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A TÊNUE FRONTEIRA NO USO DAS IMAGENS:
FONTES PARA INTERPRETAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO OU SIMPLES ILUSTRAÇÕES?

Milton Genésio de Brito 1

Resumo: Nesta comunicação propomos o debate sobre apropriações que são elaboradas no uso das imagens
de maneira quase que automática. O nosso eixo argumentativo são as alterações da significação proposta
em uma pintura parietal, localizada na cidade de Pompéia e utilizada como ilustração descontextualizada
em trabalhos de diferentes áreas do conhecimento. Cogitamos uma reflexão em relação aos limites de
utilização de uma imagem como instrumento de apreensão e construção da informação. Através de um
percurso exploratório, o objetivo não se restringe à análise da imagem per si, mas aos seus usos como
“dispositivo” em uma estratégia retórica e às possíveis implicações desse tipo de procedimento.

Palavras-chave: Pompéia – Pintura parietal - Apropriações.

Quais os limites de utilização de uma imagem como instrumento de cognição? E quais as
implicações do seu uso na construção do conhecimento como ilustração muitas vezes
descontextualizada? Estas são questões que procuraremos abordar através de um percurso
exploratório neste trabalho em que propomos não a análise da imagem per si, mas o debate
sobre as apropriações que dela foram feitas, permeado por algumas perspectivas
epistemológicas e metodológicas no que se refere à pesquisa utilizando imagens como fontes.

Antes de iniciar a análise periférica da imagem em questão, consideramos o mais
apropriado em termos teórico-metodológicos expô-la para que pré-julgamentos interfiram o
menos possível nas leituras críticas elaboradas a partir desse objeto. Portanto, eis a imagem:

1 Mestrando em História Social, Universidade Estadual de Londrina.

106



II Encontro Nacional de Estudos da Imagem 12, 13 e 14 de maio de 2009 • Londrina-PR
Anais

86

Algumas conceituações sobre o que são imagens?

Conforme a argumentação de Zamboni (1998: 92), imagens podem ser definidas como
representações utilizadas para expressar ou transformar uma determinada realidade. Segundo
a autora, para cogitar a dimensão histórica do material imagético, dotando-o de sentido, é
essencial explorar as suas significações iniciais e, depois, transpô-las para situações concretas
a fim de refletir sobre a possível aplicabilidade do conceito. E desse modo, dentre as tarefas
de um historiador, que utilize imagens como fonte, podemos incluir o indiciamento de prováveis
interesses, presentes nessas representações, em manter ou legitimar valores, ideologias e
traços culturais de um agrupamento humano (92-95).

Entretanto, não basta apenas examinar criticamente a formação e perpetuação de
“cânones” imagéticos, de acordo com Gaskell (1992: 253-260), atribuindo-lhes uma significação
ideológica de conformidade muitas vezes “inconsciente”. A fim de “libertar” a construção do
conhecimento através das imagens da simples apreciação faz-se imprescindível também tentar
apreender os modos de percepção aos quais estaria submetida e que normalmente são
relegados a um segundo plano.

Sorlin (1994:86) coloca em questão a possibilidade de apreendermos tais percepções,
pois, apenas visualizaríamos o que desejamos ver, e conforme a disposição em que encontramo-
nos é possível experimentar reações diferenciadas: a imagem em si atuaria somente como
uma provocação, um chamamento à nossa capacidade de cognição.

Para Burke (2004:99-106) o principal atributo no uso das imagens residiria em sua
função instrumental na reconstituição de uma determinada cultura material pela sua facilidade
de comunicarem de modo mais rápido e intenso que um texto os detalhes de um processo
complexo. E nesse sentido, sua abordagem também da ênfase a etapa imprescindível de
recolocá-las em seus contextos originais para que não se faça uma interpretação errônea das
suas mensagens.

A imagem em análise e seus possíveis sentidos

Exposta a imagem e algumas das maneiras como pode ser conceituada, descreveremos
as diferentes abordagens que a mesma tem possibilitado. Nesse sentido, dentre as obras nas
quais foi registrada a sua ocorrência, selecionamos quatro que contém, ou não, alguma
descrição relacionada: Abril Cultural (1973); Woodford (1983); Janson (2004); Liberati et
Bourbon (2005).

Em Abril Cultural (1973: 406-407), obra que aborda as relações entre as culturas grega
e latina no que se refere à mitologia, a imagem foi apresentada como uma reunião familiar,
durante a qual um menino é instruído por seus pais na leitura dos rituais referentes ao culto
dos deuses lares, lar familiaris, divindades protetoras da casa e da família. Sua localização é
descrita como sendo da Vila dos Mistérios em Pompéia. Porém, não há qualquer referência
quanto a sua datação, suscitando o seu uso como expressão de uma sociedade de modo
algum homogênea.

O foco principal de discussão de Woodford (1983:98) é a história arquitetônica de
Pompéia, no período entre o século III a.C. e a erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Nesse
sentido, a imagem foi utilizada apenas como elemento ilustrativo de um “segundo estilo”
sobre o qual discorreremos posteriormente. O plano mais amplo da sua “ilustração” abrange
outras figuras que não foram exploradas pelo autor.

Cogitamos que a inclusão da imagem na capa do livro de Janson (2004) possivelmente
tem o intuito de atuar como um chamamento 2, uma suscitação sobre o caráter pedagógico
da sua obra, pois, é a única imagem em todo o corpo do texto.

2 Em seu trabalho, dividido em cinco partes, o autor argumenta sobre a função pletora da língua latina na
formação e na estruturação de uma cultura e de uma identidade romanas que perpassando pelo Cristianismo
espraiou-se por toda a Europa. Pondera que, mesmo após a desagregação do mundo romano, fragmentos da
linguagem permaneceram em suas diversas partes como elemento de mediação e fator germinal para a releitura
de uma cultura que fundamentaria epistemologicamente o período denominado como Renascimento. Seus rastros
são brevemente descritos nas línguas alemã, francesa e inglesa, bem como suas permanências na
contemporaneidade, inclusive na mídia. Além disso, discorre sobre a gramática latina, apresenta um vocabulário
básico, frases e expressões de uso corrente, e diferentes sugestões de leitura.
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A cena reproduzida, localizada na parede a esquerda da entrada, na perspectiva de
Liberati et Bourbon (2005:185), poderia talvez representar a leitura do ritual de iniciação aos
mistérios dionisíacos feita por uma criança, ou até a educação do próprio deus Dionísio em
sua infância. A obra seria trabalho de um artista da região da Campânia que viveu no século
I a.C, e teria sido realizada aproximadamente entre os anos 60 e 30 a.C. Integra o afresco
constituído por um conjunto pictórico de 29 figuras em tamanho natural, denominado
tecnicamente pelos autores como “megalografia”, no qual são representados os principais
momentos do rito. Apesar de o afresco dar nome a “Vila dos Mistérios”, as diversas cenas
seriam de discutível interpretação, principalmente porque não se conhecem em profundidade
detalhes sobre os ritos dionisíacos.

Estas abordagens expõem algumas das possibilidades de leitura, elaboradas por sujeitos
inseridos em determinados contextos históricos, o que representa um fator preponderante
na exploração de seus sentidos propostos.

Carvalho (1995:75-76) argumenta que manifestações culturais, formas organização do
Estado, ordenamento institucional, estilos de vida adotados e convenções sociais mantêm
uma estreita e consistente ligação entre si, definição que dialoga com a abordagem feita por
Zamboni (1998).

Igualmente, a definição de Bittencourt (1997:71-73), sobre o que é um livro didático,
pode ser aplicada não somente a uma extensa tipologia de livros, mas também a uma
diversidade mais ampla de produções da cultura, dentre os quais podemos incluir as imagens:
uma “mercadoria” que, sendo um “instrumento” “inscrito em uma tradição, inseparável
tanto na sua elaboração como na sua utilização das estruturas de seu tempo”, é “depositária
e sistematizadora de conteúdos”, e veicula um “sistema de valores” culturais específicos,
limitado e condicionado por razões econômicas, ideológicas e técnicas.

Entretanto, fizemos somente uma breve digressão sobre as alternativas possíveis de
interpretação, pois, o foco desta pesquisa não é explorar o universo em que cada uma dessas
leituras foi elaborada, mas os usos da imagem.

Podemos argumentar que, epistemologicamente, apenas na elaboração feita por Janson
(2004), a abordagem do caráter imagético, em si, devido principalmente à ausência de
referenciais, assume a função de provocação à cognição próxima da perspectiva de Sorlin
(1994:86) sobre a variação da reação em consonância com o observador. Nas demais obras a
imagem foi utilizada essencialmente como ilustração.

Nenhuma das leituras elaboradas, contudo, explorou o ambiente no qual a imagem está
inserida.

O lugar onde se encontra a pintura

A cidades de Pompéia, soterrada pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C., permaneceu
ignorada até o início do século XVIII, quando foram realizadas as primeiras explorações nas
ruínas da localidade. As incursões nas cidades de Herculano e Pompéia se iniciaram em 1738 e
1748, respectivamente, segundo Cavalcanti (1967: 277), mas, de acordo com Garraffoni
(2007:151), a confirmação de que se tratava da cidade romana de Pompéia somente ocorreu
em 1763, após ser encontrada uma inscrição dedicada à urbe.

Conforme Garraffoni, o que atualmente se considera como um sítio arqueológico é de
fato:

“... um local que passou por diversas intervenções... como a erupção do Vesúvio que preservou alguns
aspectos 3 , mas destruiu outros e as escavações... permeadas por saques, atravessadas pela estética
napolitana do século XVIII, pelas primeiras escavações cientificas, pelo fascismo de Mussolini e pela
destruição dos bombardeios durante a II Guerra. Assim, o que... se preservou não deve ser entendido

como uma ilustração direta do que era uma pequena cidade administrada pelos romanos no século I d.C”

3 Sobre um possível aspecto positivo da erupção na preservação das pinturas, a perspectiva de Garraffoni
(2007:152) pode ser corroborada também pela argumentação de Woodford (1983:96) e Liberati et Bourbon (2005:185).
Para Liberati et Bourbon especificamente a destruição por ação humana teria sido inevitável, pois, “alguns anos
antes da catástrofe a vila tinha sido transformada em loja, o que mais cedo ou mais tarde certamente teria
deteriorado os afrescos”.
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Na sua interpretação (p.152), a abordagem mais adequada seria pensarmos um sítio
arqueológico em seus conflitos, especificidades e tensões, mais do que o estudarmos como
simples representação de um cotidiano, procurando apreender a pluralidade de sujeitos
envolvidos.

A “Vila dos Mistérios”, intitulada devido ao afresco, situa-se a pequena distância da
área urbana central de Pompéia. Construída de forma modesta em meados do século III a.C.,
foi várias vezes reformada e ampliada, até ser transformada em vila luxuosa no século I a.C
de acordo com Liberati et Bourbon (2005:185).

O Salão dos Mistérios, onde está localizado o afresco, é um amplo ambiente de planta
retangular, orientado longitudinalmente no sentido leste-oeste. Sua função original como sala
para as refeições parece ter permanecido a mesma. Todavia, de oecus, ou espaço social
destinado à recepção de visitantes, foi gradativamente sendo utilizado como triclinium,
reservado para uso doméstico pelos proprietários.

Woodford (1983:103) descreve a disposição em retângulo de uma tradicional casa romana:
a porta de entrada (fauces) situava-se na fachada do lado menor, conduzindo a um grande
espaço central (atrium) com abertura no telhado que permitia entrada de luz, ar e água da
chuva (coletada num tanque ou cisterna subterrânea, denominado impluvium). No lado oposto
ao atrium estava o tablinium, o principal cômodo da casa, similar a um escritório, onde o
dono realizava suas reuniões com seus “clientes”. Os compartimentos da casa tinham dimensões
e disposições variáveis, mas simétricas e direcionadas para o atrium - as residências romanas
eram estruturadas voltando-se para o seu centro, fator que, se poderia resultar em uma
sensação de segurança, pode ter implicado também em uma sensação de confinamento.

Exposto o locus, analisemos a qual estilo pertenceria a pintura enfocada.

O afresco e sua relação com os estilos arquitetônicos de Pompéia

Garraffoni (2007:153-154), baseada em Funari et Cavicchioli 4, argumentou que, embora
tenham existido pinturas portáteis comumente feitas em painéis de madeira, somente a
partir do século I a.C. as pinturas de parede passaram a integrar a estética artística romana,
consolidadas pela técnica do afresco.

A parede que receberia a pintura era preparada com a aplicação de uma cobertura
composta de cal e pó de mármore.  Estes extratos de preparação, em uma tentativa de
refinar a parede e, ao mesmo tempo, evitar problemas como umidade e infiltrações, poderiam
conter até sete camadas. Em geral a pintura, feita antes da última camada, era desenhada
por um pintor mais experiente que delineava toda a decoração, sendo os detalhes
complementados por seus ajudantes.

Esse tipo de pintura poderia ser realizado em paredes internas ou externas da residência.
As externas possivelmente recebiam menos cuidados, sendo consideradas hoje de menor
valor artístico. Porém, dentro de uma perspectiva de pesquisa e crítica históricas, a forma
como foram trabalhados esses exteriores também pode suscitar caminhos para reflexão.

Do mesmo modo, é possível questionar a partir das pinturas remanescentes os fatores
que contribuíam para a diversidade que pode ser encontrada: a sua complexidade, o seu
ordenamento, e todo o planejamento que teria sido elaborado em função do cômodo em que
essas imagens seriam feitas, da luminosidade do ambiente, do mobiliário e do efeito que se
queria proporcionar aos observadores.

Devido a essa diversidade, os primeiros estudiosos se concentraram nas pinturas mais
elaboradas. Augusto Mau, em 1882, foi o primeiro dos historiadores da Arte a estabelecer
diferenças e propor uma tipologia cronológica de quatro estilos que apesar de posteriores
críticas e complementos, ainda continua sendo utilizada.

4 Para detalhes complementares sobre a questão ver FUNARI, P.P.A. et CAVICCHIOLI, M. R. 2005. “Arte parietal
romana e diversidade”, in: Revisão Historiográfica – o estado da questão (Miyoshi, A.G. et alli – orgs), Unicamp/
IFCH, pp.111-124.
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Baseando-nos em Woodford (1983:97-101), Beltrán Lloris (1997:32-35) e Garraffoni
(2007:154), organizamos uma breve descrição dos quatro estilos:

O primeiro estilo, denominado de “estrutural ou mármore fingido”, vigorou do século III
a.C. até século I a.C. Caracterizava-se pela tentativa de imitar elementos construtivos: as
paredes eram revestidas com camadas de gesso para criar a impressão de diferentes tipos de
placas de mármore. Também eram freqüentes relevos modelados em estuque sobre os quais
se pintavam revestimentos de mármore ou de pedras nobres. Teria sido possivelmente uma
opção aos dispendiosos mármores estrangeiros utilizados em palácios. Apenas de maneira
ocasional se introduziam algumas cenas figuradas monocrômicas.

A tendência a elaborar uma impressão de realidade persistiu, no entanto, a partir do
século I a.C., e o segundo estilo, chamado de “arquitetônico”, impõem-se. A denominação é
devida à inclusão de falsas perspectivas arquitetônicas, provavelmente inspiradas nas decorações
teatrais 5.

Pintavam-se colunatas sobre pódios, ou parapeitos, com paredes atrás deles de forma a
sugerirem profundidades, um espaço ilusório que permitia vislumbrar a distância, através de
alguns vãos, edifícios suntuosos, santuários, paisagens e cidades, abolindo os muros, propiciando
uma expansão plausível ou recriando um espaço imaginário. A parte inferior da parede
normalmente era decorada com simplicidade, com faixas e imitação de painéis de mármore
liso, pois podia ser facilmente encoberta por mobiliário ou danificada durante a limpeza.

Esta sugestão de ampliação dos limites do recinto é uma originalidade romana talvez
decorrente da própria configuração da residência romana descrita anteriormente.

A imagem que enfocamos pertence a este segundo estilo. É composta de figuras pintadas
sobre uma plataforma, que têm uma altura aproximada de cento e cinqüenta centímetros, e
que realizam um ritual comumente associado ao culto de Dionísio, tendo ao fundo uma
parede lisa carmesim que as coloca em destaque. Através de ilusões racionais e naturalistas,
e do efeito de uma falsa perspectiva procurou-se criar um simulacro de realidade.

Entre os anos de 20 a.C. e 45 d.C. reconhece-se o período do terceiro estilo de gosto
mais especificamente romano, denominado “ornamental” ou “das paredes reais”, que enfatizou
a natureza lisa das paredes. Os muros não são mais decorados com perspectivas verossímeis,
mas claramente irreais criticadas pelo seu afastamento do naturalismo. A elaboração de
detalhes delicados e sofisticados, a negação das aparências de racionalidade e lógica, e a
ornamentação rica com muitos motivos egípcios são suas características.

O quarto “estilo” chamado de “fantástico”, que se desenvolve entre os anos 40 e 79
d.C., na sua fase inicial dá continuidade a ênfase na elegância do terceiro, pelo aumento da
procura de feitos ilusórios. Entretanto vai gradativamente mesclando, até o governo do
imperador Vespasiano, a falsa perspectiva do segundo, tornando-se um estilo eclético e
rebuscado com intensa presença de elementos da mitologia.

Caracteriza-se pela simulação de cortinas finas que pendem das paredes com os bordos
decorados com motivos têxteis e a atenção pelos pormenores executados com pincel solto.
Entre as cortinas surgem perspectivas de arquiteturas sutis e fantásticas, por vezes reveladas
pela fingida ação do vento que as faz ondular. No centro pintam-se quadros ou figuras
esfumadas.

Porém, como salientou Garraffoni (2007:154), ao utilizarmos tais critérios para a
categorização das imagens devemos ponderar que esses mesmos juízos de valor, como quaisquer
outros parâmetros de avaliação, não são em si neutros, mas construídos a partir de perspectivas
que na maioria das vezes deixam a descoberto quais os aspectos de uma determinada cultura
se buscam preservar ou legitimar.

5 Para as representações trágicas utilizavam-se como fundo as pinturas de palácios reais com fugas de colunas e
estátuas. Nas cômicas predominavam as perspectivas de casas particulares. E para as satíricas fazia-se uso de
paisagens campestres como grutas e montes. 110
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As possibilidades de abordagem

Gaskell (1992:237) enfoca como conseqüência possível da falta de suporte e preparação
metodológicos adequados o “desconforto” latente entre muitos historiadores para lidar com
material visual como fonte, limitando-se a utilizar as imagens apenas como ilustração,
destacando aspectos corriqueiros ou ignorando aspectos relevantes, o que resultaria em
formulações ingênuas na perspectiva de outras categorias profissionais e de estudiosos que se
atém há mais tempo à problemática visual.

Entretanto, a esse problema metodológico também estão sujeitos pesquisadores de
outras áreas, pois nenhuma das quatro obras que fazem referência à imagem enfocada neste
trabalho é produção de historiadores.

A preocupação excessiva de um autor com seus temas também é um fator que contribui
muitas vezes para excluir especificidades da imagem e as suas leituras possíveis. Seria
comprometedor, segundo Menezes (2003:30), discorrer sobre o sentido da imagem em um
texto quando se ignora a materialidade do discurso visual presente nesse tipo de representação.
Desse modo, o pesquisador atém-se geralmente a utilizá-la para corroborar 6 o que por
outras referências é possível concluir (p.20).

Liberati et Bourbon (2005) que, a partir de uma determinada percepção, procuraram
demonstrar em sua obra algumas das transformações na domus, a casa romana - em sua
estrutura; em seu acabamento, seus elementos arquitetônicos e o gosto decorativo, através
dos quatro estilos; além de seu mobiliário -, apesar de disponibilizarem mais informações a
respeito da imagem que enfocamos, sobretudo procuraram a caracterizá-la para dar
legitimidade a argumentação presente em seu texto.

Contudo, para estudiosos como Gaskell, que abordamos ao início, existe a possibilidade
de transpor esse horizonte limitado.

Uma alternativa pode ser o percurso metodológico descrito por Bittencourt (1997:86-
88), disposto em cinco etapas, para possibilitar a leitura e a interpretação do uso de imagens
em livros, procurando despertar o sentido histórico em “relações triviais”, que também pode
ser aplicado à análise da imagem em si: 1º) A leitura inicial e “interna”, sem interferência de
interpretações ou legendas, procurando refletir sobre as relações entre seus componentes;
2º) A pesquisa da especificidade seu “conteúdo”: a representação de uma determinada época;
3º) A leitura “externa”, explorando os significados possíveis do objeto; 4º) A leitura da
imagem como “sujeito” e sua articulação em um conjunto; 5º) As referências ao seu contexto
histórico.

Quando inicialmente expusemos a imagem antes de discuti-la, procuramos cogitar as
possibilidades da primeira etapa. Superficialmente exploramos a segunda etapa através da
descrição da localização, temporalidade e estilo ao qual pertence à imagem enfocada. Deixamos
em aberto a terceira etapa sobre uma possível leitura “externa” de seus significados. Quanto
à articulação da imagem em um conjunto imagético mais amplo e as alusões ao seu contexto
de produção também fizemos apenas breves incursões.

Porém, como concatenar a abordagem de todos esses aspectos da maneira mais
consistente e apropriada possível, não se limitando a apenas alguns, é um problema que se
apresenta tanto para historiadores como para outros pesquisadores do campo imagético.

Considerações Finais

Para construir uma interpretação mais coerente sobre um período histórico e seu
ambiente, consideramos que a análise das manifestações de sua cultura material, nesse
trabalho relacionada especificamente a discussão sobre uma pintura parietal, é um elemento
essencial, pois propicia o entendimento de uma perspectiva elaborada a partir de determinados
modos de percepção estética e construção simbólica.

6 Lima e Fonseca (2007:170) também descreve que na maioria dos textos as imagens tem o sentido implícito de
confirmar a veracidade dos fatos ali narrados, funcionando como “imagens canônicas” que são incorporadas ao
imaginário coletivo sem reflexão.
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O exercício exploratório de interpretação que propusemos objetivou mais do que expor
as diversas perspectivas elaboradas sobre uma determinada imagem e a consistência dessas
releituras, em se constituir numa reflexão sobre a possibilidade de utilização de um determinado
tipo de conhecimento que, sem o devido posicionamento crítico resultante da aplicação de
procedimentos metodológicos, pode servir para transmitir idéias e conceitos desconexos.

Fizemos uso da expressão “procedimentos metodológicos”, no plural, porque consideramos
que os itinerários de leitura de qualquer imagem não podem se restringir a um limitado leque
de possibilidades. Não existiria algo como um método hegemônico de interpretação, mas,
necessariamente, é preciso haver um ponto de referência para iniciarmos a abordagem da
problemática.

Nesse sentido, o debate que propusemos se insere em uma discussão mais ampla, a da
relação entre “ciência” e “história” e seu significado, que tem ocupado cada vez mais espaço
em nossas indagações: a scientia, derivada do verbo latino scire, significa não apenas a ação
de conhecer, apreender a informação, mas também reconhecer, sobretudo se empenhar em
compreender, determinados aspectos em uma conjuntura; a historia vocábulo decorrente do
verbo grego historein não se limita a observar e descrever os fatos, mas fundamenta-se em
outras ações mais efetivas como examinar e explorar criteriosamente, principalmente colocar
em questão todos os aspectos possíveis.

Questionamento e compreensão mantêm uma relação de simbiose.
História e Ciência são interdependentes na construção do conhecimento, do saber.

Saber derivado do verbo latino sapere que tem a mesma raiz etimológica do ato de saborear.
Os itinerários da construção de um sentido passam necessariamente pela exploração sensorial,
pelo saborear, pelo degustar os fatos e os dados, testar novos ingredientes e combinações. Da
mesma forma, a constituição de uma compreensão é permeada pelo questionamento, e para
questionar é preciso vivenciar, experimentar, fazer as opções por percursos que a princípio se
mostrem mais difíceis. Ousar!
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