interpretado de 

maneira uniforme (pelo verbal). Orlandi (1995) faz uma crítica ao viés conteudístico 

da linguagem, pois, para ela, esse viés pensa a linguagem como transmissão de 

informação. Outro apontamento que a autora faz é que a mídia opera com um 

suporte verbal, produzido pela ideologia do discurso social já estabilizado, que 

garante a legibilidade e a interpretação, linguisticamente organizada.  

Na AD, ressalta Orlandi (1995), não há separação entre forma e conteúdo, 

mas o trabalho com a forma material, analisando o funcionamento discursivo, 

buscando explicitar as relações que se dão entre formações discursivas, pois as 

palavras não possuem um sentido em si mesmas e sim nas construções que 

integram as relações entre diferentes formações discursivas.  

Neckel (2004) propõe uma reflexão do não-verbal a partir de duas 

instâncias. A primeira seria pensar o não-verbal enquanto produto que, segundo 

esta autora, não implica numa passagem pelo verbal (durante a sua constituição). A 

segunda instância apontada por Neckel (2004) é do não-verbal enquanto processo 

discursivo produtor de sentidos. No caso de Watchmen, Parkin (2016) nos conta que 

o primeiro roteiro que Alan Moore teria enviado para Dave Gibbons durante a 

produção dos seis primeiros capítulos da obra teria noventa e uma páginas escritas, 

sendo que Moore teria dedicado cinquenta e uma linhas para descrever a imagem 

que possuía do que viria a ser o primeiro quadro da primeira página.  Nesse sentido, 

poderíamos entender essa ilustração como um produto não-verbal, que contou, em 

sua constituição, com o verbal. Mas se considerarmos os quadros como produtos, 

estes são, em sua maioria, tanto verbais quanto não-verbais (Imagem 1). 
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Imagem 1: Os três primeiros quadros da primeira página de Watchmen. Acervo nosso. 

 

Em seu trabalho, Neckel (2004) apresenta estudos acerca da compreensão 

da imagem enquanto discurso, realizados por Souza (2001), que apontam que ao se 

interpretar uma imagem pelo olhar (e não pela palavra), podemos apreendê-la em 

sua matéria significante. O resultado de tal interpretação, para Souza (2001), é a 

produção de novas imagens (outros textos), que o espectador produz a partir do 

caráter de incompletude inerente à linguagem (verbal e não-verbal). Ao longo de 

sua reflexão sobre o tratamento da imagem enquanto discurso, Souza (2001) propõe 

o termo policromia, citado também por Neckel (2004), para referir-se ao jogo de 

elementos que constituem o não-verbal, no caso da imagem, elementos como 

formas, cores, luzes, sombras etc. Souza (2001) formula este termo a partir da 

noção de polifonia de Ducrot (várias vozes presentes no mesmo texto). A autora 

afirma que as imagens podem apresentar em sua constituição marcas de 

heterogeneidade, como silêncio, implícito, ironia etc.  Mas alerta que estas 

marcas não podem ser pensadas como vozes, pois isso implicaria numa leitura do 

não-verbal a partir do verbal, o que reduziria um a outro. 

Para Souza (2001), a policromia mostra a natureza heterogênea da imagem, 

da qual vários conjuntos de heterogeneidades se correlacionam entre si. Nas 

palavras da autora, 
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essa co-relação se faz através de operadores discursivos não-verbais: a 

cor, o ângulo da câmara, um elemento da paisagem, luz, sombra, etc., os 

quais não só trabalham a textualidade da imagem, como instauram a 

produção de outros textos, todos não-verbais. (SOUZA, 2001, p. 81)  

 

Entender a imagem enquanto discurso, explicita a autora, significa atribuir-

lhe um sentido do ponto de vista social e ideológico (inscrito na história) e não se 

prender à descrição de seus elementos visuais. 

 

Sobre o Discurso Artístico 

 

Em nossa pesquisa, buscamos trabalhar a noção de Discurso Artístico (DA) 

formulado pela pesquisadora brasileira Nádia Neckel (2004), noção essa que fora 

desenvolvida incialmente em sua pesquisa de dissertação. Para que possamos 

compreender o que é o DA, de acordo com esta autora, precisamos antes 

compreender os conceitos de discurso apresentados por Orlandi (1987), nos quais a 

autora se fundamenta. Os conceitos que Neckel (2004) aponta são: o discurso lúdico, 

o discurso polêmico e o discurso autoritário.  

 

O discurso lúdico é aquele em que seu objeto se mantém presente 

enquanto tal (enquanto objeto, enquanto coisa) e os interlocutores se 

expõem a essa presença, resultando disso o que chamaríamos de 

polissemia aberta (o exagero é o non sense). O discurso polêmico mantém 

a presença do seu objeto, sendo que os participantes não se expõem, mas 

ao contrário procuram dominar seu referente, dando-lhe uma direção, 

indicando perspectivas particularizantes pelas quais se o olha e se o diz, o 

que resulta na polissemia controlada (o exagero é a injuria). O discurso 

autoritário o referente está ausente, ocultado pelo dizer, não há realmente 

interlocutores, mas um agente exclusivo, o que resulta na polissemia 

contida (o exagero é a ordem no sentido em que se diz “isso é uma 

ordem”, em que o sujeito passa a instrumento de comando). (ORLANDI 

1987 p.15) 
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Para Neckel (2004), o DA está relacionado diretamente à noção de 

polissemia. Nas palavras da autora, “quanto maior o ‘grau’ de polissemia, maior a 

legitimação enquanto DA” (NECKEL, 2004, p.50). Entendemos a polissemia aqui 

como a abertura de sentidos, a possibilidade de várias intepretações (mas não 

qualquer interpretação). Tal característica polissêmica apontaria, conforme a autora, 

uma predominância das formas lúdicas e polêmicas no/do DA. Todavia, não 

podemos afirmar de início que o DA seja lúdico ou polêmico. Como a autora nos 

mostra, o DA é constituído por “diferentes processos de construção de sentidos e 

estes, por sua vez, podem constituir-se lúdicos, polêmicos ou autoritários” (NECKEL, 

2004, p. 50).  

O conceito de ludicidade, para Neckel (2004), permeia fundamentalmente o 

DA, portanto faremos uma breve discussão sobre este conceito. 

Em sua dissertação, Neckel (2004) aponta a ludicidade como uma prática 

tão antiga entre a humanidade quanto a própria cultura. A autora afirma que ao 

lúdico “é inerente o caráter polifônico” e que “a polifonia por sua vez é própria da 

linguagem artística” (NECKEL, 2004, p. 51).  Pensamos que a autora utiliza o termo 

“polifonia” a fim de explicitar as “várias vozes” presentes no DA. Nesse sentido, 

Neckel (2004) sinaliza concordar com Orlandi (1987) quando diz que esta última 

enfatiza o aspecto polifônico/polissêmico como característico do discurso lúdico e 

que este, por sua vez, funciona como um contraponto entre o discurso polêmico e o 

discurso autoritário, pois estes últimos apresentam polissemia controlada (“poucas 

vozes”) e polissemia contida (uma única voz), respectivamente. 

No discurso lúdico, ainda segundo Neckel (2004), o objeto de discurso e os 

interlocutores ocupam posições polissêmicas e não parafrásticas. A polissemia abre 

para a possibilidade de múltiplos sentidos, ao passo que a paráfrase reconhece 

apenas a reprodução de um sentido já dado. Nas histórias em quadrinhos, de modo 

geral, é comum a presença da posição parafrástica, pois o sentido atribuído à 

imagem tende ser aquele já dado pelo texto, como se a imagem fosse apenas uma 

ilustração do texto.  
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Na HQ Watchmen, percebemos a presença de ambas as posições, 

parafrástica e polissêmica. Nessa HQ, a paráfrase ocorre nos momentos da 

narrativa em que o texto funciona como uma descrição da imagem, provocando um 

efeito de transparência da imagem. Entretanto, há momentos da narrativa em que a 

imagem, mesmo em sua composição com o texto, sinaliza para outros sentidos (que 

não aquele dado pelo texto), ocorrendo a polissemia. Desenvolveremos essa 

questão mais adiante, na análise do personagem Dr. Manhattan. 

Neckel (2004) explicita que as noções de polissemia e paráfrase delineadas 

por Orlandi (1987) são fundantes na discussão acerca do DA, pois são processos de 

construção de sentidos que podem estar presentes em qualquer discurso. De 

acordo com Orlandi (2012), todo discurso se faz na tensão entre paráfrase e 

polissemia, entre o mesmo e o diferente. Os processos parafrásticos são aqueles 

em que sempre há algo que se mantém, produzindo um dizer sedimentado de uma 

maneira diferente. A paráfrase funciona na estabilização, enquanto a polissemia 

funciona com o deslocamento, com a ruptura dos processos de significação.  

A hipótese levantada por Neckel (2004) é que, assim como a polissemia e a 

paráfrase são processos, o verbal e o não-verbal também podem ser processos 

discursivos que podem estar presentes em qualquer discurso. A autora salienta que 

o funcionamento do discurso lúdico se dá por meio da polissemia, que lhe parece 

ser uma característica comum ao DA. O DA constitui-se em/por uma dupla ruptura, 

de acordo com Neckel (2004), por apresentar em sua composição tanto o processo 

de polissemia quanto o processo não-verbal.  

 

Considerações acerca das histórias em quadrinhos 

 

No livro intitulado O Sistema dos Quadrinhos, Groensteen (2015) aborda os 

quadrinhos enquanto um sistema de linguagem e sugere que a pesquisa sobre HQs 

deva abandonar duas ideias bastante difundidas entre os pesquisadores. A primeira 

é a ideia de propor que as histórias em quadrinhos, como uma nova 

semiologia/semiótica, no sentido mais amplo do termo, precisam passar por um 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

processo de decomposição em unidades constitutivas elementares, a fim de 

encontrar especificidades dessa linguagem. A segunda ideia é de que 

 

as histórias em quadrinhos seriam essencialmente um misto de texto e 

imagem, uma combinação específica de códigos linguísticos e visuais, um 

ponto de reencontro entre duas matérias de expressão (na acepção do 

linguista Louis Hjelmslev) (GROENSTEEN, 2015, p.11, grifo do autor). 

 

Groensteen (2015), entretanto, não considera como central a existência, ou 

inexistência, de signos visuais. Sua preocupação debruça-se nas unidades maiores, 

chamadas de “quadros” ou “vinhetas”, pois estas articulam4 os códigos no tempo-

espaço, obedecendo a critérios visuais e narrativos. Para este autor, nas HQs, o 

quadro funciona como uma imagem fragmentária, que se encontra em um sistema 

de proliferação, portanto, nunca entendida como um “todo”, mas como um 

componente de um dispositivo maior. Em suas palavras, “o quadro é a unidade 

básica da linguagem dos quadrinhos” (GROENSTEEN, 2015, p. 14). 

Groensteen (2015) apresenta o termo “espaçotópico” 5 para designar o 

“código” que organiza a co-presença dos quadros no espaço da página e permite a 

inserção da escrita na imagem por meio do “balão” e acrescenta que o sentido do 

“quadro” está na sua relação solidária com os outros “quadros” que compõem o 

“todo” das HQs. 

 

Os quadrinhos, portanto, são uma combinação original de uma (ou 

duas, junto com a escrita) matéria(s) da expressão e de um conjunto 

de código. É a razão pela qual podem ser descritos apenas em 

termos de sistema. (GROENSTEEN, 2015, p.14, grifo do autor).  

 

Na perspectiva de Groesnteen (2015), o funcionamento das HQ’s se baseia 

no princípio, nomeado por ele, da solidariedade icônica. A solidariedade icônica diz 

respeito à inter-relação que os ícones (imagens) apresentam entre si, visto que, 

segundo o autor, todas as histórias em quadrinhos apresentam tal estrutura (que se 

                                                           
4 O autor utiliza o termo “articulação” no sentido que este designa qualquer operação que “organiza conjuntos de unidades 
operacionais no mesmo nível” (ODIN apud GROENSTEEN, 2015, p.13). 
5 Termo criado por reunir, mesmo mantendo separados, os conceitos de espaço e de localização (GROENSTEEN, 2015, p. 31). 
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dá por meio dos quadros). Groensteen (2015) afirma ainda que, antes de ser arte, os 

quadrinhos são linguagem. As HQ’s seriam, então, um sistema – no sentido de 

“conjunto de coisas que se inter-relacionam” (GROENSTEEN, 2015, p.31) – de 

linguagem que combina uma ou duas matéria(s) de expressão e um conjunto de 

códigos6, por meio de unidades chamadas de “quadros” (espaços delimitados, que 

são geralmente estabelecidos por uma linha, ou uma borda, chamada de requadro), 

organizados de maneira que estabeleçam uma (inter)relação solidária, objetivando a 

construção de uma narrativa.  

 

O discurso artístico funcionando em torno do personagem Dr. 

Manhattan 

 

Para a realização de nossa análise discursiva, partimos do conceito de 

Discurso Artístico (DA) desenvolvido por Neckel (2004) em sua dissertação de 

mestrado. Neckel (2004) mostra-nos o funcionamento do DA por meio da análise da 

obra de uma artista brasileira chamada Karin Lambrech, exposta na 25ª Bienal de 

Arte de São Paulo, em 2002. Observando sua teorização sobre o DA, vemos que este 

está relacionado com a abertura/ruptura dos sentidos, permitindo a interpretação de 

vários sentidos possíveis, mas não qualquer sentido. Isso se dá no/pelo jogo entre 

paráfrase e polissemia, uma vez que, como aponta a autora, no DA há o predomínio 

do discurso lúdico, que funciona pela polissemia aberta (mais de um sentido 

possível). 

Ao abordar outros materiais compostos por textos verbais e imagens 

visuais em circulação midiática, Souza (2001) aponta que há uma espécie de 

administração dos sentidos, na ordem do verbal, de modo que as imagens 

signifiquem por meio dos textos verbais. Essa administração ocorre devido ao 

processo parafrástico, como se texto verbal e imagem visual significassem a 

mesma coisa, produzindo um efeito de evidência da imagem. Segundo a autora, 

                                                           
6 Pensamos que as “matérias de expressão” sobre as quais o autor fala, remetam às imagens-visuais e textos-verbais. Em 
relação ao “conjunto de códigos”, entendemos que o autor se refira a elementos imagético-visuais (como linhas, formas, cores, 
planos, textura etc.) e elementos verbo-textuais. 
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esse efeito se dá mais frequentemente na televisão, enquanto que no cinema a 

imagem é “usada como imagem que é” (SOUZA, 2001, p. 70), ou seja, em sua 

materialidade própria, que significa por si mesma, sem ter seu sentido 

administrado pelo verbal a todo instante7.  

Nosso material de análise, a HQ Watchmen, é uma produção que ocupa um 

lugar de entremeio entre o massivo e o artístico, por possuir características do DA, 

sendo constituído por uma relação entre o verbal e a imagem na significação do 

social, com efeito de administração pelo verbal, tendo sua veiculação em contexto 

massivo. Groensteen (2015) aponta que há a possibilidade de uma HQ ser produzida 

apenas com imagens, sem a inferência de textos verbais, pois as HQs se 

constituem, em primeiro lugar, pela disposição sequencial de quadros numa relação 

solidária, de modo que haja alguma ligação entre tais quadros. Entretanto, em 

Watchmen, a presença de texto verbal é indispensável para a compreensão da 

narrativa.  

Grande parte das páginas de Watchmen apresenta sequências de nove 

quadros (Imagem 2), todos retangulares. O número de quadros, bem como seus 

respectivos tamanhos, varia ao longo da narrativa, sendo pouquíssimas as páginas 

que apresentam um quadro único (que ocupe toda a página). Alguns capítulos8 

apresentam sequências de quadros que contém apenas imagens visuais 

(ilustrações), mas, se considerada a totalidade HQ, o que predomina são os quadros 

que contêm imagem-visual e texto-verbal. 

A imagem presente em um quadro, de acordo com Aumont (2002), é 

composta a partir da relação entre um olhar (do pintor, por exemplo) e um conjunto 

organizado de objetos em determinado espaço. A ação de realizar um recorte no 

campo de visão para se obter uma imagem é o que este autor chama de 

enquadramento. Tanto a palavra enquadramento quanto o verbo enquadrar 

apareceram no cinema, de acordo com este autor,  para designar o processo mental 

e material pelo qual, na imagem pictórica e fotográfica, se  “chega a uma imagem 

                                                           
7 Isso não significa, todavia, que toda e qualquer produção cinematográfica apresente sempre essa tendência à polissemia. Há 
filmes de consumo massivo que tendem para uma administração dos sentidos, apesar de, pela natureza fílmica, as imagens 
discursivas possibilitarem uma abertura para sentidos outros, para além da tentativa de fechamento. 
8 Durante sua publicação original, entre os anos de 1986 e 1987, Watchmen, foi lançada em 12 edições diferentes, cada uma 
contendo uma parte da narrativa. Na versão encadernada utilizada por nós, essas edições são apresentadas como capítulos.  
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que contém determinado campo visto sob determinado ângulo e com determinados 

limites exatos” (AUMONT, 2002, p. 153) 

A composição de cena presente nos quadros das HQs, como nos mostra 

Groensteen (2015), é decorrente dos processos de decupagem e layout. O processo 

de decupagem é o que divide a narrativa em unidades sequenciais (os quadros), 

enquanto que o layout é processo de organização dessas unidades no espaço da 

página.  

O quadro funcionaria nas HQs como um fragmento de uma narrativa, que 

contém determinada composição visual (determinada pela narrativa e pela posição 

que ocupa na página), mas que produz sentindo na/pela relação com os outros 

quadros apresentados sequencialmente nas páginas.  

Para a análise, nós realizamos um recorte em torno do personagem Dr. 

Manhattan (codinome de John Osterman), pois a partir deste personagem, podemos 

verificar os processos parafrásticos e os processos polissêmicos, que permitem o 

funcionamento do DA. Esses processos se dão na/pela relação entre imagem visual 

e texto verbal e na/pela sequencialidade dos quadros e das páginas9. 

 

Imagem 2. Páginas 1 e 2 do quarto capítulo de Watchmen. Acervo nosso. 

 

                                                           
9 O capítulo quatro, que possui 28 páginas, apresenta apenas um quadro com a presença de imagem-visual apenas (último 
quadro da página 26). 
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No quarto capítulo de Watchmen nos é apresentada a perspectiva do 

personagem Dr. Manhattan, codinome do personagem John Osterman. Na narrativa, 

tal codinome lhe é atribuído a fim de suscitar o medo nos chamados “inimigos da 

América”, em especial os soviéticos, pois Manhattan é o único personagem que 

possui habilidades extraordinárias, no mundo criado por Alan Moore e Dave 

Gibbons. O contexto narrado em Watchmen se passa no ano de 1985, na cidade de 

Nova Iorque, sendo a HQ publicada entre os anos de 1985 e 1986, anos finais da 

chamada Guerra Fria10. Quando, na narrativa, o personagem recebe o nome 

“Manhattan”, ele passa a ser uma representação da supremacia bélica 

estadunidense, assegurando certa vantagem política e militar ao governo dos 

Estados Unidos em relação a seus inimigos comunistas. Tal sentido é dado por meio 

dos enunciados verbais e também por sua relação com a exterioridade, pois o nome 

“Manhattan”, segundo Moore, foi atribuído ao personagem como uma referência ao 

Projeto Manhattan, que deu origem às bombas atômicas11.  

O capítulo aborda fragmentos da história do personagem. Em alguns 

quadros, notamos uma administração dos sentidos da imagem por meio dos 

recordatórios12 azuis, que identificamos como sendo do personagem.  

Após ser abandonado por sua namorada, Laurie Juspeczyk (a heroína 

“Espectral”), e ser acusado de causar câncer nas pessoas que lhe eram mais 

próximas, este decide exilar-se em Marte, local em que se inicia e se encerra o 

capítulo 4. O primeiro quadro do capítulo apresenta a imagem da mão de Dr. 

Manhattan segurando uma fotografia, que depois viria a ser apresentada como 

sendo de John Osterman e Janey Slater13.  Na sequência de três quadros (Imagem 

3), podemos identificar o funcionamento do processo parafrástico. Nestes quadros, o 

texto funciona como uma descrição da imagem, como se um fosse tradução do 

                                                           
10 O termo “Guerra Fria”, conforme aponta Biagi (2001), difundiu-se e ganhou visibilidade tanto na imprensa, quanto entre os 
analistas de política, a partir das discussões feitas pelo jornalista Walter Lippmann, quando este último debatia sobre o clima 
de conflito entre as duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos e União Soviética. O 
termo, de acordo com o autor, tornou-se “perfeito” para este período histórico, pois de fato havia uma “guerra” entre as duas 
superpotências, mas não um confronto militar direto (o que justificava a utilização do termo “fria”) 
11 Essas informações estão presentes nas notas sobre o personagem Dr. Manhattan feitas por Alan Moore, presentes nas 
páginas finais da versão encadernada de Watchmen, publicada no Brasil pela editora Panini Comics, em 2011. 
12 Recordatórios são inserções de textos e que são feitas por um personagem fora de cena, como um locutor, por exemplo. 
Nesse capítulo, podemos identificar os recordatórios como sendo pertencentes à Dr. Manhattan pelo padrão de cor azul, 
entretanto é como o personagem estivesse distante da cena que está narrando.  
13 Sua antiga namorada, com a qual teria se relacionado antes de Laurie Juspeczyk. 
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outro, sendo que também há um processo de paráfrase entre o primeiro e o terceiro 

quadro, que apresentam o personagem sentado, observando uma fotografia. 

 

 

Imagem 3: Quadros, 1, 2 e 3 da página 1 do capítulo 4. Acervo nosso. 

 

Embora possamos verificar nestas páginas um direcionamento dos 

sentidos por meio do texto verbal, em outras páginas, as imagens não funcionam 

como mera ilustração do verbal, mas, na sua relação com o verbal, produzem 

sentidos diferentes que não aqueles dados pelo texto escrito. Na imagem 4, nos dois 

quadros recortados, podemos visualizar uma tendência a administração dos 

sentidos (quadro 1) e também uma ruptura na composição entre imagem e texto. O 

primeiro quadro apresenta uma imagem que remete a um noticiário televisivo, que 

anuncia uma lei que torna ilegal a prática de vigilantismo (combate ao crime 

realizado por heróis fantasiados), com exceção de Manhattan e Comediante14 (que 

passam a trabalhar para o governo dos Estados Unidos). Nesse quadro, o texto 

funciona como uma narrativa de tal lei, significando a imagem como sendo de um 

jornal televisivo. No quadro seguinte, ao comentar sobre tal lei, Manhattan afirma 

que está isento de tal lei e que não pode ser considerado ilegal, já que a segurança 

do país repousa em suas mãos. Ao tomarmos o personagem como uma 

representação da potência bélica estadunidense, retomando seu nome que tem 

origem no projeto que deu origem às bombas atômicas, observamos o efeito de 
                                                           
14 O personagem Comediante é apresentado na narrativa de Watchmen como um dos primeiros personagens a se fantasiar e 
exercer a prática de vigilantismo. Após a aprovação de uma lei que tornava ilegal a prática de vigilantismo, Comediante passa 
a trabalhar para o governo dos Estados Unidos, realizando intervenções militares, sendo enviado, inclusive, à Guerra do Vietnã 
junto com o Dr. Mahattan.  
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sentido resultante desse funcionamento, que remete ao poder bélico dos Estados 

Unidos que se encontrava, neste contexto, acima da lei e que sua segurança se 

pautava nesse mesmo poder bélico. 

 

 

Imagem 4. Quadros 1 e 2 da página 23 do capítulo 4. Acervo nosso. 

 

Entretanto, na imagem, o que é mostrado na mão do personagem é um 

punhado de areia, que cai por entre seus dedos, como algo frágil e instável. Se 

pensada como uma metáfora à segurança dos Estados Unidos, esta abre-se a outro 

efeito, como se tal segurança fosse algo igualmente instável e frágil, pois caso 

ocorresse uma Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética 

(tanto na narrativa de Watchmen, quando no contexto sócio-histórico real), “aquele 

que atacasse primeiro correria o risco de sofrer um terrível e destruidor contra-

ataque, muito mais devastador do que o seu ataque inicial” (BIAGI, 2001, p. 89). 

Na penúltima página do capítulo que nós discutimos, a página 27, o texto da 

superfície esquerda do primeiro quadro também funciona como uma descrição da 

imagem apresentada (Imagem 5). 
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Imagem 5: Primeiro quadro da página 27, do capítulo 4. Acervo nosso. 

 

Nesta imagem, vemos Manhattan numa posição comumente associada à 

meditação, ao que parece, observando a construção que surge diante de si, um 

mundo que “cresce ao seu redor”, segundo o recordatório. Conforme Manhattan 

realiza sua construção, esta apresenta formas semelhantes a elementos de um 

relógio, como engrenagens e ponteiros, retomando à segunda página, que diz 

“Relojoeiro”. No último quadro da página, diante de seu trabalho quase finalizado, 

Manhattan parece observar sua construção, ponderando a questão: “Quem faz o 

mundo?”. (Imagem 6) 

 

Imagem 6. Último quadro da página 27 do capítulo 4. Acervo nosso. 
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Na relação sequencial entre quadros e páginas, vemos Dr. Manhattan 

construindo um mundo diante de si, refletindo se ele é determinado por seu mundo 

ou se ele é que determina seu mundo. Essa relação leva a uma abertura de sentido 

que funciona como uma interrogação posta para o sujeito-leitor do quadrinho, que 

em tal contexto, poderia levar à questões como “quem criou tal situação de conflito 

entre Estados Unidos e União Soviética?” ou “quem colabora para a manutenção de 

tal conflito?”  

 

Considerações Finais 

 

Buscamos apresentar neste trabalho, um tateamento inicial do nosso 

percurso de analítico, que se encontra ainda em desenvolvimento. Nosso trajeto 

aponta que para além da tendência de administração dos sentidos por meio do 

verbal, a composição entre imagem e texto em Watchmen, em especial no recorte 

em torno do personagem Dr. Manhattan, permite uma abertura dos sentidos (que 

não aquele dado pelo texto) que remete ao social, para além da narrativa.  

Nos fundamentando nos estudos de Orlandi (1995), Souza (2001) e Neckel 

(2004) acerca do não-verbal, podemos verificar em Watchmen a presença dos 

processos parafrástico e polissêmico, pois há tanto a administração dos sentidos da 

imagem pelo texto, como a ruptura nos processos de significação nessa composição 

entre imagem e texto. Imagem-visual e texto-verbal são duas matérias significantes 

que funcionam produzindo sentidos nessa HQ, por isso buscamos analisar o 

funcionamento do DA na relação entre essas matérias. 

Groensteen (2015) mostra-nos que a unidade básica das HQ’s é o quadro, 

mas que este último só significa a partir de sua relação solidária com os demais 

quadros que compõem a narrativa. Nesse sentido, analisamos a relação imagem-

visual e texto-verbal presente em cada quadro e a relação que os quadros 

estabelecem entre si. Nosso recorte pelo personagem Dr. Manhattan foi realizado 

pela abertura de sentidos que este personagem permite. Focamos nossa análise no 
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capítulo 4, por ser o capítulo que apresenta maior presença do personagem e que 

podemos verificar o funcionamento dos processos parafrásticos e polissêmicos.  

Retomando Neckel (2004), quando esta aponta para um desejo da arte 

contemporânea em promover a reflexão em seus fruidores, podemos pensar o DA 

como uma abertura de sentidos e de possibilidades de interpretação que levem os 

sujeitos a uma reflexão. Nos quadros finais do quarto capítulo de Watchmen, 

quando Dr. Manhattan pondera a questão “Quem faz o mundo?” enquanto cria um 

“mundo” a seu redor, interpretamos a ação do personagem como um convite à 

reflexão para com o sujeito leitor de quadrinhos que, de acordo com Dave Gibbons 

aponta, em nota apresentada nas páginas finais da versão encadernada, é uma das 

principais questões de que se trata o quadrinho.   

Pensamos que o DA, apesar de ser próprio da arte, como aponta Nekcel 

(2004), enquanto funcionamento discursivo pode estar presentes em outros textos 

discursivos que não sejam da Arte.  
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O Brasil na estética do século XVII, as obras de Albert Eckhout e o culto 

ao selvagem e exótico 

 
Arnaldo Martin SZLACHTA Junior 

(UEM) 

 

Resumo: Com a presença holandesa no nordeste  tivemos a presença de 

pintores de formação pela primeira vez na América na primeira metade do século 

XVII o artista holandês Albert Eckhout da corte de Maurício de Nassau pintou, entre 

outras obras, um grupo de oito grandes telas de casais, homens e mulheres, isto é, 

uma tipologia sobre os habitantes do Brasil: Homem Negro, Mulher Negra, Homem 

Mulato, Mulher Mameluca, Homem Tupi, Mulher Tupi, Homem Tapuia e Mulher 

Tapuia, também se dedicou a pintura descrita de catálogos de plantas e animais. As 

pinturas de Eckhout estabelecem várias novidades que mudaram os esquemas de 

representação até esse momento. À primeira vista, as suas enormes telas 

apresentam, mesmo que através da visão europeia, uma perspectiva de valorização 

do exótico e concepção, na perspectiva da época, de rompimento com o imaginário 

americano inaugurando um ideal de beleza sobre a América destacando suas cores, 

luminosidades e traços étnicos  

 

Palavras chave: Pintura Brasileira, Albert Eckhout, Pintura no Brasil 

Holandês 

 

A Presença de artistas no Brasil holandês. 

 

A invasão holandesa no nordeste do Brasil, entre os anos 1630 a 1654, se 

instalou uma comitiva organizada pelo administrador João Maurício de Nassau na 

região do Recife, essa comitiva trouxe em 1637 diversos profissionais1. Entre esses 

                                                           
1
 Nesse momento chegaram ao Brasil nessa comitiva também o holandês Willem Piso que era médico e naturalista, o poeta 
Franciscus Plante, também o médico Willem van Milaenem, para se juntar ao pintor amador e cartógrafo Zacharias Wagener, 
que já servia à Companhia da Índias ocidentais em Recife desde 1634, como soldado. George Marcgraf, naturalista que 
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profissionais destacamos os pintores que tinha como missão retratar as 

características do espaço que haviam tomado. Entre os pintores temos Albert 

Eckhout que estive sete anos no Brasil ao lado de Nassau produzindo uma grande 

quantidade de obras as pinturas são diversas como:  tipos étnicos presentes na 

região; representantes da fauna e da flora e muitas naturezas mortas. A Obra 

vastíssima não foi todo produzida no território brasileiro durante a presença 

holandesa, mas diversos exemplares teriam sido produzidos pelo artista já em 

território europeu, e até hoje Albert Eckhout é tido como o primeiro pintor europeu a 

ter esse olhar etnográfico sobre os nativos presentes no Brasil Holandês2 

Eckhout cria uma atmosfera visual que chama a atenção, pois ao observar 

suas pinturas é como se elas estivessem expostas num museu, e os detalhes que 

apresentam são convidativos para análises sobre o espaço e o cotidiano daquela 

região tão distinta dos Países Baixos, na composição imagéticas das obras 

percebemos os elementos todos juntos na composição, certamente o interesse era 

apresentar de maneira visual o máximo possível das excentricidades. 

Por mais que essas obras são construções de pintores europeus que 

possuem um olhar nitidamente eurocêntrico, e a imagem congelada ali apresentada 

passou por uma série de escolhas, intencionalidades e recortes, mas mesmo assim 

podemos não considera-las como um retrato fidedigno de uma época e de ser 

personagens, entretanto revelam uma visão impar do artista sobre sua época, 

possibilitando um leque grande de possibilidades de pesquisa sobre determinado 

momento histórico. Ulpiano T. Bezerra de Menezes nos aponta uma série de 

direcionamentos sobre como utilizar a as imagens como documentos históricos. No 

nosso trabalho que vamos nos utilizar de algumas reproduções de Albert Eckhout 

retratam momentos contemporâneos do autor. Assim pretendemos observar a 

Iconosfera que compõe a obra (MENEZES, 2005, p,35), ou seja as imagens que 

identificam os grupos étnicos retratados. Ressaltamos aqui, que Eckhout não tomou 

tais iniciativas sozinhos, que havia um contexto e interesse na utilização das 

                                                                                                                                                                          
também faria parte da comitiva, chegou a Recife somente no ano seguinte e, assim como alguns militares que já serviam à 
companhia em Pernambuco que contribuíram para o projeto de Nassau. (OLIVEIRA, 2007 p. 3)  
2 Michael SHEA, «Analysis of Albert Eckhout’s ‘West African Woman and Child’», Callaghan, Austrália, University of Newcastle, 
1997. Paper avulso. Publicação eletrônica. Disponível em: <http://www.newcastle.edu.au/discipline/fine- 
art/theory/analysis/michael.htm>. Acesso em: 16 março de 2017.  
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imagens, já que a vinda desses intelectuais das artes eram demonstrar o projeto 

colonizador que os holandeses estavam propondo com as ações de Nassau.  

 

A Imagem como pesquisa historiográfica  

 

Há muito tempo se discute a presença da imagem fontes históricas, já que 

ela também possibilita um acesso a uma cultura material perdida, ou das 

valorizações estéticas do momento. Contudo é preciso ressaltar que as imagens são 

cenas recortadas, representadas numa imagem congelada, momentos registrados 

que podem ser aleatórios, construídos e manipulados, mas que usando as 

informações de fatos históricos presentes nesse tipo de documento, de acordo com 

uma metodologia amparada nas recentes pesquisas do campo de ensino de história 

e nas ferramentas oriundas de outras áreas como história da arte, comunicação 

entre outras, podem auxiliar na formação de indivíduos capazes de raciocinar 

historicamente, com uma criticidade maior, e mais sensibilidade sobre a cultura, a 

materialidade e a dinâmica das sociedades. 

No campo da arte, a ideia de imagem está vinculada às representações 

visuais sejam elas por afrescos, pinturas, iluminuras, ilustrações, desenhos, 

gravuras, filmes, vídeo, fotografia. Ao buscarmos a raiz etimológica da palavra 

imagem encontramos o termo imago do latim, que faz referência à máscara 

mortuária utilizada nos ritos fúnebres na Antiguidade romana (JOLY, 2006, p.18). No 

discurso científico dentro das ciências humanas podemos utilizar o termo imagem 

de tantas formas e com tantos sentidos que seu uso torna-se polissêmico, nossa 

intenção não é questionar os usos da palavra ou reelaborar um conceito, mas nos 

faz necessário delimitar em qual sentido e de que forma estamos aplicando o termo 

imagem. 

De acordo com Antonio Vicente Pietroforte entende-se por imagem aquilo 

que se pode ver: 
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Fala-se em Imagem da fotografia, da pintura, da escultura, da arquitetura 

etc., sugerindo que “imagem” se refere a qualquer manifestação numa 

semiótica plástica. Quando a palavra “imagem” aparece em estudos da 

semiótica aplicada a esse domínio da expressão, entende-se “imagem” 

como aquilo que se pode ver. (PIETROFORTE, 2008, p.33) 

 

Conforme os estudos da semiótica na linha da semiótica estrutural de 

Algidar Julien Greimas apontados por Antonio Vicente Pietroforte, a semiótica tem 

por objeto de estudo a significação, definida em conceito de texto, esse texto pode 

ser classificado como um sistema de significação verbal, não verbal ou sincrético 

(PIETROFORTE, 2010, p.11). O modo de significação verbal ocorre através de textos 

ou construções das línguas naturais, já o não verbal é composto pelos demais 

sistemas como a música e artes plásticas e o chamado sistema sincrético são 

aqueles que acionavam várias linguagens de manifestações, ou seja, num mesmo 

conteúdo é expresso significados através de formas verbais e não verbais como, por 

exemplo, nas tiras de quadrinhos. 

Quando observamos uma obra pictórica estamos vendo uma pintura que é 

uma construção de imagem feita pelo artista no momento de criação, a forma como 

ele estabelece os personagens dos planos frontais e posteriores, a configuração 

como aplica a luz dando ênfase em algum personagem ou a sua ação, enfim a 

construção da imagem é que gera esse texto não verbal, e quando observamos 

aquela construção queremos entender o que se passa naquela instante retratado e é 

partindo desse ponto que utilizamos as reproduções das obras de arte para 

entender o que o aluno em sala de aula constrói em relação ao pensamento 

histórico.  

Ana Claudia de Oliveira em Semiótica Plástica traz considerações ao estudo 

da semiótica seguindo a teoria greimasiana abordado por Pietroforte, na perspectiva 

de análise de uma obra, no nosso caso específico uma obra pictórica. Podemos 

fazer uma descrição do que a autora chama de sistema semi simbólico, a separação 

da organização da pintura em dois planos na construção do texto não verbal: O plano 

do conteúdo e o plano expressivo (OLIVEIRA, 2004, p.118). O primeiro é estudado por 

meio de um percurso que gera um sentido. É esse percurso que configura o 
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discurso, o qual é formado por estruturas semi narrativas e discursivas, já o 

segundo é construído segundo as particularidades de cada texto (verbal, não verbal 

ou/e sincrético), podendo ser uma expressão verbal, icônica, gestual, entre outras.   

A imagem é uma construção de ideias e sentidos, mesmo quando 

pensamos numa fotografia, uma imagem congelada que poderia ser considerada 

como representação da realidade e muitas vezes possuindo um status de 

inquestionável, ainda assim sabemos que se trata de uma escolha, de um recorte do 

fato em si, quando a fotografia não é “dirigida”, ou seja, a cena presente ali é criada 

de forma intencional, levando o observador a uma determinada ideia. Ao observar a 

imagem como um documento histórico é preciso tomar cuidado de como observá-

la. 

 

Interpretar uma mensagem analisá-la, não consiste certamente em tentar 

encontrar ao máximo uma mensagem preexistente, mas em 

compreender o que essa mensagem, nessas circunstâncias, provoca de 

significação aqui e agora, ao mesmo tempo que se tenta separar o que é 

pessoal do que é coletivo. (JOLY, 2006, p.44) 

 

Assim concordamos com Joly que as imagens são construções intencionais 

de seu autor e de sua época, a imagem está no presente, mas ela é um resultado de 

intenções, concepções e ideias do passado, pois a imagem que chega até nós é uma 

fonte material e sofreu as ações do tempo que modificaram sua cor, suas linhas, 

pinceladas, nitidez entre outras características. Ao pesquisador cabe observar 

atentamente, além dos atributos que a imagem nos revela conhecer, ou tentar 

distinguir as características próprias daquela sociedade entendendo o que o autor 

coloca, separar o pessoal do coletivo. Não é simplesmente seccionar o autor de sua 

sociedade, como sujeitos únicos e singulares, mas fazer entender o processo de 

estilismo técnico que está presente nas pinceladas de uma obra pictórica. 

 

Representações imagéticas: do exótico ao selvagem 
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A maneira de enxergarmos os índios não foi a mesma, antes da invasão 

holandesa o que se sabia dos nativos americanos era através de relatos de jesuítas, 

náufragos ou por gravuristas que eram contratados para apresentar a situação e os 

acontecimentos nas regiões coloniais. Nesse primeiro momento, havia uma visão 

pessimista sobre os nativos, na maioria das vezes apresentados como terríveis 

seres canibais que eram uma grande ameaça aos projetos colonizadores.  

O gravurista Theodor de Bry (1528-1598) foi um dos principais responsáveis 

por essas representações do canibalismo, apresentando guerreiros nus, fortes e 

altivos deliciando-se com o esquartejamento de prisioneiros. Diversas cenas 

antropofágicas, reinterpretadas a partir de técnicas europeias de retalhamento de 

corpos, formas de cozinhar e assar a carne simbolizaram o continente americano 

nas representações cartográficas produzidas nos séculos XVI e XVII.  

 

 

Figura 1. Representação de atrocidades espanholas no Novo Mundo, como relatado por Bartolomé de las Casas 

em Narratio Regionum indicum por Hispanos Quosdam devastatarum veríssima 
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Figura 2. The Trvve Picture of One Picte: A gravura de Theodor de Bry de um imaginado Pict (um membro de um 

povo antigo do que é hoje Escócia), publicado em Thomas Hariot 1588 livro A Briefe e Verdadeiro Relatório da 

Nova Terra de Virgínia. 

 

Com a presença jesuítica há uma representação ligado a valores do 

renascimento, e esse nativo já possuí um caráter humanizado, levando em conta 

que ele já teria passado por valores cristãos.  

Já Eckhout representa uma considerável transformação e ruptura 

conceitual desse pensamento, pois retratava os índios Tupis e Tapuias como uma 

espécie de aliados do colonizados, não com uma igualdade, mas com uma 

proximidade humana muito forte já que os índios além de pacíficos, se 

apresentavam vestidos, eram trabalhadores e possuíam família, ou seja, não era 

interessante extermina-los e sim civiliza-los pois seriam úteis ao trabalho. Os índios 

“bravos”, isto é, sem a civilidade andavam nus, carregando partes humanas 

esquartejadas que serviriam de alimentação e ainda entrariam em guerra com os 

colonizadores.  
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Figura 3. Eckhout, Albert, Retrato de Mulher Tupinambá, 1641, Oléo sobre tela. 274cm x 163cm, Nationalmuseet 

(Copenhague, Dinamarca) 
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Figura 4. Eckhout, Albert, Mulher Tarairiu, 1641, Oléo sobre tela. 272cm x 165cm, Nationalmuseet (Copenhague, 

Dinamarca) 

 

A partir desse ponto de vista, o qual faz o registro de um ambiente e dos 

personagens que o compõem, percebe-se muito do contexto que o autor está 

situado, oferecendo, no que diz respeito à história da natureza, uma vasta gama de 

informações sobre não só como esta era percebida, mas também sobre como era a 

interação com ela, o europeu que esta representando esse espaço, seus olhares 

além dos interesses políticos no domínio holandês, também acabavam buscando 

essa excentricidade, o culto ao exótico e esse interesse do europeu além mar 

revelam o tão comum culto ao exótico possivelmente tem origem ou ganha forma 
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com a atuação dos holandeses no Brasil Holandês . É o uso que Peter Burke faz da 

imagem, então como uma evidência histórica, capaz de registrar algo como atos de 

testemunha ocular. (BURKE, 2004, p.17). Deste modo, o historiador defende a tese 

que as imagens não devem ser usadas somente como ilustrações, dizendo que “Nos 

casos em que as imagens são discutidas no texto, essa evidência é frequentemente 

utilizada para ilustrar conclusões a que o autor já havia chegado por outros meios, 

em vez de oferecer novas respostas ou suscitar novas questões.” (idem, p. 12).  

 

Algumas considerações iniciais dessa pesquisa 

 

Com essa concepção as imagens seriam capazes de trazer consigo não só 

informações diversas, como também de trazer questões que enriqueceriam a 

pesquisa do historiador, No entanto, Burke comenta que é necessário um olhar 

crítico sobre essas imagens, como com qualquer outra fonte, uma vez que elas 

podem estar maquiadas pelos caprichos de seus autores ou daqueles que as teriam 

encomendado - “maquiagens” estas que podem enriquecer ainda mais o 

entendimento de um determinado contexto se bem estudadas. 

Ao tratarmos de uma obra pictórica e tais conceitos de representação já 

discutidos acima uma que sempre nos vem a mente são os retratos, que foram tão 

comuns na era moderna. Hans Belting em Antropologia da imagem faz uma analise 

bem interessante e rica sobre as transformações da arte de escudos, que 

representavam a nobreza e como existem proximidades em relação à prática do 

retrato moderno e burguês que dominou a Europa pós século XV. 

O principal conceito de retrato que encontramos diz que esse gênero diz 

que se trata de uma construção representativa elaborada a partir da imitação ou 

reprodução imagética de uma pessoa viva. Entretanto, segundo Hans Belting, tal 

conceito torna-se vazio e equivocado e superficial. Segundo Belting, é muito 

complexo o conceito de semelhança é incerto mesmo após o advento da fotografia. 

(BELTING, 2007 p. 43). 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

Para Belting ao realizarmos uma análise da uma imagem não podemos 

desprezar a mídia que a suporta e que fazer comparações com imagens de pessoas 

retratadas em pinturas, afrescos, murais, tábuas de madeira ou até mesmo 

aquarelas é algo simplista que desconsidera as distintas aplicações técnicas e se 

pauta pura e simplesmente no estilismo dos artistas, o retrato autônomo trona-se 

mais independente em relação ao corpo, as representações projetam as máscaras 

de identidades sociais que muitas vezes não se distingue claramente a imagem 

gerada  

 

Pode-se ir tão longe como para compreender todos os retratos e rostos 

tornou-se mais independente do corpo e foram transpostas a um veículo 

novo. Assim, também é possível ler o retrato da modernidade como uma 

máscara, uma memória máscara da identidade social (....) A 

representação do sujeito está intimamente ligada com a questão do 

suporte da máscara, e, portanto, a imagem que projeta máscara. A 

máscara portadora de imagem e um meio, na medida em que a olho já 

não pode distinguir a imagem gerada. (BELTING, 2007 p. 48)3 

 

Podemos extrair mais conclusões acerca do retrato se o compararmos com 

os escudos de armas – uma vez que retratos e escudos compartilham o mesmo 

suporte: as tábuas de madeira, e há grandes proximidades com a representação de 

pessoas. Para Belting, há pontos coincidentes entre pintores de escudos e de 

retratos visto que são os mesmos, e por diferenças em suas produções no escudo, 

diferentemente do retrato, não há representação de pessoas ou de uma pessoa, e 

sim busca resgatar características de um território e de uma genealogia familiar.  

Embora retrato e escudo sejam formas de corpo, colocam sua presença no 

tempo e no espaço, o rosto que está no brasão não é de alguém, é sim uma imagem 

emblemática que demonstra uma determinada história e genealogia. Nas suas 

linhas, traços e cores elementos simbólicos se unem para fazer uma imagem 

                                                           
3 
Na tradução em espanhol temos a seguinte grafia: “Se podría llegar tan lejos como entender todos los retratos como más 

caras que se volvieron independientes del cuerpo y que fueron transpuestas a un nuevo medio portador. De esta forma, 
tambień es posible leer el retrato de la Modernidad como máscara del recuerdo y como máscara de la identidad social La 
representación dei sujeto está estrechamente ligada con la cuestión de la máscara que porta, y por lo tanto con la de la imagen 
que esa máscara proyecta. La máscara es portadora de imagen y medio, en la medida en que nuestra mirada ya no puede 
distinguirla de la imagen que genera” (BELTING, 2007 p.48). 
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dinástica. Há o corpo simbólico do escudo que esconde o o rosto verdadeiro que 

poderia ser retratado, o rosto oficial é o escudo pela sua legitimidade calcados pela 

tradição e pela prática da guerra.  O retrato passa a ter mais espaço com a ascensão 

burguesa, os escudos não tiveram o mesmo trato e cuidado e muitos deles se 

perderam pela história. Assim essas concepções passaram a ter grandes 

diferenças e com o tempo as proximidades se excluíram devido á uma pressão das 

competências burguesas, do humanismo e de um conceito de pessoa distinta. 

(BELTING, 2007 p. 151). 

O retrato passou cada vez mais para a descrição do sujeito, nessas imagens 

aparecem um eu interior e contraditório que vem através da narração do sujeito 

moderno, que há a capacidade de se narrar (concepção do autorretrato) ou acaba 

sendo narrado por outro, e as novas formas não utilizam mais de um discurso 

divino, nem a uma aristocracia, o homem passa a querer ser retratado, e por 

consequência lembrado, pelos seus feitos e conquistas e não mais somente pela 

tradição e genealógica. 

Com essa nova frontalidade há representação do corpo de maneira que há 

uma separação de fato do escudo com os retratos há uma nova inconosfera 

preponderante, que ganha destaque para a ação, por exemplo, os humanistas são 

retratados com alguns elementos que destacam o caráter científico, na sequência 

temos os iluministas que geralmente são retratados com um livro nas mãos. 

Em ralação á pintura e sua expressão e representação nos perguntamos 

quais expressões não passam de simbologias que necessitam de uma interpretação 

histórico-cultural, e por mais que há uma ideia que as imagens captadas por meios 

tecnológicos possuem um caráter verdadeiro, cabe ao historiador questionar as 

possíveis deturpações e os valores que estão ali atribuídos inclusive as concepções 

de belo e de feiura (BELTING, 2007 p.111), já que a imagem é tida como uma 

comprovação da existência, trata-se de uma imagem da memória (BELTING, 2007 p. 

22) 

Dessa forma entendemos ser de grande importância para a historiografia 

os debates sobre a produção historiográfica em relação a fontes imagéticas, se faz 

necessário tais reflexões teóricas e metodológicas que sempre norteiam os debates 
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enriquecendo as possibilidades e viabilidade das pesquisas. O olhar histórico e 

historiográfico sobre as pinturas é uma proposta sedutora, mas é preciso cautela ao 

analisar o período.  Não que as fontes imagéticas, no nosso caso uma ênfase maior 

á pintura, possuem um método todo próprio e distinto da historiografia, mas 

refletirmos sobre essas fontes podemos colaborar e muito com os debates sobre os 

hábitos culturas, costumes e discursos que muitas vezes não se completam nos 

documentos escritos. 
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Cartas de tarô: a circulação e sobrevivência das imagens na corte de 

Milão 
 

Ligia Balestra VASCONCELOS1  

Universidade Federal de São Paulo 

 

Em busca de novas perspectivas sobre o tratamento dos objetos pela 

História da Arte, o trabalho à seguir se focará na abordagem das produções 

artísticas como imagens. Através da análise das cartas do conjunto de tarôs 

Visconti-Sforza realizado para a corte de Milão, serão evidenciados aspectos 

socioculturais que marcaram o período tardo-medieval na região da Lombardia e 

que transpareceram na produção visual.  A circulação de modelos iconográficos 

seculares e a transferência de imagens são fundamentais para que possamos 

compreender como as figuras das cartas foram elaboradas. O tarô é apresentado 

aqui como um objeto artístico significativo para o entendimento das circulações  

porque é resultado de uma ampla rede de relações entre imagens com distintas 

finalidades e de diferentes esferas sociais.  

 

Palavras chave: Arte Tardo-Medieval, Tarô Visconti-Sforza, Arte italiana 

século XV. 

 

Introdução 

 

O trabalho apresentado aqui é um dos desdobramentos da pesquisa  de 

mestrado em História da Arte que venho desenvolvendo na Universidade Federal de 

São Paulo em que os estudos se concentram em um conjunto de tarôs denominado 

                                                           
1 
Mestranda no PPGHA. Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e CAPES 

processo nº 2016/03261-8. Orientadora Flavia Galli Tatsch, professora adjunta do PPGHA da Universidade Federal de São 
Paulo.   



 

tarô Visconti-Sforza, produzido para a corte de Milão durante o século XV. Através 

das cartas do tarô é proposta uma análise sobre a circulação de modelos 

iconográficos seculares que se mantiveram em uso durante o Quattrocento, 

funcionando como possíveis agentes que contribuíram para a produção artística na 

região da Lombardia e evidenciando uma complexa rede de imagens. É preciso 

salientar também que, os estudos não seguem para o entendimento dos 

significados das cartas, mas de que maneira elas foram pensadas e qual o 

repertório visual envolvido em sua criação.  

As imagens ao longo do tempo se adaptaram e, continuam se adaptando 

aos mais variados tipos de materiais pelos quais se tornam visíveis ao mundo. As 

inovações tecnológicas junto ao contexto sociocultural atribuem características 

específicas à forma como as imagens são construídas e à maneira como são 

percebidas. Elas circulam entre o tempo e o espaço, ultrapassando barreiras 

geográficas e culturais e sobrevivendo às transformações históricas. Quando 

falamos sobre imagem refletimos não somente sobre a estética, mas também sobre 

questões que permeiam a origem, as características do contexto e os personagens 

envolvidos em sua produção. Por isso, seguindo as novas diretrizes da História da 

Arte, encontramos na imagem uma nova abordagem sobre as produções artísticas 

já tratadas até então e, principalmente, uma oportunidade de inserir aos novos 

estudos os objetos artísticos que, de alguma maneira, foram relegados pela História 

da Arte tradicional. 

O historiador da arte alemão Hans Belting, através de seu livro 

“Antropologia da Imagem”, busca tratar as produções artísticas pela perspectiva da 

antropologia da imagem porque para ele, a primeira questão a se pensar “o que é 

uma imagem?” nos sugere, por si só, procurar recursos para a resposta que estão 

diretamente atrelados aos aspectos antropológicos, ou seja, que envolvem as 

complexas relações que circundam a imagem e fogem das datações históricas e das 

classificações estilísticas.  A perspectiva antropológica, utilizada por Belting 

“expressa o desejo de uma compreensão aberta e interdisciplinar da imagem” 

(BELTING, 2014. p. 22), o que nos permite analisar as cartas também pelo ponto de 

vista social. É por esse caminho que seguirão os estudos à seguir.  



 

 

O Quattrocento 

 

O conjunto de tarôs Visconti-Sforza está inserido em um universo repleto de 

objetos luxuosos que faziam parte do repertório visual da aristocracia. Manualmente 

elaborado, o conjunto é composto por três maços realizados sob encomenda para a 

corte de Filippo Maria Visconti (1392 – 1447) e Francesco Sforza (1401 – 1466). O 

primeiro maço data de aproximadamente 1428 e possui 67 cartas preservadas na 

Yale University Librery (ITA 109). O segundo, realizado por volta do ano de 1442, 

contém apenas 48 das prováveis 78 cartas originais e pode ser encontrado na 

Pinacoteca di Brera (Reg. cron. 4982/5029). O terceiro é de aproximadamente 1450, 

das 74 cartas preservadas, 35 delas fazem parte do acervo da The Pierpont Morgan 

Library (M.630), 26 estão na Accademia Carrara (06AC00889) e 13 fazem parte de 

uma coleção particular. 

A produção das cartas se deu em um momento de expressiva circulação de 

conhecimentos entre a França e o norte da Itália e foi intensificada pela política 

expansionista dos Visconti, que proporcionou à família a dominação territorial de 

grande parte da região.  Para compreendermos melhor a relevância das cartas, 

devemos antes, de maneira breve, retomarmos  o contexto em questão.  

Durante o século XV, a Europa passou por transformações socioculturais 

que marcaram os processos artísticos e intelectuais, atrelando às imagens questões 

socioculurais específicas do período em que foram produzidas. Dentre outros 

fatores, podemos compreender que a efervescência cultural desse período foi 

alavancada pelo fluxo de pessoas e de mercadorias com o crescimento do comércio, 

bem como, com a circulação de modelos iconográficos, que transitaram pelos 

ambientes refinados da elite e pelas classes mais populares. Esse trânsito ocorreu 

de várias maneiras, afetando direta ou indiretamente o resultado final das 

produções artísticas. Nas cartas do tarô, notamos que, mesmo estas sendo feitas 

para a elite, possivelmente apresentam elementos da cultura popular pagã que 

permaneceram em modelos iconográficos e no imaginário dos artistas, como 



 

veremos mais a frente. Notamos também que, posteriormente, com o 

desenvolvimento da prensa gráfica na Europa por Gutenberg, as imagens da corte 

se espalharam rapidamente, alcançando um amplo número de pessoas que não 

faziam parte da aristocracia. Exemplo disso é produção das cartas de tarô, que 

chegou nas camadas mais populares através das gravuras
2
. De fato, não somente as 

imagens eram vistas em diferentes esferas, mas também existia um envolvimento 

entre as culturas popular e erudita, visto que não era improvável que as mesmas 

oficinas responsáveis pelos calendários e panfletos religiosos – objetos de uso 

popular e cotidiano, por exemplo – prestavam serviços à corte. O avanço tecnológico 

foi fundamental na medida em que proporcionou um maior acesso às produções 

artísticas e literárias, como comentam Asa Briggs e Peter Burke: “o crescimento da 

figura impressa foi a mudança mais profunda da comunicação visual de todo aquele 

período, pois permitia, como nunca, que as imagens ficassem disponíveis para 

difusão” (BRIGGS E BURKE, 2006: 47). 

O repertório visual do artista era formado por imagens que ultrapassavam 

os limites geográficos, culturais e sociais e, que davam origem à novas imagens. 

Em praticamente todas as instituições de poder do Ocidente  no fim da Idade Média 

encontramos a presença da imagem. Para Belting, “a realidade social e religiosa era 

controlada por imagens coevas da época, cuja autoridade formava a consciência 

coletiva” (BELTING, 2009, p. 30). Percebemos que a imagem se comunica com seu 

expectador, transmitindo mensagens, na maioria das vezes, de cunho político ou 

religioso, como por exemplo, as cenas de juízo final produzidas pela Igreja com o 

propósito de ensinamento aos fiéis. À partir disso viu-se a necessidade de estudar 

as cartas do tarô através de uma ótica antropológica, pois ela nos permite analisar 

como a transferência de elementos visuais ocorre e qual seu papel na criação das 

cartas do tarô. 

O lugar comum dos jogos de tarô logo no início de sua produção era a corte, 

como veremos a seguir. As cortes medievais, no sentido mais geral, eram 

instituições de poder que reunia próximo ao príncipe os nobres de sua confiança e 

                                                           
2
 A técnica da gravura proporcionou aos artistas uma reformulação dos naipes nas cartas dos baralhos comuns e também dos 
tarôs, resultando nos quatro naipes –  copas, ouro, paus e espadas –  que conhecemos hoje. Cfr.: HOFFMANN, Detlef. The 
Playing Card: an illustrated history. New York: Graphic Society. 1973 



 

proporcionava a formação de um comportamento ideal que a se seguir (GUENÉE, 

2002, p. 275). A construção de palácios entre os séculos XIII e XV, junto à criação de 

repartições administrativas do Estado, caracterizaram as cortes do período que 

podemos chamar de tardo-medieval, diferenciando estas das anteriores (GUENÉE, 

2002, p. 276). O palácio era uma espécie de centro que reunia em uma atmosfera 

sofisticada as mais distintas vertentes da cultura, como a produção literária de livros 

detalhadamente ornamentados (GUENÉE, 2002, p. 279). É o caso da biblioteca do 

Castello di Pavia, propriedade dos Visconti inaugurada em 1366.  

Na região da Lombardia – local em que foram produzidas as cartas – as 

miniaturas dos romances de cavalaria receberam destaque já no século XIII devido 

ao elevado número de exemplares do ciclo arturiano, como as histórias de Graal, 

Percival, Lancelot, Tristão e Isolda, entre outros, que tiveram suas compilações 

favorecidas pelas traduções de obras do norte dos Alpes e também pela 

proximidade entre a França e o norte da Itália. É nessa região que se expande a 

corte dos Visconti e Sforza, uma das mais influentes e poderosas da Itália 

Setentrional, fundada em 1395 por Gian Galeazzo Visconti (1351 -1402). Em 1412 

assume o poder Filippo Maria Visconti , irmão de Gian Galeazzo e principal 

comitente dos maços do tarô Visconti-Sforza. 

 

O tarô Visconti-Sforza  

 

O tarô era um jogo de passa-tempo
3
 muito comum nas cortes de Milão, 

Ferrara e Bolonha (DUMMET, 1983, p. 5) conhecido como carte da trionfi
4
. O nome se 

dava pelo fato de que, além das cartas comuns dos baralhos –  aquelas divididas em 

naipes e números – o jogo apresentava em sua composição cartas especiais com 

figuras animais e humanas que eram chamadas de trionfo, conhecidas hoje como 

arcanos maiores.  Para Dummet, outro ponto importante é que cada um desses três 
                                                           
3
 No século XV o tarô não era utilizado para adivinhação do futuro. Somente após o século XVIII, com os estudos do  ocultista 
francês Antoine Court de Gébelin o tarô passou a receber uma conotação exotérica.  
4
 Alguns estudiosos acreditam que a origem do nome das cartas seja derivada do poema I Trionfi de Francesco Petrarca (1304 
– 1374).  O poema era dividido por temas, como o triunfo do amor, e era companhado por  ilustrações alegóricas que podem ter 
sido transferidas para as cartas do tarô. Cfr.: MOAKLEY, Gertrude. The tarot cards painted by Bonifacio Bembo for The Visconti 
Sforza family. An iconographic and historical study. Nova Iorque: The New York Public Library. 1966.  



 

centros da Itália tinham maneiras específicas de jogar as cartas: em relação à 

ordem dos triunfos e também em relação à representação de cada um deles nas 

cartas (DUMMETT, 1986: 6), sugerindo que o jogo fazia parte dos hábitos das cortes. 

Ao analisar o tarô, observamos que ele estava inserido em um universo 

repleto de objetos de uso privado.  A corte dos Visconti, assim como as demais, 

abrigava objetos luxuosos e de culturas diversas que ressaltavam a aparência 

requintada da aristocracia.  Segundo Buganza, além dos utensílios domésticos, 

como taças e canecas douradas, Filippo Maria mantinha um gosto sofisticado para 

roupas como as que procediam da Transilvânia (BUGANZA, 2015, p. 273, 275). Isso 

nos faz pensar que não é por acaso que as cartas foram produzidas com folhas de 

ouro e miniaturas tão detalhadas como as dos manuscritos. 

Além das próprias cartas há indícios do jogo como um hábito dos nobres 

em um dos afrescos do Palazzo Borromeo, construído no século XIII, em Milão, por 

uma família de origem florentina (Cust, 1918, p. 8). O ciclo de afrescos realizado nas 

paredes de uma sala do pátio central no andar térreo do edifício, retrata cenas ao ar 

livre, vivenciadas pela jovem aristocracia de Milão.  Um deles é o afresco Gioco dei 

Tarocchi realizado entre os anos de 1445 e 1450, período correspondente ao ducado 

de Francesco Sforza. Nesse afresco é exposto ao observador um hábito particular da 

elite: um grupo de mulheres jogando cartas de tarô em um ambiente aberto. 

Dividindo a sala, vemos outros dois afrescos, Gioco della Palmata, que retratam um 

jogo típico também da elite. A sofisticação é exaltada pelas nobres vestimentas e 

adereços de cabelo, mas ao mesmo tempo, confere à sala um caráter leve e de 

diversão. Vale notar que, a corte era também um espaço reservado ao lazer quando 

os amigos e parentes do príncipe se reuniam no palácio para festejar, caçar e jogar 

(GUENÉE, 2002, p. 278).  

Voltando ao conjunto de tarôs, o primeiro maço, encomendado por Filippo 

Maria, pode ter feito parte da celebração do casamento do duque com Maria di 

Savoia (1411 – 1469) (FARLEY, 2009, p. 58).  O momento em que este e o segundo 

maço foram produzidos é marcado por importantes acontecimentos vividos pelo 

duque e por isso, Helen Farley afirma que a construção do tarô serve como alegoria 

para sua vida, transparecendo as chances e os riscos calculados característicos dos 



 

jogos que tanto gostava (FARLEY, 2009: 51). Ao que tudo indica, as cartas teriam sido 

feitas pela oficina do artista Bonifacio Bembo (ativo entre 1420 – 1482), responsável 

também pelas ilustrações do manuscrito “Storia di Lancelotto del Lago”, de 1446, 

localizado no acervo da Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (ms. Palat. 566). A 

autoria das cartas tem sido questionada por estudiosos como Pietro Toesca desde a 

primeira década do século XX, mas estudos mais recentes, como os de Sandra 

Bandera para a exposição “Quelle  carte de triumphi che se fanno a Cremona. I 

tarocchi dei Bembo. Dal cuore del  Ducato di Milano alle corti della valle del Po” 

ocorrida em 2013 na Pinacoteca di Brera em Milão, apontam Bonifácio Bembo como 

responsável pelo conjunto de tarôs. 

 

A carta Amor 

 

Vimos até agora que a corte do período tardo-medieval estava submersa 

em um universo muito particular de hábitos e produções artísticas que tinham a 

capacidade de formar o comportamento ideal da aristocracia. Dentre os inúmeros 

objetos de luxo, os livros e, principalmente, os romances de cavalaria ocuparam 

espaço de destaque nas produções das oficinas lombardas. O sucesso da literatura 

com os romances transferiu para a imagem o tema do amor cortes, uma das 

principais características da corte e que permanecem como como parte do nosso 

imaginário quando pensamos sobre o medievo.  

O amor cortes estava vinculado à um modelo de relação amorosa que 

beirava a perfeição e que era expressado pelos trovadores através da fine amor em 

seus poemas líricos (Régnier-Bohler, 2002, p. 47). Os romances, de modo geral, 

tratavam dessa perfeição e apresentavam um mesmo modelo de história em que 

um rapaz, para provar seu valor à amada, cumpria uma série de tarefas estipuladas 

por ela, se colocando como seu “servo”. Essas histórias variavam: algumas 

narravam o drama de jovens que sonhavam com o casamento, outras relatavam o 

amor de um cavaleiro por uma dama casada (Régnier-Bohler, 2002, p. 47, 48). 

Independente da forma como era transmitido, o amor cortesão estava relacionado a 



 

um determinado tipo de comportamento que conduzia os nobres. Nos deparamos 

aqui com utilização da imagem como veículo de informação. Transmitindo um 

modelo de comportamento, as cenas do amor cortês tinham o papel de educar seu 

observador.  Por isso era comum encontrar em decorações de quartos afrescos com 

cenas amorosas, de casais se encontrando em ambientes abertos e se tocando 

discretamente sob um baldaquino, como os afrescos da Camera de amor do castelo 

Sabbionara d’Avio, produzidos por volta de 1350 em Trento. Essas cenas, de certo 

modo, tinham um caráter de ensinamento sobre as relações amorosas se 

estendendo também aos objetos de uso cotidiano, como pentes e caixas de espelho 

através de delicados entalhes em marfim.  

Há, portanto, uma iconografia que representa o tema do amor cortês e que 

pode ser observada na carta Amor (figura 1) do primeiro maço do conjunto de tarôs 

Vi Visconti-Sforza. No centro da carta observamos duas figuras humanas se tocando 

através das mãos em um ambiente aberto. O fundo dourado coberto por um padrão 

de sóis, símbolo da corte de Filippo Maria (BUGANZA, 2015, p. 275), não é a única 

marca do ducado retratada . Acima dos personagens o baldaquino é estampado com 

as mesmas serpentes enroladas do brasão da família Visconti e intercaladas com 

uma cruz que, provavelmente fazem referência a Maria di Savoia. Ainda no 

baldaquino, podemos ver a palavra “Amor”, escrita em dourado, como um reforço a 

alegoria. Logo abaixo, no chapéu da figura masculina, encontramos a frase “A bon 

droyt” (de forma justa), expressão francesa símbolo da corte dos Visconti presente 

também em pinturas decorativas dos ambientes que restaram do castelo de 

Abbiategrasso, em Milão (Buzanga. 2015, p.253). 

A cena pintada poderia ser um indício de que tal maço teria sido realizado 

sob a encomenda de Filippo Maria como presente de casamento para sua esposa, 

como elucidado anteriormente. Sabe-se que no tema do amor cortesão, presentes e 

mimos eram frequentemente entregues às damas pelos seus admiradores como 

uma maneira de conquistá-las.  E isso acontecia na literatura, mas também na vida 

real. Entretanto, sabemos que o casamento, nesse período, era uma ferramenta de 

ascensão social utilizada para fortalecer vínculos políticos e afirmar o poder de uma 

família. Se, por um lado o tema do amor cortesão propõe um ideal de 



 

relacionamento amoroso, por outro lado, o laço matrimonial não era 

necessariamente uma forma expressiva do amor. O primeiro casamento de Filippo 

Maria com Beatrice di Tenda (1372 – 1418) lhe serviu como estratégia aos ataques de 

seu antigo condottiere, Facino Cane (1360 – 1412) e, não seria diferente no segundo 

casamento, com Maria di Savoia (FARLEY, 2009, p. 42). Segundo Deborah Krohn, 

estudos mostram que a união entre Maria e Fillipo Maria não era feliz e que a carta 

Amor teria também a função de amuleto da sorte (Krohn, 2008, p. 140), reforçando a 

ideia do tarô como um presente de casamento.  

 

 

Figura 1. Carta Amor. Primeiro maço tarô Visconti-Sforza. 10 x 9 cm. Yale University Library.  

Disponível em: http://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3432587  

Acesso em: 30 mar. 2017 

 

O tema de amor cortesão contribuiu para a formação de uma iconografia 

secular e permaneceu em frequente uso até o século XV. A carta Amor seria uma 

das possíveis transferências de imagem geradas pela circulação desses modelos 



 

iconográficos, encontrados também em caixas de espelho de marfim produzidas no 

século anterior, como a pertencente ao acervo do The Cleveland Museum of Art em 

Cleveland (40.1200) (figura 2).  

 

 

Figura 2.  Caixa de espelho. Casal jogando xadrez. 10,2 cm de diâmetro.  The Cleveland Museum of Art.  

Disponível em: 

<http://www.clevelandart.org/art/1940.1200collection_search_views_fulltext=ivory&collection_search_views_arti

st_full_name=&field_images_field_large_image_url=All&field_highlight_museum=All&page=2&collection_sear

ch_query=ivory&op=search&form_build_id=formea2BetfA8AivpOBp4dfFnTFVEl62I5gM8zbryxImzBI&form_id=cle

velandart_collection_search_form>  

Acesso em: 30 mar. 2017 

 

A imagem da caixa de espelho é marcada pelo encontro das figuras em um 

ambiente aberto sob a proteção de uma tenda. Notamos que alguns elementos 

presentes nesse objeto são utilizados também na pintura da carta, como a tenda, o 

cenário do ambiente aberto e a representação de um homem e uma mulher.  O 

entalhe, que foi realizado na França, pode não ter entrado em contato direto com o 

artista que produziu a carta, mas o fato de o tema ser retratado um século depois, 

com as mesmas características, em um objeto cuja materialidade se diferencia por 

completo, evidencia a potencialidade da circulação de imagens e sua permanência 

no repertório visual das oficinas. Para Belting, a materialidade da imagem, o meio, é 

responsável por fazê-la presente e transmitir aquilo que pretendem (BELTING, 2014, 

http://www.clevelandart.org/art/1940.1200collection_search_views_fulltext=ivory&collection_search_views_artist_full_name=&field_images_field_large_image_url=All&field_highlight_museum=All&page=2&collection_search_query=ivory&op=search&form_build_id=formea2BetfA8AivpOBp4dfFnTFVEl62I5gM8zbryxImzBI&form_id=clevelandart_collection_search_form
http://www.clevelandart.org/art/1940.1200collection_search_views_fulltext=ivory&collection_search_views_artist_full_name=&field_images_field_large_image_url=All&field_highlight_museum=All&page=2&collection_search_query=ivory&op=search&form_build_id=formea2BetfA8AivpOBp4dfFnTFVEl62I5gM8zbryxImzBI&form_id=clevelandart_collection_search_form
http://www.clevelandart.org/art/1940.1200collection_search_views_fulltext=ivory&collection_search_views_artist_full_name=&field_images_field_large_image_url=All&field_highlight_museum=All&page=2&collection_search_query=ivory&op=search&form_build_id=formea2BetfA8AivpOBp4dfFnTFVEl62I5gM8zbryxImzBI&form_id=clevelandart_collection_search_form
http://www.clevelandart.org/art/1940.1200collection_search_views_fulltext=ivory&collection_search_views_artist_full_name=&field_images_field_large_image_url=All&field_highlight_museum=All&page=2&collection_search_query=ivory&op=search&form_build_id=formea2BetfA8AivpOBp4dfFnTFVEl62I5gM8zbryxImzBI&form_id=clevelandart_collection_search_form


 

p. 15). Isso atribui às imagens outras questões como, no caso do tarô, a relevância 

da utilização o desenvolvimento do papel
5
 e das técnicas de pintura naquele 

momento.  O meio da imagem é tão importante que, para Belting, ele torna a 

imagem uma presença quando esta é uma imagem mental: 

 

A distinção entre imagem e meio torna-se patente ainda quando se 

considera a natureza intrínseca das imagens como a presença de uma 

ausência. A imagem está, de certo modo, presente ao nosso olhar. Mas 

esta presença ou visibilidade conta com o meio em que a imagem 

aparece, quer num monitor quer corporalizada numa velha estátua. Por 

direito próprio, as imagens testemunham quanto à ausência daquilo que 

elas tornam presente. Graças aos meios em que são produzidas, elas já 

possuem a presença efetiva do que pretendem transmitir. (BELTING, 2014, 

p.15)  

 

Para suprir a sua ausência, a produção de um corpo torna a imagem 

mental visível ao mundo, se tornando a sua própria presença. As imagens mentais 

são aquelas que formam o repertório visual de alguém. Bonifacio Bembo, produziu 

as cartas do tarô à partir das imagens mentais que armazenou em sua mente no 

decorrer de sua vida. Ao externalizar essas imagens mentais, o artista tornou visível 

ao mundo as imagens ausentes, criando um testemunho delas através de um corpo 

fabricado.     

Analisando a caixa de espelho o que não vemos é o cupido alado e vendado, 

como retratado na parte superior da carta, acima da tenda. A mesma figura aparece 

na Camera de amor do castelo Sabbionara d’Avio, citado acima. Dunlop, comenta 

em um de seus trabalhos que a figura do cupido era bastante popular no período 

tardo-medieval, especialmente com os olhos vendados. O personagem 

provavelmente é uma alegoria a Eros, o deus do amor da mitologia grega, nos 

oferecendo vestígios da permanência de elementos de uma cultura antiga na 

produção das imagens. Além disso a venda sobre os olhos do cupido o aproximaria 

ao amor cortesão, sendo associado à males e pecados do amor carnal  através dos 

                                                           
5
 Recentemente, Castelfranchi Vegas apontou para a importância do papel das artes menores durante o medievo. Cfr.: 
CASTELFRANCHI VEGAS, Liana e PIGLIONE, Cinzia. Arti minori. Enciclopedia temática aperta, volume 24. Milão: Editoriale Jaca 
Book, 2000. 



 

impulsos sexuais (DUNLOP, 2012. p.156,157). Se compararmos esta com a carta 

Amor do terceiro maço (figura 3) notamos que a representação do cupido é 

modificada. Retratado de maneira vertical, no centro da carta, ele se aproxima ao 

tamanho das outras personagens, ocupando o espaço que na primeira carta era 

reservado ao baldaquino.  

 

 

Figura 3. Carta Amor. Terceiro maço tarô Visconti-Sforza. 17,3 x 8,7 cm. The Morgan Library and Museum. 

Disponível em:  <http://www.themorgan.org/collection/tarot-cards/love> 

Acesso em: 30 mar. 2017 

 

Devemos nos lembrar  que foi também no século XV que os ideais do 

Renascimento começaram a surgir, fazendo emergir a circulação de imagens pagãs 

nas produções artísticas
6
. Desse modo teria sido criado também um jogo de cartas 

por Marziano di Tortona ( - 1425), secretário de Filippo Maria, que teria antecedido o 

conjunto de tarôs Visconti-Sforza, mas que não sobreviveu ao tempo. Não há provas 

                                                           
6
 A autora Monica Anzzolini apontou para o contato das cortes de Milão, em especial a dos Sforza, com os estudos antigos da 
astrologia. Cfr.: AZZOLINI, Monica. The Duke and the Stars: Astrology and Politics in Renaissance Milan. Massachusetts: 
Harvard University Press. 2013. 



 

de que este seria um jogo de tarô, mas ao que tudo indica, ele, ao menos, seria um 

jogo intermediário entre o baralho comum e o tarô. Ao contrário das cartas do tarô, 

os triunfos apresentavam figuras de animais utilizadas como alegorias para os deus 

da mitologia grega e outro tipo de divisão e organização das cartas (FARLEY, 2009, p. 

36).  

 

A carta Morte 

 

No Quattrocento, outro tema comum na produção artística era a morte. A 

campanha da Igreja para doutrinar os fiéis rendeu um expressivo número de 

imagens que retratavam a morte. A representação do purgatório e do inferno 

precisava de um elemento que fosse capaz de transmitir o pensamento binário da 

Igreja entre o bem e o mal. A personificação da morte foi a solução visual 

encontrada pelos artistas para ensinar ao a importância da penitência (VÖLSER, 

2001, p. 9). Porém, essas imagens não foram utilizadas exclusivamente pela Igreja. 

Acontece que, de acordo com o que observamos até aqui, as imagens não 

permaneciam fixas, mas estavam, e estão até hoje, em uma condição de mobilidade 

que promovia sua transferência para suportes, ou meios, de diferentes 

materialidades e finalidades. Assim nos deparamos com a carta da morte do 

primeiro maço do conjunto Visconti-Sforza (figura 4). Sobre o mesmo fundo dourado 

com sóis raiados da carta Amor, nesta, um esqueleto carregando uma foice é 

pintado montando um cavalo, de maneira semelhante como as ilustrações dos 

cavaleiros. Na parte inferior da carta, o cavalo galopa por cima de pessoas 

amontoadas como se levasse suas vidas.   

Que carrega em suas mãos uma foice. Nesse grupo de pessoas, não há 

distinção entre esferas sociais. Ao julgar pelos trajes, podemos observar a presença 

de um personagem nobre, no canto esquerdo, e a presença de uma figura popular, 

com a vestimenta azul, no centro da parte inferior. A mensagem explicita poderia 

ser a de que a morte não escolhe a quem levar e todos podem ser sua vítima 

(FARLEY, 2009, p. 76). Tal mensagem não soa absurda quando comparamos a carta 



 

com os afrescos do juízo final que. Neles o ensinamento era praticamente o mesmo, 

mostrando ao fiel que se a penitência devida não fosse aplicada, a morte tiraria sua 

vida sem se importar com o status social.  A cena descrita pode ser identificada 

como o triunfo da morte, que funcionou como um símbolo do purgatório nas 

imagens da Igreja. Essa passagem poderia ser vista em lugares públicos como o 

cemitério, além das igrejas, facilitando o contato visual do fiel (VÖLSER, 2001, p. 9).  

 

Figura 4. Carta Morte. Primeiro maço  tarô Visconti-Sforza.  10 x 9 cm. Yale University Library. 

Disponível em: <http://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3432622> 

Acesso em: 30 mar. 2017 

 

Outro fato importante para o desenvolvimento do tema da morte na cultura 

medieval foi a Peste Negra.  A doença foi descrita através de produções visuais e 

também da literatura. Em Decameron, escrito por Giovanni Boccaccio (1313 - 1375) 

no fim do Trecento, a peste que atingiu Milão pela primeira vez no ano de 1361, 

serviu como cenário para a narrativa. Nesse momento, a sociedade lombarda, 

assim como a de outras regiões da Itália, passava por uma certa instabilidade 

espiritual em virtude, não somente da peste, mas também das transformações 

econômicas provocadas pela expansão do comércio e o crescimento da burguesia. A 



 

esfera mais popular foi a que mais sofreu com a disparidade social, permanecendo 

pobre (VÖLSER, 2001, p. 59). Isso foi agravado pelo enfraquecimento do poder da 

igreja, marcada pela Grande Cisma, levando os fiéis à um estado de desesperança e 

os fazendo enxergar a morte de outra maneira (VÖLSER, 2001, p, 60).  Foi nessa 

atmosfera que criaram os primeiros livros da Ars Moriend, em que eram dadas 

instruções sobre como morrer bem, como comenta Farley (FARLEY, 2009, p. 74). O 

livro apontava  como deveriam ser feitos o preparo e as penitências do fiel para ter 

um bom destino após a morte, longe do inferno, com ilustrações de esqueletos, 

anjos e demônios, sempre como forma de ensinamento ao observador.  

Também em livros passou a circular no mesmo período a representação da 

Danse Macabre. Sem uma origem definida, a dança macabra foi tema de várias 

produções artísticas como o afresco Trionfo della Morte e Danza Macabra (figura 5), 

realizado em 1485 na parte externa do Oratorio dei Disciplini, em Bérgamo. Nessas 

imagens, na maioria das vezes, os esqueletos eram retratados dançando ou, 

simplesmente, ao lado de figuras humanas em uma fileira.  

 

Figura 5.  Afresco Trionfo della Morte e Danza Macabra.  Oratorio dei Disciplini. 

Disponível em: 



 

<https://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_dei_Disciplini_(Clusone)#/media/File:Clusone_particolare_danza_macabr

a.jpg> 

Acesso em: 30 mar. 2017 

 

A questão da morte está presente na produção de imagens muito antes do 

século XV. Belting nos lembra que os ritos funerários de religiões antigas envolviam 

a produção de imagens para substituir o corpo do  morto que agora era ausente. O 

corpo desta imagem permanecia, então, junto aos corpos dos vivos que 

transformavam a morte em imagem (BELTING, 2014, p. 43). O tema da morte  faz 

parte da produção artística desde a cultura antiga e os rituais pagãos, mas o que nos 

interessa aqui é que, o período tardo-medieval possuiu uma iconografia específica, 

gerando representações de esqueletos acompanhados de seus cavalos, foices, arco 

e flecha e até mesmo através de figuras humanas.  

A composição que apresenta o esqueleto com uma foice sobre o cavalo é 

vista em afrescos como o Trionfo della morte da parede interna do santuário do 

Sacro Speco, produzido em Roma na metade do século XIV (figura 6). No afresco, o 

cavalo entra em cena galopando sobre os corpos mortos ao chão, sendo 

diferenciado da figura da carta principalmente pela presença da espada na mão 

direita da morte e seus longos cabelos. 

 

 



 

Figura 6. Afresco  Trionfo della morte. Santuario del Sacro Speco.  

Disponível em: <http://www.sacrospecosubiaco.it/il-santuario/> 

Acesso em: 30 mar. 2017 

 

Ao contrário da carta do primeiro maço, a carta Morte do terceiro maço 

(figura 7) apresenta uma versão com menos detalhes na representação da morte. O 

fundo é o mesmo, mas nesta não vemos cavalos ou pessoas no chão. O esqueleto é 

a única figura pintada em pé e no centro da carta, segurando no lugar da foice um 

arco e uma flecha. A posição do esqueleto na carta nos remete aos esqueletos da 

dança macabra, que pela através da dança dão um ar mais leve à imagem.  

 

Figura 7. Carta Morte.  Terceiro maço tarô Visconti-Sforza. 17,3 x 8,7 cm. The Morgan Library and Museum.  

Disponível em: <http://www.themorgan.org/collection/tarot-cards/death> 

Acesso em: 30 mar. 2017 

 

Conclusões finais 

 

Através da comparação de variados tipos de produções artísticas, 

observamos que a imagem circulou em diferentes esperas sociais e contribuiu para 



 

a formação de modelos iconográficos seculares. As cartas do tarô evidenciam isso 

ao passo que unem em um único objeto – considerando o tarô em sua totalidade – 

iconografias de expressiva importância no Quattrocento, como a iconografia do amor 

cortês e a da morte, elucidadas ao longo do texto. Percebemos, então que, as 

produções artísticas são realizadas pela percepção do artista de várias imagens que 

presenciou até aquele momento. Essas imagens mentais se tornam presentes 

através de um meio, seja ele o papel das cartas, a parede dos afrescos, ou o marfim 

das caixas de espelho, potencializando seu poder em gerar novas imagens.    
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