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INTRODU<;Ao 

A il11agel11: titulo que, de tao breve, chega a ser ambicioso, pois 
parece atribuir a este livro urn dominio vasto e diversificado da ativi
dade humana. A imagem tern inumeras atualiza<;6es potenciais, 
algumas se dirigem aos sentidos, outras unicamente ao intelecto, 
como quando se fala do poder que certas palavras tern de "produzir 
imagem", por uso metaf6rico, por exemplo. Convem portanto dizer 
em primeiro lugar que, scm ignorar essa multiplicidade de sentidos, 
aqui s6 sera considerada uma variedade de imagens, as que possuem 
forma visivel, as imagens visuais. 

Este livro trata da imagem visual como modalidade particular 
da imagem em geral; parOl isso, seu objeto adota deliberadamente 0 

ambito da generalidade: examina, scm esquecer suas diferen~as, 0 que 
e comum a toJlIS as imagens visuais, quaisquer que sejam sua nature
za, sua forma, seu uso, seu modo de produ~ao. 

Tal projeto, vindo de alguem que ja se dedicou sobretudo a 
imagem cinematografica, nao e fortuito. Decorre, em esscncia, de duas 
constata~oes: 

Primeiro, e sob urn ponto de vista de certa forma interno a 
pedagogia da imagem, pareceu-me cada vez mais evidente, a medida 
que eu lecionava teoria e estetica do filme, que esta nao podia se 
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d volver de forma isolada, mas que era indispensavel articula-la, 
esen d l·d d d . h·storica e teoricamente, a outras mo a I a es concretas a Imagem 

v~sual _ a pintura, a fotografia, 0 video, para citar ap~nas as mais 
importantes. No fundo, pareceu-me quase absurdo conhnuar a falar 
do enquadramento no cinema scm de fato confrontar esse conccito 
com 0 de quadro pictorico, como me pareceu danoso falar de fotogra
rna sem considerar 0 instantiineo fotografico etc. 

_ Essa primeira constata~ao, refor~ada no decurso dos anos, 
provem de fato de outra, mais ampla" que se refere ao destino das 
imagens em geral em nossa sociedade. E banal falar de "civiliza~ao da 
imagem", mas essa expressao revela bern 0 sentimento generalizado 
de se viver em urn mundo onde as imagens sao cada vez mais nume
rosas, mas tambem cada vez mais diversificadas e mais 
intercambiaveis. 0 cinema, hoje, e visto na televisao, como a pintura, 
ha bastante tempo, e vista em reprodu~ao fotografica. Os cruzamen
tos, as trocas, as IJLlSsllgcns da imagem sao cada vez mais numerosos e 
pareceu-me que nenhuma categoria particular de imagem pode atual
mente ser estudada scm que se considerem todas as outras. 

E essa constata~ao inicial que ex plica a op~ao deste livro. Antes 
de tudo, permanecer 0 quanto possivel no nivel dos conceitos gerais e 
nao teorizar a partir de uma modalidade particular da imagem. Simul
taneamente, abrir amplo espa~o a uma considera~ao cfetiva - a titulo 
de exemplo, de aplica~ao, de caso particular - das imagens especifi
cas (a imagem filmica, a imagem fotografica etc) e ate mesmo das 
imagens singulares. Depois, organizar 0 texto em capitulos que repre
sentem os grandes problemas da teo ria das imagens. 

Esses problemas, em resumo, parccem-me ser em numero de cinco: 

1. 1a que este Iivro e dedicado as imagens visuais, e preciso 
come~ar por perguntas sobre a visao das imagens. 0 que ever uma 
imagem, 0 que e percebe-Ia, e como essa percep~ao se caracteriza com 
rela~ao aos fen6menos perceptivos em geral? 

2. A visao, a percep~ao visual, e uma atividade complexa que 
nao se pode, na verdade, separar das grandes fun~6es psiquicas, a 
intelec~ao, a cogni~ao, a memoria, 0 desejo. Assim, a investiga~ao, 
iniciada "do exterior", ao seguir a luz que penetra no olho, leva 
logicamente a considerar 0 sujeito que olha a imagem, aquele para 
quem ela e feita, 0 qual chamaremos de seu espectador. 
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3. Sempre seguindo 0 mesmo fio imaginario, e claro que esse 
espectador jamais tern, com as imagens que olha, uma rela~ao abstra
ta, "pura", separada de toda realidade concreta. Ao contrario, a visao 
efetiva das imagens realiza-se em urn contexto multiplamente deter
minado: contexto social, contexto institucional, contexto tecnico, 
contexto ideologico. E 0 conjunto desses fatores "s ituacionais", se 
assim se pode dizer, fatores que regulam a rela~ao do espectador com 
a imagem, que chamaremos de dispositivo. 

4. Ao ter assim considerado os principais aspectos da rela~ao 
entre uma imagem concreta e seu destinatario concreto, torna-se pos
sivellevar em conta 0 funcionamento pr6prio da imagem. Que rela~ao 
ela estabelece com 0 mundo real - ou seja: como cIa 0 representa? 
Quais sao as formas e os meios dessa representa~ao, como cIa trata as 
grandes categorias de nossa concep~ao da realidade que sao 0 espa~o 
eo tempo? E tam bern, como a imagem inscreve significa~6es? 

5. Enfim, nao e possivel falar da imagem sem fazer referencia as 
imagens efetivamente existentes. Entre essas imagens rca is, este livro 
optou por privilegiar algumas: as imagens artisticas. 0 ultimo capitu
lo examina portanto especificidades destas imagens, de suas virtudes 
e de seus valores particulares. 

Tal plano pode parecer ambicioso, ja que abrange, potencial
mente, a materia de diversos tratados especializados. Estou 
consciente, sobretudo, de que 0 primeiro capitulo, ao analisar teorias 
mais formalizadas e ate mais modelizadas, pode parecer muHo tecni
co, "logo" de leitura mais dificil. Coloca-Io no inicio do livro foi para 
mim a solu~ao mais logica e cficaz, ja que introduz alguns conceitos 
fundamentais pouco conhecidos, que os capitulos seguintes conside
ram como assimilados. Nele, talvez mais do que nos outros, procurei 
serclaro; no entanto aos leitores que esse capitulo possa desconcertar, 
pe~o urn pouco de payiencia, certo de que 0 conjunto do livro Ihes 
tranl 0 conhecimento desejado. 

Se quis entao adotar e manter esse plano, correr 0 risco de 
resumir varios tratados em urn pequeno compendio, foi porque, em 
primeiro lugar, nao pretendo fazer urn tratado - mas simplesmente 
expor 0 estado atual dos conceitos relativos a imagem em alguns 
dominios. Este livro e, sob esse aspecto, uma introdu~ao a abordagens 
mais especializadas. Mas, de modo inverso, acho indispensavel assi
nalar a propria multiplicidade dessas abordagens. Ao escrever este 
Iivro, pensei antes de tudo nos estudantes que conheci ha vinte anos, 
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e S
inar "cinema" na universidade; por saber quao fragmentado e ao n . d . 

o conhecimento teorico que recebem, tentel, em vez e ser exaushvo 
(quem 0 consegue?), oferecer uma visao ampla para que esses estu
dantes situem 0 que sabem a respeito da imagem filmica em uma 
reflexao mais vasta, menos contingente, menos regional. 

Este Iivro tambcm se dirige a todos os que tCm algum conheci
mento especifico sobre alguma espccie de imagens, sobre algum 
fenomeno vinculado it existCncia da imagem, a fim de ajudar a relati
vizar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, refor~a-Io. 

Quero agradecer aos primeiros leitores do ma nuscrito, especial
mente Anne-Marie Faux, Jean-Louis Leutrat e Michel Marie, que me 
ajudaram imensamente a melhora-lo. 

Este livro c dedicado a quem, literalmente e em todos os senti
dos, ensinou-me a aprender, a Christian Metz. 

J.A. 
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Capitulo 1 

A PARTE DO OLHO 

Se existem imagens e porque temos olhos: e evidente. As ima
gens, artefatos cada vez mais abundantes e importantes em nossa 
sociedade, nao deixam por isso de ser objetos visuais como os outros, 
regidos exatamente pelas mesmas leis perceptivas. Vamos pois come
~ar pelo estudo, breve, dessas leis. 

A percep~ao visual c, de todos os modos de rcla~ao entre 0 

homem e 0 mundo q~e 0 cerca, um dos mais bem conhecidos. Ha um 
vasto corpus de observa~6es empiricas, de experimentos, de teorias, 
que come~ou a constituir-se desde a Antiguidade. 0 pai da geometria, 
Euclides, foi tambcm, em torno de 300 a.c., um dos fundadores da 
optica (cWncia da propaga~ao dos raios luminosos) e um dos primei
ros teoricos da visao. Na era moderna, artistas e teoricos (Alberti, 
Durer, Leonardo da Vinci), filosofos (Descartes, Berkeley, Newton), e, 
e claro, fisicos, empenharam-se nessa explora~ao. 

E no scculo XIX que come~a verdadeiramente a teoria da per
cep~ao visual, com Helmholtz e Fechner. Em data recente (desde a 
ultima guerra), os laboratorios de psicofisica desenvolveram-se e a 
quantidade de observa~6es e de experiencias tornou-se consideravel; 
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simuitaneamente tornou-se mais evidente a preocupa~ao de estabele
cer teorias da percep~ao visual que integram e ordenam os resultados 
dessas experiencias, ao mesmo tempo que sugerem outras. Em resu
rna, 0 estudo da percep~ao visual tornou-se mais cientifico (por isso, 
ainda se esta bastante longe de saber tudo sobre esse complexo feno
meno). Vamos come~ar, neste capitulo, por descrever do modo mais 
simples possivel as grandes linhas das concep~C)es atuais da percep~ao 

visual. 

1. Os desempenhos do olho 

1.1 Olho e sistema visual 

A experiencia cotidiana e a linguagem corrente nos dizem que 
vemos com os olhos. Isso nao c falso: os olhos sao urn dos instrumen
tos da visao. Entretanto, deve-se logo acrescentar que sao apenas urn 
dos instrumentos, e, scm duvida, nao 0 mais complexo. A visao c, de 
fato, urn processo que emprega diversos 6rgaos especializados. Numa 
primeira aproxima~ao pode-se dizer que a visao resulta de tres opera
~6es distintas (e sucessivas): opera~6es 6pticas, qui micas e nervosas. 

1.1.1 Transforma~6es 6pticas 

A figura 1 mostra 0 que se pass a quando se quer formar a 
imagem de urn objeto sobre a parede do fundo dc.uma camera o/Iscura. 
as raios luminosos provenientcs de uma fonte (0 sol, por exemplo) 
vern atingir 0 objeto (suponhamos urn bastao branco), que deles refle
te uma parte em todas as dire~6es; entre os raios refletidos, certa 
quantidade penetra na abertura da camera o/Iscura e vai formar uma 
imagem (invertida) do objeto sobre a parede do fundo. Por ser a luz 
muito difusa, apenas uma pequena quantidade alcan~a essa parede: a 
imagem e portanto extremamentc palida, e, se por exemplo se quises
se registra-la em uma chapa fotografica, seria prcciso um longo tempo 
de exposi~ao. Para aumentar sua luminosidade c necessario que se 
intensifique a quantidade de luz que penetra na camera o/Iscura, alar
gando a abertura; naturalmente isso fara com que haja urn f/ou nos 
contornos (tanto mais f/ou quanta maior a abertura). Para a tenuar esse 
defeito e que, a partir do seculo XVI, foram inventadas as lentes 
convergentes: peda~os de vidro especialmente talhados para coietar a 
luz em toda a sua superficie e concentra-la em urn unico ponto. 
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E esse principio da "captura" de uma grande quantidade de 
raios sobre uma superficie, e da concentra~ao deles em urn ponto, que 
muitos instrumentos de optica utilizam (embora hoje a maioria tenha 
objetivos mais complexos, com 0 uso de combina~6es de lentes). E esse 
mesmo principio que funciona no olho. 

a olho e urn globo aproximadamente esfcrico, de diametro em 
torno de dois cen.timetros e meio, revestido por,uma camada em parte 
opaca (a esc/erotica), em parte transparente. E esta ultima parte, a 
cornea, que garante a maior parte de convergencia dos raios lumino
sos. Atras da cornea encontra-se a iris, musculo esfincter comandado 
de modo reflexo, que delimita em seu centro uma abertura, a pupila, 
cujo diametro vai de 2 a R milimetros aproximadamente. 

Figura 1. 0 principio 
da camenl oiJscura. 
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A pupila abre-se para deixar penetrar mais luz, quando esta e pouco 
intensa, e fecha-se em casu contnirio. No entanto, e inversamente ao que 
se poderia pensar a primeira vista, a diminui"ao da pupila modifica a 
percep"ao, nao pel a varia"iio da quantidade de luz que penetra no olho, 
mas pelo cfeito produzido em termos de profundidade de campo: 
quanto mais a pupila se fechar maior sen! a profundidade de campo 
(por isso se ve com maior nitidez quando ha muita luz: a pupila eslii 
fechada). Is so pode ser facilmente verificado, por exemplo, quando se 
produzcm aberturas artificiais da pupila pel a atropina (para examinar 
o fundo de olho ou trata-Io): nao se ve "mais claro", mas "menos 
nitido". Alias, 0 tamanho da pupila varia, espontaneamente, em fun"ao 
de estados emocionais diversos: medo, raiva, estados induzidos por 
psicotropicos. 

Enfim, a luz que atravessou a pupila deve ainda atravessar 0 

cristalino, que a faz convergir mais ou menos. 0 cristalino e, do ponto 
de vista optico, uma lente biconvexa, de convergencia variavel; e a 
esta variabilidade que se chama acomoJw;ao. Acomodar e fazer variar 
a convergencia do cristalino ao torna-Io mais ou menos abaulado, em 
fun"ao da distiincia da fonte de luz (para manter a imagem nitida no 
fundo do olho sera tanto mais necessario aumentar a convergencia dos 
raios quanto mais pr6xima estiver a fonte luminosa). E ainda um 
processo reflexo, alias bastante lento, ja que e preciso um segundo 
para passar da acomoda"iio mais proxima a mais distantI'. 

E costume comparar 0 olho a uma maquina fotografica em 
miniatura: esta certo, desde que se atente que a compara"ao s6 se 
aplica a parte puramente 6ptica do processamento da luz. 

1.1.2 Transforma"oes quimicas 

o fundo do olho e revestido por uma membrana, a retina, na 
qual se encontram inumeros receptores de luz. Esses receptores sao de 
dois tipos, cujo papel teremos oportunidade de especificar um pouco 
mais adiante: os bastonctes (em torno de 120 milh6es) I' os cones (em 
torno de 7 milhf)l>s); estes ultimos estao presentes sobretudo nas ime
dia"oes da j()VClI, especie de pequena cavidade na retina, quase sobre 
o eixo do cristalino, particularmente rica em receptores. 

Bastonetes I' cones comportam moleculas de pigmento (em tor
no de 4 milhoes de moleculas por bastonete) contendo uma substiincia, 
a roJol'sina, que absorve quanta luminosos, e decompoe-se, por rea"ao 
qufmica, em duas outras substiincias. Uma vez operada essa decom
posi"ao, a molecula em questao nada mais pode absorver; em 
compensa"ao, se for interrompido 0 envio de luz, a rea"ao se invertera 
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I' a rodopsina se recompora (e preciso permanecer no escuro por volta 
de tres quartos de hora para que todas as moleculas de rodopsina da 
retina se recomponham, mas a metade ja e recomposta ao termino de 
cinco minutos): pode-se entao tornar a por em funcionamento essa 
molecula. 

Dito de outra fo rl}1 a, a retina esta diante de um gigantesco 
laborat6rio de qufmica. E muito importante compreender, entre ou
tras coisas, que 0 que se chama imagem retiniana nada mais e do que 
a proje"ao ()ptica obtida sobre 0 fundo do olho, gra"as ao sistema 
c6rnea + pupila + cristalino - I' que essa imagem, ainda de natureza 
6ptica, e trutliJu pelo sistema qufmico retiniano, que a transforma 
numa informa"ao de natureza totalmente diferente. 

E essencial compreender que, ao contra rio do que as vezes foi sugerido 
pelo tcrmo de "imagem", nao vemos nossas proprias imagens retinia
nas (apenas um oftalmologista que utiliza aparelhagem especial pode 
percebe-Ias). A "imagem rcliniana" e somente um esliigio do processa
men to da luz pelo sistema visual; nao uma imagem no sentido em que 
falamos de imagens neste livro e em geral. Reencontraremos essa obser
vac;ao nlcJis aJiante. 

1.1.3 Tra nsforma"C)es nervosas 

Cada receptor retiniano esta ligado a uma celula nervosa, por 
um rele (que se chama sillaJisc); cada uma dessas celulas esta, por meio 
de outras sinapses, ligada por sua vez a celulas que constituem as 
fibras do Ilcrvo el/,tico. As comunica,,6es entre essas celulas sao muito 
complexas: aos dois niveis sinapticos ja mencionados somam-se mul
tip las liga"oes transversais, que agrupam as celulas em rede (disso 
veremos algumas consequencias mais adiante). 0 nervo 6ptico parte 
do olho e chega a uma regiao lateral do cerebro, a articulaqiio, de onde 
novas conexoes nervosas sa em em dire"ao a parte posterior do cere
bro, para chegarem ao c6rtex estriado. 

De modo muito esquematico, pode-se dizer que essa rede extre
mamente densa e complcxa representa um terceiro I' ultimo estagio de 
processamento da informa"ao, tratada de inicio sob forma 6ptica e, em 
seguida, qufmica. Em regra geral, nao ha correspondencia ponto a 
ponto, mas, ao contra rio, multiplica"ao de correspondencias transver
sais: () sistema visual nao se contenta em copiar a informa"ao; 
processa-a em cada estagio. Assim, por exemplo, as sinapses nao sao 
Simples reles; tem, ao contrario, papel ativo, algumas sendo "excitado
ras", outras "inibidoras". 
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Essa parte do sistema perceptivo e a mais importante, mas 
tambem a menos conhecida, ja que s6 se come~ou a ter ideias urn 
pouco exatas sobre sua estrutura e seu funcionamento ha apenas trinta 
anos. Em particular, ainda nao se sabe com exatidao como a informa
~ao passa do estagio quimico ao estagio nervoso (a pr6pria natureza 
do sinal nervoso, que apenas metaforicamente e comparavel a urn 
sinal eletrico, nao e tntalmente clara). 0 que importa neste livro e levar 
em considera~ao que, se 0 olho se assemelha ate certo ponto a uma 
maquina fotografica, se a retina e comparavel a uma especie de chapa 
sensivel, 0 essencial da percep~ao visual realiza-se depois, atraves de 
urn processo de tratamento da informa~ao que, como todos os proces
sos cerebra is, esta mais proximo de modelos informaticos ou 
ciberneticos do que de modelos mecanicos ou 6pticos ("mais pr6xi
mo" nao querendo evidentemente dizer que esses modelos sejam 
necessaria mente adequados). 

1.2 Os elementos da percep.;;ao: 0 que se percebe? 

Assim, a percep.;;ao visual eo processamento, em eta pas suces
sivas, de uma informa.;;ao que nos chega por intermedio da luz que 
entra em nossos olhos. Como toda informa.;;ao, esta e codificllda - em 
urn sentido que nao coda semiologia: os c6digos sao, aqui, regras de 
transforma.;;ao naturais (nem arbitrarias, nem convencionais) que de
terminam a atividade nervosa em fun~ao da informa.;;ao contida na 
luz. Falar de codifica.;;ao da informa.;;ao visual significa, pois, que 
nosso sistema visual e capaz de localizar e de interpretar certas regu
laridades nos fenomenos luminosos que atingem nossos olhos. Em 
essencia, essas regularidades rcferem-se a tres caracteristicas da luz: 
sua intensidade, seu comprimento de onda, sua distribui.;;ao no espa~o 
(consideraremos adiante sua distribui.;;ao no tempo). 

1.2.1 A intensidade da luz: percep,ao da luminosidade 

o que vivcnciamos como a maior ou menor luminosidade de 
urn objeto corresponde, na verdade, a nossa interpreta,ao, ja modifi
cada por faton~s psicol6gicos, da quantidade real de luz emitida por 
esse objeto, sc for uma fonte luminosa (0 sol, uma chama, uma liimpa
da eletrica etc), Ou rcfletida por ell', em todos os outros casos. 

Em esscncia, 0 olho reage aos fluxos luminosos (sobre a no,ao 
de fluxo, vcr 0 quadro 1); urn fluxo muito fraco (10.13 1m, correspon-

22 

dendo a uma dezena de f6tons apenas) pode bastar-Ihe para registrar 
uma sensa~ao de luz. Quando esse fluxo aumenta, 0 numero de celu
las retinianas atingidas torna-se maior, as rea~6es de decomposi~ao da 
rodopsina produzem-se em maior quantidade e 0 sinal nervoso torna
se mais intenso. 0 quadro 2 resume as ordens de grandeza das 
luminiincias de objetos usuais. Com exce~ao dos objetos muito pouco 
luminosos (urn objeto escuro em urn tunel ou de noite), que nao sao 
percebidos, e dos objetos muito luminosos, que emitem energia lumi
nosa tao intensa a ponto de provocarem queimaduras e de poderem 
destruir 0 sistema nervoso1

, e costume distinguir dois tipos de objetos 
luminosos, correspondentes a dois tipos de visao - eles mesmos 
fundados na predominiincia de urn ou outro tipo de celulas retinianas: 

a) A visuo fotoJiicll: este modo de visao, 0 mais habitual, corres
ponde a toda a ga rna de objetos que consideramos como normalmente 
i1uminados por uma luz diurna. 0 modo fot6pico aciona sobretudo os 
cones: estes, como vamos ver, sao responsaveis pela percep~ao das 
cores, e a visao fot6pica e cromatica. Os cones sao em especial densos 
em dire~ao a f6vea, e portanto e tambem urn modo de visao que 
mobiliza principalmente a zona central da retina. Por esta ultima 
razao, e porque alem disso a pupila pode, nesse modo de visao, estar 
mais fechada (a quantidade de luz sendo suficiente), e uma visao 
caracterizada por sua acuidade. 

b) A visito cscotclpicu: e a visao "noturna" (entendendo-se que, 
mesmo a noite, uma ilumina~ao intensa da uma visao "diurna"). 
Apresenta as caracteristicas opostas as da precedente: predominiincia 
dos bastonetes, percep.;;ao acromatica, de fraca acuidade, e que diz 
respeito, sobretudo quando esta muito escuro, a periferia da retina. 

E claro que e muito simplificada essa apresenta~ao dos desem
penhos do olho diante dos f1uxos luminosos; nao foram levadas em 
conta aqui todas as varia.;;6es acarretadas pela localiza.;;ao na retina, a 
inclina.;;ao sob a qual a luz chega, assim como s6 serao mencionados a 
titulo de lembran.;;a alguns fen6menos de limiar (por exemplo, para 
superficies muito pequenas, a dimensao da mancha luminosa nao 
influi na sensibilidade). E que a visao das imagens, sendo eminente
mente voluntaria, aciona em especial a regiao da f6vea; da mesma 
forma, essa visao c quase sempre uma visao fot6pica. 0 cinema, 0 

1. E lembraua a hist6ria de Joseph Plateau, 0 sabio belga que, <juerendo observar 0 sol, 
acaba ficando cego. 
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Qu .. Jro 1 

A fotometria e a lecnica que mede as quanlidades de luz. Define determinado 
numero de grandezas, facilmente mensuraveis por meio, especialmente, de celulas 
fotoeletricas: 

o fluxo luminoso e a quantidade tolal de energia luminosa emilida ou refielida por 
urn objeto; exprime-se em lumens (abrevia"ao: 1m). 

A intensidade luminosa e dcfinida como fluxo por unidade de angulo solido; 
exprime-se em candelas, sendo 1 candela (cd) aproximadamente a intensidade da 
chama de uma vela vista no plano horizontal. 

A luminancia, enfim, e a intensidade luminosa por unidade de superflcie aparente 
do objeto luminoso; exprime-se em cd / m2

. Devemos observar que e uma grandeza 
que nao depende do observaJor, mas apenas da fonle: assim, a tela de cinema tern 
determinada luminancia, e aparecera igualmente brilhante quer se esteja na primeira 
ou na ultima fila (em compensa"ao, sua dimensao aparenle, logo 0 fluxo luminoso 
que emite, variara muito!). Ao contrario, a luminancia da tela e afetada - fortemente 
- por qualquer deslocamento da fonle luminosa, no casu 0 projetor. 

Essas tres grandezas: fluxo, intensidade e luminancia relacionam-se ao objcto emis-
sor da luz. Pode-se tambem avaliar a quanlidade de luz que alinge determinada 
superficie: e 0 iluminamento, dcfinido como fluxo luminoso por unidade de super-
ficie iluminada, medida em lux: (1 lux: iluminamenlo produzido por urn fluxo de 
1 1m que incide sobre uma superficie de 1 m 2

). 

Quadro 2 

Ordens de grandeza de luminilncias (em cd / m2
) 

sol 
a reo delrico 

lampada com fila menlo de lungstcnio 

lela de cinema 

papel branco ao sol 
lua (ou chama de vela) 
pagina impressa permilindo a leilu ra 

papel branco a luz da lua 

limiar absolulo de percep"iio 

} perigoso 

zona fotopica 

zona escot6pica 

--

video, a que se assistem no escuro, dela tambem participam, em '1ue a 
tela apresenta luminancia elevada (varios milhares de cd / m 2

): ao 
contra rio, pois, do que se poderia pensar espontaneamente, a visao da 
tela de cinema ou do tubo do televisor e uma visao "diurna", mesmo 
que se de em um meio "noturno". Os casos de visao escot6pica sao 
muito raros no que se refere as imagens, e sempre desejados: por 
exemplo, em determinadas "instalar;6es" artisticas. 

1.2.20 comprimento de onda da luz: percepr;ao da cor 

Assim como 0 sentimento de luminosidade provem das rear;6es 
do sistema visual a luminancia dos objetos, 0 sentimento de cor pro
vern de suas rear;6es ao comprimento de onda das luzes emitidas ou 
refletidas por esses objetos: contrariamente a nos sa impressao espon
tanea, a cor - bem como a luminosidade - nao esta "nos objetos", 
mas "em" nossa percepr;ao. 

Todos sabem que a luz branca (em especial a que provem do sol, 
e que e de longe a principal fonte luminosa com a quallidamos) e na 
verdade uma "mistura" de luzes, contendo todos os comprimentos de 
onda do espectro visivel, 0 que se pode facilmente evidenciar ao 
decompor essa luz com ° auxilio de um prisma, ou ao observar um 
arco-iris. A luz que nos chega dos objetos e refletida por ell'S; ora, a 
maioria das superficies absorve determinados comprimentos de onda 
e reflete apenas os outros. As superficies que absorvem igualmente 
todos os comprimentos de onda parecem cinzentas: esbranquir;adas, 
se refletem muito a luz, enegrecidas, em caso contrario; qualquer 
superficie que reflete menos de 10% da luz aparece negra. 

A c\assificar;ao empirica das cores faz-se com a combinar;ao de 
tres para metros: 

- 0 comprimento de nnda, que define 0 matiz (azul, vermelho, 
laranja, ciano, magenta, amarelo ... ); 

- a satura<;ao, isto 0, a "pureza" (0 rosa 0 0 vermelho "menos 
saturado", ao qual se adicionou branco); as cores do espectrn solar tem 
saturar;ao maxima; 

- a luminosidade, vinculada a luminancia: quanto mais e1eva
da for esta, mais a cor parecera luminosa e pr()xima do branco; 0 

mesmo vermelho, igualmente saturado, podera ser mais luminoso ou 
mais escum. 
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Desde Newton sabe-se que as cores podem compor-se. Distin
guem-se tradicionalmente estas misturas: 

_ aditivas: misturas de luzes, como no casu do video, em que 
pequenissimos feixes de luz em cores" primarias" - vermelho, verde, 
azul _ misturam-se praticamente na retina, porque sao muito estrei
tos para serem percebidos distintamente; e sobre urn principio 
analogo que repousa 0 procedimento autocromatico de fotografia em 
cores, por volta de 1900, e tambem, na pintura, a tentativa pontilhista, 
que visa reproduzir a cor atraves de uma justaposi~ao de pequenas 
manchas de cor, "fundidas" pelo olho em uma (mica cor por adi~ao; 

_ sulJtrativas: misturas de pigmentos; como cada pigmento adi
cionado absorve novos comprimentos de onda, trata-se entao de uma 
subtra~ao; e 0 caso usual da pintura, assim como de todos os procedi
mentos modernos de fotografia e de cinema em cores. 

o principio geral da mistura e 0 mesmo nos dois casos: duas 
cores misturadas produzem uma terceira cor; com tres cores, ditas 
primarias, pode-se obter qua Iquer outra cor, ao dosar adequadamente 

as tres primarias
2

• 

A percep~ao da cor e devida a atividade de tres variedades de 
cones retinianos, em que cada urn e sensivel a urn comprimento de 
onda diferente (para uma pessoa normal, nao-daltonica, esses compri
mentos de onda sao de 0,440 f.t, 0,535 f.t e 0,565 f.t, correspondentes 
respectivamente a azul-violeta, verde-azul e verde-amarelo). Nao des
creveremos a codifica~ao da cor nos estagios terminais do sistema 
visuaL em razao de sua complexidade; basta mencionar que certos 
agrupamentos de celulas, da retina ao cortex, sao especializados na 
percep~ao da cor, e que esta e uma das dimensoes essenciais de nosso 

mundo visual. 
Convcm notar que essa dimensao esta ausente em numerosas imagens 
que sao acromaticas - 0 que se traduz em geral por imagens "em preto 
e branco" (de fato, sao imagens que nao representam as cores, mas 
apenas as luminosidades, e que comportam pois loda uma gama de 
cinzento).O tipo mais freqi.iente e sem duvida hoje a imagem fotogra
fica, mas nao se deve esquecer que, bem antes da inven<;;ao da foto, 

2, Por exemplo, um pigmento amarelo absorve 0 azul eo azul-piscina; um pigmento azul 
deixa passar 0 azul eo verde; a mistura dos dois s6 deixara passar 0 verde, donde 0 

resultado pratico: obtcm-se um pigmento verde da mistura de um pigmento azul com 

um pigmentoamarelo. 
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imagens em "preto e branco" circulavam na sociedade p'rt'lcul t 
c lm ' . A" . , ,u arm en e 
( as gravuras, I esta, sem duvlda, um exemplo maior do fato de ue 

a Imagem representa a realidade de maneira convencional q > q. d • ., . ' ue corres-
pon e ao que e aceltavel socialmente (no caso nao exig'lr ' cor' d " ,u . nunca 
um os pn,melros espectadores do Cinemat6grafo Lumiere por -

P
lo S. .J • ' exem 

, e quelxou ue que a Imagem fosse acromatica), 

1.2.3 A distribui~ao espacial da luz: as bordas visuais 

. Todo mundo sabe, mesmo de modo confuso, que 0 olho esta 
eqUipado para ver a luminosidade e a cor dos objetos' poucos sabem 
que ele ~sta tambem equipado para perceber os li~ites espaciais 
desses obJetos, suas bordas. 

,. A no~ao de "borda visual" designa a fronteira entre duas super-
fl~les de luminancia diferente - qualquer que seja a causa d 
dlfe~en~~ de luminancia (ilumina~6es diferentes, propriedades d:s:e~ 
fl~xao ~Iferentes etc) - p,a~a urn dado ponto de vista (ha uma borda 
vIsual entre duas superficies em que uma esta atras da outra 
exemplo; mas se 0 ponto de vista muda, a borda nao estara ma'it~~ 
mesmo lugar). 

. A.te cerca d.e 1950-1955, pensava-se a percep~ao em termos de 
Isomorflas.sucesslvas, do objeto ao cerebro via olho em que a retina 
~ra con~:bld~ como urn "rele" bastante simples que ~e contentava em 
:a.nsmlhr a mf~)rma~ao ponto por ponto, sem interpreta-Ia. Sabe-se 

oJe. que a codlfica~ao e ininterrupta da retina ao cortex, e que e~ 
p~rhcular ~ertas celulas dos ultimos niveis retiniancs estao ligadas a 
dlversas celulas do nivel inferior 12 rcprcscntam pois no tot I ,. 
cent> . t> >' • •• ".a , vanas 

enas, a e mesmo vanos mtlhares de receptores. Assim: 

>. - ca~a celu~a do nivel retiniano profundo 12 dos niveis ulterio-
res .(cerebrals) esta associada a urn campo retiniano, isto e, a urn 
~onJunto de receptores; cada receptor e, em regra geral a intersec~ao 

e centenas de campos diferentes; ,. 

- existem, entre os neuronios, COneX(leS de dois tipos opostos: 
se um_ grupo de receptores esta associado a uma cclula por uma 
conexao acumu!adortl, a celula sera tanto mais estimulada quanto mais 
o,;oren: os receP.t<:res (ass~m como as liga~6es subsequentes entre 
~e ulas): ao c~l~t~a~\O, se a Itga~ao e inillidora, a atividade do receptor 

u da celula Intblra (= bloqueara) a atividade da celula seguinte. 

Por exemp.lo, uma estrutura frequente no que diz respeito ao 
campo de uma celula do nervo 6ptico e a representada pela figura 2: 
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Figura 2 

acumuladora para os receptores situados no centro do campo, inibi
dora para os do contorno. As conexoes ulteriores que chegam ao 
cortex combinam esses campos de varias maneiras, correspo~de.ntes a 
diversas fun~oes especializadas. Assim, existem celul~s cortIcal~ ~u.e 
tern urn campo dividido em duas sub-regioes, respecttvamente lfilbl: 
dora e acumuladora: essas celulas sao exatamente as q.ue reagem a 
presen~a de uma borda luminosa; do mesmo modo, a .hgura 3 ,a pre
senta duas outras estruturas possiveis de campos assoclados a celula.s 
corticais, respectivamente especializadas na detec~ao das fendas luml-

nosas e das linhas. 

Figura 3 

fenda 

28 

(c) 

borda 

Simplificando grosseiramente, pode-se dizer que a regiao do cortex 
estriado, que e a sede da percep"ao visual, e composta de celulas 
organizadas em colunas - em torno de 120 cclulas por coluna - cada 
uma correspondente a uma regiao da retina. Essas colunas sao reagru
padas em hip,,,-colunas, especies de agregados de centenas de colunas 
(de 400 a 1600 colunas em uma hipercoluna, cuja dimensao c de 0,5 a 1 
mm 2 por 3 a 4 mm de altura, e que contcm de 100.000 a 200.000 cclulas). 
Cada cclula fornece uma informa"ao que por si mesma c ambigua, e 
precisa ser combinada a das outras celulas da mesma hipercoluna -
sem que se tenha por enquanto um verdadeiro modelo dos mecanismos 
de pondera"ao que essa combina"ao implica: sabe-se apenas que os 
fenomenos de acumula"ao e inibi"ao neles desempenham um grande 
pape!. Cada coluna esta "ajustada" segundo uma dire"ao do espa"o (de 
10 em 10' aproximadamente), ou seja, e especializada na detec"ao de 
estimulos luminosos nessa dire"ao; as hipercolunas contem ainda cclu
las mais especializadas, de campo mais ou menos amplo, capazes por 
exemplo de distinguir os estimulos nitidos dos estimulos flou, ou de 
avaliar 0 comprimento de uma linha e ate mesmo de um angulo. 

Esse e 0 resultado essencial a ser retido: 0 sistema visual esta 
equipado "por constru~ao" com instrumentos capazes de reconhecer 
uma borda visual e sua orienta~ao, uma fenda, uma linha, urn angulo, 
urn segmento; esses perceptos sao como as unidades elementares de 
nossa percep~ao dos objetos e do espa~o. 

U mecanismo extrema mente complexo dessa percep"ao d<i bons resul
tados, ja que somos capazes de distinguir bordas visuais de dimensao 
muito pl?lJuena. Para medir a acuidade visual, em of tal mologi a, utiliza
se um tipo de estimulo - as letras do alfabeto - jii complexo, para 0 

qual os desempenhos do olho nao sao perfeitos. Nessa situa"ao, uma 
acuidade de 1 (0 que e costume representar por 10/10), correspondente 
a uma discrimina"ao angular de r, e considerada boa. Mas se, em vez 
de Idras, for mostrada uma linha preta em fundo branco, a acuidade 
pode chegar a 120 (que corresponde a um poder separador discrimina
torio de meio minuto de angulo). 

1.2.4 0 contraste: intera~ao entre a luminosidade cas bordas 

Nosso sistema visual esta, de fato, equipado para detcctar nao 
tanto luminiincias quanto mudan~as de luminancia; a luminosidade 
(psicologica) de uma superficie e quase inteiramente determinada por 
sua rela~ao com 0 mein ambiente luminoso; e fun~ao, sobretudo, de 
seu fundo (figura 4). Oois objetos parecerao ter a mesma luminosidade 
se Sua luminiincia relativa no tocante ao seu fundo for a mesma, 
quaisquer que sejam os valores absolutos dessas luminancias; inver
samente, urn mesmo objeto, iluminado de modo idcntico (portanto 
emitindo a mesma luminancia), sera julgado mais luminoso diante de 
urn fundo mais escuro. 
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Alcm dissu, nosso sis tema vis ual e capal. de conjugar perccpc;50 
dOl luminus idade c das bordas visuais. Assim, um contrastc s6 C 
pcrcebido entre duas s uperficies visuais se elas forcm ta~lbC~ p~rce
bidas como localizadas no mesmo plano; sc, ao contra no, sao v is taS 
como cstandu a dis tSncias difercntes do olho, suas luminos idadcs 
ser30 mai s dificcis de comparar. Assim, quando uma borda v isua l e 
pcrccbida cumo resultadu dOl ilumina,ao (passagem de uma z.ona 
iluminada a uma ,..ona L'Scura nil mesma supcrficie), e n.lo como uma 
mudan,a de s uperficie, a difere n, a de luminancia de ambos os lad os 
dOl lxlrda C sis tcma ti camcntc "csquecida", c as dUils "lonas sao julgadas 
igualmente lurninnsas. 

o im portant c c Icmbrar que os elementos dOl percep\30 -
luminosidadc, bordas, cores - nunca s30 produzidos de modo iso la 
do, analilico, mas semprc simult5nco, e que a pcrcep,50 de alguns 
afda a pcrccp,.iu de uutros. C(lnscqGcnci~ im~~iata : n.io 5e cst.a em 
condi,oes de forncccr maddos, mesma slmp hflcados, dcssils mlcr
rcla,6cs complexas (e illcccrtas tctlriaso proibem, como vercmos em 2.3) . 

n gu r.l 4. 
Os p"'1ucn{l~ 
Iri;ingutus 
cmuuhd.", I':'m 
~ m~-.;m.l 

tumin';nci.l, 
ma~ sua 
lummo,:iJaJ~' 

~par ... nl .. , .: 
muiluJi(erenk 
Os Iri';nr,ul l>~ 

soUre fund u 
~~cu r<> 

.lpil(CCCm 111,11'< 

t. ... n"nu:;.)~ ,tu 
'Iue oe; 

lrian!l.ul"" ~nbr .. · 
funJoclo>rO 
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No toca ntc as imagens, elas s30 evidcntcmente pcn:ebidas 
como qualqucr outro objelo, e tudo 0 que acaoom os de dizer se aplica 
a sua pcrccp\ao. Em particular, cJas oferccem numerosos Indices de 
superHcie (d. in/rII, 3.2), e as bordas visuais ai aparecem quase semprc 
como 5eparadoras de superficies co planarcs: como conseqGcncia im
porlante, 0 contrastc cntre essas s uperficies se ra muilo mais 
pcrccbido, no casu de uma imagem fit;urativa, do qu e 0 se ria diante 
de uma cena real semelhante a que c reprcse ntada . 

Os pinlon·s de daro·escuro, por I.'Xl,'mpto, tern USllUO com abundincia 
~'St;:a p~rl;culariJ~ue; 0 conlr;:astc I.'ntTI.' sombu c luz rcprcscntadas no 
<juaJro. I.'m Rl.'mbr~ndl ou Caravaggio. e muito mals (orte do que em 
uma cena rl.'al; um <j uaJro vivo teda dificuluaJL'5 em imitar a R(),wll dll 
No;l .. (a Icnlativl! de GooJarJ em P..,;sion \'II!a ma"~ pr6xima do quadro 
'lUI.' J .. visao .I.'al, j.i quI.' Sl.' lral .. ainda de uma imagcm plana, no caso 
ci "cnla logr~ f1c~). 

1.30 o lho c a tempo 

A visao c antes de tudo urn se lliido cspaciaJ. Mas os fato r($ 
temporais a afetam muitissi mo. po r Ires ra zOcs principais: 

1. A maioria dus L'S timulos vis uais varia com a dura,ao, au se 
produz s uccss ivamcntc. 

2. Nossos olhos esl.lo em constantc mov imcnto, 0 que fa z variar 
a informa,.io reccbida pelo cerebro. 

3. A propria pcrccp,.lo n.l o <! um procesS() instant5neo; ccrtos 
csl<igios dOl percep,30 sao rapidos, o ulros muilo mais lentos, mas 0 
processamenln da info rma ,ao sc fa l. se mprc no tempo. 

E possive! <ju~nlifiC.Jr as Ju.a~'9l')(igiJa, por Jiversos proa.OS!«li5 neu. 
rolOglcos; 
- a luI. J<osloca·sc muito r"pidamenl\'; percorrc l ml,'lrO$ em 10.1 :wgun. 
Jos; 
-os r~..:eplorl'S rclinianos rcag ... m em m"nos JI,' I milisn-gundo'luan . 
do L'SUO Jl'$Caru;ad05; 
- em compcnsa~ao. Jl'O,)rrem pdo menos JI.' SO a ISO milisscgu nJ OII 
I.'n lre 1,1 C$t;mu 10 do r .. ..:cptoT I,' a l')(ci t ~(ao do c{)rll'X. 
J~ ficou dl.'monstraJo que II maioria J o lempo "perJ iJo· i."$1.i na retina 
(ccrca J " 100..tos ISO milisscgunJos em qu .. ~I" O. ou scia, um J6cimode 
5<.'gundo. du ra(.io considl.'ravd). 

Vamos examinar rapidam entc L'SSCS fatorcs tcmporais. 
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1.3.1 Varia,ao dos fen6menos luminosos no tempo 

Mencionaremos apenas dois fen6menos entre os mais impor
tantes: 

a) A adaptaqiio: 0 olho, como ja vimos, possui uma ampla faixa 
de sensibilidade a luminancia (de 10-6 a 107 cd / m 2

), mas a cada instan
te, na vida real, a gama de luminancias ~ue ele deve perceber 
raramente excede 0 fator 100 (de 1 a 100 cd/m em uma sala ilumina
da, de 10 a 1.000 ao ar livre, de 0,01 a 1 a noite ... ). Quando confrontado 
com uma varia,ao brutal da luminancia, 0 olho torna-se "cego" duran
te urn momento. 

A adapta,ao a luz e alias muito mais rapida do que a adapta,ao 
ao escuro: as vezes e penoso sair de uma sala de cinema e bruscamente 
estar de novo em pleno sol, mas a capacidade de visao e recuperada 
com rapidez, ao passo que, ao entrar na sala, e preciso muito tempo 
antes de ver qualquer coisa (fora da tela, em geral muito luminosa). 
Em termos numcricos, a adapta,ao 11. luz necessita de alguns segundos 
(dependendo da amplitude da adapta,ao a ser processada), enquanto 
a adapta,ao ao escuro e urn processo lento, que leva de 35 a 40 minutos 
(em torno de 10 minutos para permitir aos cones atingirem a sensibi
lidade maxima, e perto de 30 minutos, em seguida, para os 
bastonetes). 

Esses fen6menos de adapta,ao sao teoricamente explicados 
apenas por sua parte quimica (reconstitui,ao da rodopsina). Mas sao 
empiricamente muito conhecidos e suscitaram, por exemplo, numero
sos "macetes" destinados a atenuar a lentidao da adapta,ao ao escuro. 
(Eis aqui urn: se desejamos ler urn mapa topografico a noite, sem 
perdermos a adapta,ao ao escuro, basta Ie-Io com oculos vermelhos: a 
luz vermelha, au estimular sobretudo os cones, mantem os bastonetes 
adaptados.) 

b) 0 l}odcr dt: st:parat;iio tt:mporal do olho: inumcras experWncias 
mostraram que 0 olho so percebe dois fenomenos luminosos como 
nao-sincronos se estiverem muito distantes no tempo: sao necessarios 
pelo menos 60 a 80 milissegundos para separa-Ios com certeza, e essa 
dura,ao passa a 100 ms (1/10 de segundo) se for preciso tambem 
distinguir qual dcles e posterior ao outro. Essa dura~ao, em termos 
absolutos, pode parecercurta: na verdade e muito longa se comparada 
a de outros desempenhos sensoriais (0 sistema auditivo tern resolu,ao 
temporal de alguns microssegundos!). 
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. . N~ mesm? ordem d~ ideias, o,olho nao e muito rapido para 
dlshngUir os estlmulos lummosos (alem de 6 a 8 flasht:s por segundo, 
por exemplo, ele nao mais percebe acontecimentos distintos mas urn 
continuum, por fenomeno de integra,ao). ' 

1.3.2 Os movimentos oculares 

Nao apenas os olhos estao quase sempre em movimento, mas a 
cabe,a e 0 corpo tambem se movem: a retina esta, pois, em movimento 
incessante em rela,ao ao meio ambiente que ela percebe. Essa mobili
dade continua pode parecer fonte de "ruido" visual, cujos efeitos seria 
preciso atenuar; ora, nao e 0 caso e, de fato, a percep,ao dt:pmdt: desses 
movimentos. Ao estabilizar artificialmente a imagem retiniana por 
meio de dispositivos complicados, constatou-se que se essa estabiliza
,a~ e efetiva.com uma margem de 1 segundo (0 que corresponde, na 
retina, a. malS ou menos 0 tamanho de tres receptores), produz-se 
progresslvamente perda da cor e da forma, uma especie de neblina 
que vern pouco a pouco mascarar a imagem. 0 movimento da retina 
e portanto indispensavel a percep,ao (d. adiante, 2.1). 

Os movimentos oculares sao de diversos tipos: 

- Os movimentos irrt:gulart:s, muito rapidos (cerca de urn deci
mo de segundo), bruscos, voluntarios (em uma busca visual, por 
exemplo, quando se retorna a linha na leitura, ou quando se explora 
com os olhos uma imagem), ou involuntarios (para ir examinar urn 
estimulo detectado na periferia da retina). 0 tempo de laWncia (perio
do entre urn estimulo e a resposta por ele provocada) e relativamente 
longo, da ordem de dois decimos de segundo. 

- Os. movimentos de l}crst:gui~'tlo, pelns quais se segue urn obje
to em mnVlmentn (bastante lentn): movimento mais regular, mais 
lento, quase impossivel de ser realizado na auscncia de urn alvo 
movel. 

- Os movimentos de compt:nsaqiio, (vestibulo-oculares) destina
d.?s .a m.anter a fixa,ao durante 0 movimento da cabe,a ou do corpo; 
sao mtelramente rcflexos. 

- A deriva, sem objeto determinado, comprova a incapacidade 
do olho de manter-se fixo; e urn movimento de velocidade moderada 
e de fraca amplitude, "cnrrigido" scm cessar por microsstlcudiddas que 
reconduzem rapidamente 0 olho a posi,ao de fixa,ao. 
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Esses movimentos acarretam, durante sua realizac;ao, perda de 
sensibilidade mais ou menos importante, mas de que nao somos 
conscientes. 

1.3.3 Fatores temporais da percepc;ao 

Assim, de modo fundamental, 0 tempo esta inscrito em nossa 
percepc;ao. A esse respeito, 0 conhecimento progrediu de maneira 
consideravel com a descoberta, em 1974, de dois tipos de celulas do 
nervo optico, umas especializadas na resposta aos estados de estimulo 
permanentes, e as outras aos estados transitorios. 

As celulas "permanentes" tem um campo receptor menor, cor
respondem mais a fovea, trabalham quando a imagem e nitida; as 
celulas "transit6rias" tem um campo bem amplo, respondem aos 
estimulos variaveis, correspondem mais a periferia e sao pouco sensi
veis ao flou. Enfim, as celulas "transit6rias" podem inibir as ceIulas 
"permanentes": as primeiras seriam, pois, mais uma especie de siste
ma de alarme e as segundas, um instrumento anaHtico. 

Correlativamente, ha dois tipos de res posta temporal do siste
ma visual: 

a) A respostll "lenta": e 0 conjunto dos efeitos de acumulac;ao ou 
de integrac;ao temporal. 0 primeiro efeito, a acumulac;ao, produz-se 
no nivel dos receptores, que, em certos limites e se a quantidade de 
energia total for a mesma, nao (ou pouco) distinguirao entre uma luz 
fraca e bastante longa, e um flash muito curto e intenso. 0 segundo 
cfeito e 0 que se produz quando varios flashes estao "integrados" em 
uma unica percepc;ao, porque se sucedem com muita rapidez, rapidez 
superior a certa durac;ao critica (essa fusao produzindo-se em niveis 
pos-retinianos). 

Mas 0 efeito mais conhecido nesse dominio e 0 que se chama 
persistencia retiniana, que consiste no prolongamento da atividade 
dos receptores algum tempo apos 0 fim do estimulo. Essa durac;ao de 
persistCncia e tanto maior quanto mais adaptado estiver 0 olho ao 
escuro, isto c, mais descansado, com mais "frescor": a persistencia 
pode atingir varios segundos para umflash intenso; quando 0 olho nao 
esta ada ptado ao escuro, ela sera mais breve, da ordem de frac;ao de 
segundo. 
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Esse efeito esta quase sempre presente na vida cotidiana, em bora s6 seja 
sensivel em circunstancias muito raras (no despertar, por exemplo). 
Pensava-se que estivesse tambem presente no cinema, devido a forte 
luminosidade das imagens projetadas, acarretando uma dura"ao de 
persistencia da ordem de um quarto de segundo. E por isso que, duran
te tanto tempo, foi costume explicar a reprodu"ao do movimento pela 
persistencia reliniana. Veremos adiante (d. 2.2) que esta explica"ao e 
total mente falsa, e que 0 efeito-movimento mobiliza outros mecanismos 
bem diferenles. 
Um exemplo citado muitas vezes e 0 do "circulo de fogo" (observado 
desde a Antiguidade): se segurarmos com 0 bra"o estendido uma tocha 
e a girarmos bem depressa, veremos um circulo luminoso, sem conse
guirmos distinguir as posi,,6es sucessivas da chama. Esse efeilo, 
entretanto, s6 em parte se deve 11 persistencia retiniana - e em todo 
casu nao tem rela"ao alguma com 0 cinema, que nao emprega a percep
"ao de um movimento continuo, mas a percep"ao de uma proje"ao 
descontinua. 

b) A resposta "rapida": e 0 conjunto dos efeitos de reac;ao a 
estimulos que variam rapidamente. Entre esses efeitos, dois sao em 
especial interessantes, porque se rcferem a percepc;ao das imagens em 
movimento: 

- A cintilac;ao (em ingles, flicker): tudo se passa como se 0 
sistema visual "tivesse dificuldade" em seguir as variaC;6es de uma luz 
peri6dica, quando a frequencia delas e superior a alguns cicIos por 
segundo, mas permanece baixa. Produz-se entaD uma sensac;ao de 
of usc amen to, que se chama cintilac;ao. Quando a frequcncia das apa
ric;6es da luz aumenta, esse cfeito desaparece, alem de uma frequencia 
dita frequcllcill critica (cujo valor depende da intensidade luminosa), e 
percebe-se entao uma luz continua. 

A frequcncia critica e da ordem de 10 Hz para intensidades 
medias, mas pode atingir 1.000 Hz com intensidades elevadas. A 
cintilac;ao que se produz com qualquer fenomeno luminoso peri6dico 
tambem acontece no cinema quando a velocidade de projec;ao e muito 
pequena. Os primeiros projetores ofereciam, na maioria das vezes, 
uma imagem cintilante: entre outras coisas, e para eliminar esse efeito 
que a velocidade de projec;ao (logo, tambem, a vclocidade do instan
tineo) nao parou de aumentar, passando de cerca de 12 a 16, e depois, 
progressivamente, a 24 imagens por segundo. Quando a intensidade 
das liimpadas de projec;ao aumentou (principal mente com os projeto
res a arco voltaico), a frequencia critica aumentou acima de 24 Hz, e 
com 24 imagens por segundo a cintilac;ao reapareceu. Para elimina-la 
&em aumentar ainda mais a ve10cidade de projec;ao - 0 que acarretaria 
serios problemas mecanicos - usou-se de um artificio ainda em vigor, 
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que consiste em "desdobrar" e ate "triplicar" a paleta girat6ria do 
projetor, interrompendo assim 0 fluxo luminoso do projetor, duas ou 
tres vezes em cada fotograma projetado. Tudo se passa entao como se 
cada fotograma fosse projetado duas ou tres vezes antes que a pelicula 
avance para 0 fotograma seguinte. Passa-se assim, com 24 imagens 
diferentes por segundo, a 2 x 24 = 48, ou a 3 x 24 = 72 imagens proje
tadas por segundo, portanto, acima da frequcncia critica. 

- 0 mascaramento3 visual: estimulos luminosos que se suce
dem bem pr6ximos um do outro podem interagir, de forma que 0 

segundo perturba a percep<;ao do primeiro: eo que se chama efeito de 
mascara. Esse efeito reduz a sensibilidade ao primeiro estimulo: per
cebe-se menos contraste e a acuidade visual e menor. 

Esse fenomeno, explorado com frequencia a partir de 1975, 
parece estar diretamente ligado a atividade diferencial das celulas 
"transit6rias" e "permanentes". Um casu muitas vezes destacado 
como espetacular e 0 do metacontraste: dois estimulos luminosos 
sucedem-se em um curto lapso de tempo, sendo 0 segundo alem disso 
"complementar" ao primeiro no espa~o (por exemplo, a um disco 
luminoso sucede, em 50 milissegundos, um and luminoso cujo orifi
cio central tem exatamente 0 tamanho do disco: neste casu especifico, 
nao se percebera 0 disco, ou se percebera muito pouco). Outro casu 
importante de mascaramento visual e 0 mascaramento pelo "ruido 
visual" (estrutura aleat6ria de lineamentos): esse mascaramento e 
muito mais forte do que qualquer outro. 

No cinema, pode-se mascarar a percep"ao do movimento por um estl
mulo "vazio", ao inserir um fotograma branco entre dois fotogramas 
(em compensa"ao, um fotograma nezro - que equivale a uma ausencia 
de eslimulo - nan tera esse efeito). E possivel alias que 0 mascara menlo 
de um folograma pelo seguinle seja uma das condic;6es que favorecem 
a percep~ao dn movimenlo, ao eliminar a persistencia reliniana; mas 
isso aindil nan esta provado, pois dois fotogramas sucessivos sao em 
geral muilo parecidos para poderem realmente mascarar-se. Em com
pensa<;ao hii fenomeno de mascaramento (e, convcm lembrar, 
transil6rio em essencia) no momenta do corte: alguns filmes experi
mentais dele se utilizaram em abundancia, ao multiplicarem justamente 
os cortes abruptos. 

3. Em frances, 111 tls'lulIge. 0 termo nao tem no contexto 0 sentido de disfarce, mas de 
interrupc;ao do estimulo visual. (N.T.) 
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2. Do vislvel ao visual 

o que ?cabamos de expor se refere a esfera do visivel: apresen
tamos suma~la~ente as principais qualidades do aparelho perceptivo 
em sua rea<;ao a luz. 

. Ora, mesmo as mais simples situa<;6es cotidianas sao ja bem 
mals complexas do que a mera rea<;ao a estimulos isolados. Vamos 
agora d~screver em suas grandes linhas a organiza<;ao do visivel pela 
percep~ao - al~ando-o a categoria propriamente humana do visual. 
Para IS~O, 0 m~is economico e seguir.as grandes "categorias de nosso 
entendlmento (Kant), e tra tar sucesslvamente da percep~ao visual do 
espa~o e do tempo. 

2.1 A percep~ao do espa~o 

E de prop6sit.o que nao digo aqui "percep~ao visual" do espa~o: 
de f~to~ 0 ~Istema visual ~ao possui 6rgao especializado na percep~ao 
de dlstanclas, e a percep~ao do espa~o quase nunca sera, no dia-a-dia, 
apenas visual. A ideia de espa<;o esta fundamentalmente vinculada ao 
corpo e a seu deslocamento; em particular, a verticalidade e um dado 
imediato .de nossa experiencia, pela gravita~ao: vemos os objetos cai
rem verhcalmente, mas sentimos tambcm a gravidade passar por 
n.os~~ corpo. 0 ~onceito de espa<;o e pois tanto de origem tatil e 
cmeslca quanto visual. 

2.1.10 estudo da percep~ao do espa~o 

Ao contra rio de todos os fenomenos elementares de que ja 
falamos, e. que podem :er amplamente estudados em experiencias de 
laboratono, a percep<;ao do espa~o, fenomeno complexo, s6 c estuda
da de modo muito imperfeito nas condi<;6es tao "assepticas" de 
laborat6rio. No minimo, sempre subsistira uma duvida: se os resulta
?OS obt!,dos .em laborat6rio podem ser aplicados a percep~ao 
normal, cOhdiana. 

Por exemplo, a convergencia entre os dois olhos e, intrinsecamente, 
fonte de informa<;ao potencial sobre a profundidade; em laboratorio, 
po~e-se pe~fe~ta~ente evidenciar seu papd, ao pedir a uma pessoa para 
estlmar a. d!stancla de um ponto luminoso na escuridao completa. Mas, 
na~ ~ond I<;oe~ hab.i~uais de visao, esse critcrio de profundidade nao e na 
prahca lamals uhhzado, e so oferece uma informac;ao muito pouco 

37 



I ! 

I 

segura em rda,ao a outros.criterios m~is firm~~: D~ve-se, a~sim, incluir 
a convergencia entre os dOis olhos na lasta dos IOdlcadores de profun
didade? 

Responder a esse tipo de questao requer que se escolha, com 
maior nitidez do que a proposito dos perceptos eIementares, 0 mod~lo 
de amllise adotado e a concepc;ao que se tem do processo percephvo 
em seu conjunto (d. 2.3): a percep~ao do espa~o e um dominio de 
estudo teorico. 

2.1.2 A constancia perceptiva 

Com excec;ao dos fenomenos que acionam as particulas elemen
tares (fenomenos sobre os quais se sabe, desde as relac;aes de incerteza 
de Heisenberg, que 0 observador os modifica por sua propria presen
c;a), as propriedades fisicas do mundo nao depend em de nosso olhar 
sobre ele. 0 mundo tem, grosso modo, "sempre" a mesma aparencia, 
ou pelo menos esperamos, nele encontrar, dia a dia, cer~a qU~,nti~ade 
de elementos invariaveis. E a percepc;ao desses aspectos mvanavelS do 
mundo (tamanho dos objetos, formas, localizac;ao, orientac;aes, pro
priedades das superficies etc) que se designa reIa no~a? de constancia 
perceptiva: apesar da variedade das percepc;oes, locahzamos as cons
tantes. 

Essa noc;ao e proxima de outra, vizinha, que se pode chamar de 
esta/Jilidade perceptiva. Nossa percepc;ao se faz por amostragem conti
nua (alternancia de movimentos do olho e de fixac;aes breves); ora, nao 
temos consciencia nem da multiplicidade dessas "vistas" sucessivas, 
nem do flou durante os movimentos oculares, mas interpretamos, ao 
contra rio, nossa percepc;ao como a de uma cena estavel e continua. Na 
mesma ordem de ideias, podem-se acrescentar ainda outras observa
c;aes: assim, a imagem optica formad_a na retina e m~ito flou e muitAo 
pouco colorida nas bordas; a percepc;ao de uma cena e sempre panora
mica e cada ponto dcla e capaz de ser visto (e mantemos sempre no 
pensamento essa possibilidade). Do mesmo modo ain_da, vemos, c~m 
dois olhos, mas so temos da realidade, salvo excec;oes, uma umca 
imagem (donde a noc;ao de um "olho ciclopico", especie de combina
c;ao ideal dos dois olhos - d. adiante, 2.1.5). 

Em suma, e claro que a visao do espac;o c uma atividade bem 
mais complexa do que 0 simples "instantaneo fotografico" r~tinia~o 
de que logo falaremos. A constancia e a estabilidade yer~ephva.:' nao 
podem ser explicadas se nao se ad mite que a percepc;ao Visual poe em 
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ac;ao, quase automaticamente, um saber sobre a realidade visivel. En
contraremos essa ideia no centro das discussaes entre as principais 
teorias da percepc;ao (d. 2.3). 

2.1.3 A geometria monocular 

Em nosso ambito, 0 espa~o fisico pode ser descrito com bastante 
exatidao por meio de um modelo simples e antigo, 0 da geometria de 
tres eixos de coordenadas, perpendiculares duas a duas (as coordena
das "cartesianas"). Esse modelo deriva, por aperfeic;oamentos e 
racionalizac;aes sucessivos, da geometria "euclidiana", a qual se carac
teriza, entre outras coisas, pelo fato de descrever 0 espac;o como 
formado de tres dimensaes. Essas tres dimensaes podem com facilida
de ser concebidas de modo intuitivo, em referencia a nosso corpo e a 
sua posic;ao no espac;o: a vertical, ja mencionada, e a direc;ao da gravi
dade e da posic;ao em pc; a segunda dimensao, horizontal, e a da linha 
dos ombros, para lela ao horizonte visual diante de nos; enfim, a 
terce ira dimensao e a da profundidade, correspondente a proje~ao do 
corpo no espac;o. (Convem notar, e claro, que essa compreensao intui
tiva nao pode ser confundida com a propria geometria.) 

Ora, 0 primeiro estagio (0 estagio optico) do processamento da 
luz no sistema visual consiste em formar uma imagem de duas dimen
saes no fundo do olho. A imagem retiniana (6ptica) e uma 
representac;ao, por projec;ao, das luminancias das diversas superficies 
da cena vista, e a relac;ao entre um objeto e sua "imagem" retiniana e 
calculavel peIa aplicac;ao das leis da 6ptica geometrica. Essa caracte
ristica projctiva da imagem optica formada no olho e alias conhecida 
desde a Antiguidade. Euclides observava, em tomo de 300 a.c., que a 
imagem de um objeto no fundo do olho e menor se esse objeto estiver 
mais distante. A partir do seculo XVI (epoca em que a camera obscura 
era muito considerada), a analogia entre olho e camera obscura teve 
grande destaque (voltaremos a esse assunto mais adiante, d. capitulo 
3,3.2.3, e capitulo 4, 2.1.3). Deve-se notar no entanto que, com todo 0 

rigor, a correspondencia entre objeto e imagem e geometricamente 
muito complexa, ja que a projec;ao se faz sobre um fundo esferico. A 
analogia com a camera o/Iscura (cuja parede do fundo e plana) e portan
to aproximativa; para visualizar comodamente a imagem retiniana, 
convem com frequencia desenhar a projec;ao dos contornos das super
ficies dos objetos sobre um plano perpendicular ao eixo de visao -
mas isso nao passa de uma comoda convenc;ao. 
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Insistamos mais uma vez sobre a natureza da "imagem" rcliniana, que 
c apenas um estagio do processamento da informa<;ao luminosa, e que 
nao veil/os jamais. Que essa imagem seja plana ou curva quase nao tem 
importancia, ao contnirio do que as vezes se pensou. Apenas para dar 
um exemplo, tirado de um autor alias muito importante, destacamos 0 

engano cometido a esse respeito por Erwin Panofsky em seu livro La 
r'erspective cOlI/mc "forme syll/bolique": Panofsky sup6e que pelo fato de 
nossas imagens rclinianas serem formadas no interior de um esferoide, 
as horizontais situadas diante de nos serao vistas em conformidadecom 
a geometria esferica e aparecerao, portanto, ligeiramente abauladas, 
parecendo convergir sobre os lados do campo visual. Isso c, experimen
talmente, falso no que diz respeito a regiao util desse campo (sua regiao 
central, ate 3U' ou 40' da fovea); alem desse ponto, a percep<;ao e muito 
indistinta para que isso tenha, de qualquer modo, alguma incidencia 
sobre noss;} maneira de perceber 0 espa<;o. 

A 6ptica geometrica monocular ja e suficiente para fornecer 
diversas informa~oes que nosso sistema visual interpreta, em seguida, 
em termos de espa~o: 0 que se chama de indices de profundidade. De 
fato, 0 problema do espa~o visual e em essencia 0 da percep~ao em 
profundidade, ao passo que as duas outras dimensoes sao percebidas 
de modo mais direto, menos ambiguo. Aqui estao os principais indi
ces de profundidade monoculares: 

a) Cradientc de texturtl. Uma cena visual comporta objetos sobre 
urn fundo: ora, as superficies desses objetos tern estrutura fina, mais 
ou menos regular, um "grao", 0 que se chama textura aparente. Uma 
parede de tijolo tera dupla textura: uma textura grosseira, correspon
dente as juntas dos tijolos, e uma textura muito fina, a das 
microasperezas do tijolo. Uma pradaria vista de muito longe tern 
textura fina, assim como um solo pedregoso. Naturalmente os objetos 
feitos pela mao do homem tCm em geral texturas mais regula res (e 0 

caso dos tecidos, cujo pr6prio nome evoca etimologicamente a ideia 
mesma de textura). 

Como as superficies percebidas costumam estar inclinadas em 
rela~iio a nosso eixo de visiio, fazem com que a proje~ao das texturas 
na retina de lugar a uma varia~ao progressiva da textura-imagem: 
o que se chama tecnicamente de g-radiente. Para certos autores, em 
particular James J. Gibson, os gradientes de textura sao elementos 
importantissimos para a apreensiio do espa~o: os que ,diio a informa
~iio mais segura e qualitativa sobre a profundidade. E sabido que as 
imagens comunicam dois tipos de gradientes de textura: os da super
ficie da imagem, em geral com textura (papel, tela), e os das superficies 
representadas pela imagem (d. adiante, 3.2.1, a no~iio de "dupla 
realidade"). 

40 

b) A perspectivu linear. As leis da 6ptica geometrica indicam que, 
aproximadamente, os raios luminosos passam pelo centro da pupila e 
dao uma imagem da realidade que e uma proje~ao centralizada. Em 
primeira aproxima~iio (muito proxima da verdade para a regiao da 
f6vea e seus arredores), essa transforma~iio pode ser descrita geome
tricamente como proje~ao sobre urn plano a partir de um ponto: 0 que 
se chama perspectiva central, ou perspectiva linear. 

A figura 5 (logo abaixo) mostra, em perspectiva linear, a ima
gem de uma paisagem imaginaria. Constata-se que as Iinhas paralelas 
ao eixo de visao (perpendiculares ao plano de proje~ao) .oferecem, na 
imagem, uma famflia de Iinhas que convergem num ponto (intersec
~iio do eixo 6ptico e da retina); a largura de segmentos de retas 
paralelas ao plano da imagem decresce, sobre a imagem, com seu 
distanciamento na realidade; os elementos mais distantes do olho 
of ere cern uma imagem mais pr6xima do eixo de visao etc. 

As leis da perspectiva linear sao geometricamente simples e 
bern conhecidas. Permitem compreender que essa transforma~iio 6p
tico-geometrica traz muitas informa~6es sobre a profundidade da 
cena vista: a diminui~iio aparente de tamanho sera interpretada como 
urn distanciamento; a aproxima~ao em rela~iio ao eixo 6ptico (isto e, 
em rela~iio ao horizonte), tambcm etc. E evidente que essa informa~iio 
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nao e desprovida de ambigiiidade: nao se pode passarde uma cena de 
tres dimensoes para uma imagem bidimensional sem perder informa
<;ao; com todo 0 rigor geometrico, nao e possivel alias "remontar" a 
partir da proje<;ao de urn objeto sobre urn plano a esse pr6prio objeto: 
a figura 6 mostra que a mesma figura projetada corresponde, na 
verda de, a uma infinidade de objetos potenciais. Se 0 olho interpreta 
corretamente as proje<;oes retinianas na imensa maioria dos casos, e 
porque acrescenta as importantes informa<;oes fomecidas pela pers
pectiva uma quantidade de outras informa<;6es independentes 
daquelas, que podem corroboni-Ias ou anuhi-Ias. Em resumo, perspec
tiva e gradientes de textura fomecem bons criterios para decidir em 
muitos casos duvidosos; por exemplo, sua combina<;ao permite na 
maioria das vezes distinguir com facilidade urn angulo ou urn canto 
de urn objeto da borda de uma superffcie. 

'Convcm repetir que a perspectiva linear nada rna is e do que urn como
do modelo geometrica, que apresenta com precisao suficiente, mas nao 
absoluta, fenomenos opticos reais. 
Acrescentemos (voltaremos a isso nos capitulos 2 e 4) que nao se deve 
confundir essa perspectiva, modelo do que se passa no olho (e por isso 
chamada antigamente de peTspectiva naturalis), com a perspectiva geo
mctrica aplicada na pintura e, em seguida, na fotografia, a qual resulta 
de uma convem;ao representativa em parte arbitraria, a ser produzida 
artificialmente (donde 0 nome de perspectiva artificialis); em bora uma e 
outra sigam 0 mesmo modelo geometrico, nao sao de mesma natureza. 

p 

Imagem 

retiniana optica 

Figura 6. Varios objetas diferentes geeram uma mesma projec;aa sobre a retina. 
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c) Variaq6es da iluminaqiio. Sob essa rubrica entra toda uma serie 
de fen6menos: varia<;oes mais ou menos continuas da luminosidade e 
das co~e~, s~mb~as definidas e sombras projetadas, "perspectiva" 
atmosfenca (IS to e, 0 fato de que os objetos muito afastados sao vistos 
com menor ni~idez, em ra~ao da interposi<;ao de uma maior espessura 
de atmos~~ra,.as vezes ma~s ou menos brumosa e mais azulada). Todas 
essas vanavels fomecem Importante informa<;ao sobre a profundida
de - as vezes enganosa: os objetos luminosos aparecem 
sistematica~ente mais proximos; inversamente, aqueles cuja cor e 
semelhante a do fundo tendem a aparecer mais afastados. Vma das 
mais importantes e 0 gradicnte de iluminaqiio, ou varia<;ao progressiva 
da ilumina<;ao de uma superficie em fun<;ao de sua curvatura, vincu
lado a presen<;a de sombras definidas que fazem os objetos 
aparecerem como s6lidos. 

d) CritGrios "locais". Sao os que se rderem a por<;oes mais locali
~adas d.a imagem retiniana. Vamos citar essencialmente a no<;ao de 
mtcrposlqiio: objetos situados diante de uma superffcie com textura 
escondem parte dessa superficie (que se vera como fundo situado 
atras do objeto). Esse criterio e mais importante no caso de objetos que 
ocultam parcialmente outros objetos: permite com freqiiencia, em 
particular, determinar as distancias relativas de objetos com pouca 
textura. 

Em suma, os criterios monoculares estaticos ja sao muito nume
rosos; mas existem ainda outros que vamos enumerar rapidamente. 

2.1.4 Os indices dinamicos de profundidade 

Como ja dissemos (d. 1.3), a estimula<;ao da retina e em geral 
incessantemente variavel, mas (d. 2.1.2) nem por isso p~rdemos ; 
continuidade de nossas percep<;oes. No tocante a profundidade e ao 
espa<;o, pode-se afirmar em regra geral que os indices estciticos tern 
e9uivalentes dinamicos: ou dito de outra forma, os indices de profun
dldade cuja /ista acabamos de dar fomecem tambem, quando do 
movimento da retina, uma informa<;ao sobre a profundidade. 

Essa informa~ao e evidentemente mais complexa, porem com
ple!a de modo indispensavel a precedente. Assim, a perspectiva linear 
esta quase sempre presente em nossa percep<;ao sob forma de uma 
perspectiva dinamica; quando nos deslocamos para frente (de auto
m6vel, por exemplo), a transforma<;ao constante do campo visual gera 
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um tipo de fluxo na retina, um gradiente de transforma~ao continua. 
A velocidade do fluxo e inversamente proporcional a distancia (os 
objetos proximos parecem deslocar-se mais deprcssa), e fornece por 
conseguinte uma informa\ao sobre essa distancia. A dire\ao do fluxo 
depende da dire\ao do olhar relativamente a do deslocamento: se 
olharmos para frente, 0 fluxo sera principal mente dirigido para baixo 
(supondo que nao haja nada acima do horizonte ... ); ao contra rio, se 
olharmos para tras, ele sera dirigido principalmente para 0 alto; se 
olharmos para a direita, sera dirigido para a direita etc. 

Existem outros tipos de informa\ao vinculada ao movimento: 
por exemplo, a flaraIaxc de movimento (informa\ao produzida pelos 
movimentos relativos das imagens na retina quando nos deslocamos 
lateralmente). 

Como mostra a figura 7, 0 objeto situado mais longe em rela"ao ao 
ponto de fixa<;iio parece deslocar·se no sentido do movimento; ao con
tnlrio, 0 objeto mais proximo em rela"ao ao ponto de fixa"ao parece 
deslocar·se em sentido inverso ao do movimento. Na\uralmente, se a 
fixa"ao muda, esse resultado tambem e modificado: por exemplo, se 
olharmos pela janela de um trem e fixarmos 0 horizonte, todos os 
objetos estariio mais proximos do que 0 ponto de fixa"ao, e parecerao 
deslocar·se em sentido inverso ao do movimento do trem. 

Os movimentos de rota\ao, os movimentos radiais (casos em 
que um objeto se desloca em dire\ao ao olho ou distanciando-se do 
olho) etc, sao outras fontes de informa\ao sobre 0 espa\o e os objetos 
que 0 habitam. Duas observa\oes importantes: 

- esses indices sao de natureza geomctrica e cinctica ao mesmo 
tempo: seu processamento nao se efetua na retina, mas no c6rtex; 

- esses indices estao totalmente ausentes nas imagens planas; 
quando nos deslocamos diante de um quadro em um museu, nao 
experimentamos no interior da imagem nem paralaxe de movimento, 
nem perspectiva dinamica; a imagem desloca-se de modo rigido, e 
percebida como um objeto unico. 

lsso vale ate para imagens em movimento: nao se deve confun
dir a rcprcscl1tll~ilO dos indices dinamicos (por uma camara movel, por 
exemplo) com os indices dinamicos induzidos por nossos proprios 
movimentos de espectador; se nos deslocarmos diante de uma tela de 
televisao, por exemplo, nao haven! nenhuma perspectiva dinamica, 
nem paralaxe de movimento il1duzidas por 1101'1'0 dcsIocamcl1to. (Se um 
objeto esconde outro em um plano de filme, so conseguiremos ver 0 
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Figura 7. J\specto da imagem retiniana que corresponde as posi"C)es succssivas 
do olho, de Pl a Ps. 

objeto escondido se a camara se deslocar: todos os nossos movimentos 
nao levarao a nada ... ) 

2.1.5 Os indices binoculares 

Ate aqui procedemos como se nosso sistema visual s6 
comportasse um olho. Ora, a binocularidade introduz algumas com
plica~oes nesse sistema. Em essencia, 0 problema da visao binocular e 
este Gil reconhecido por Leonardo da Vinci): uma vez que, para uma 
fixa\ao dada, nossas duas imagens retinianas sao diferentes, como e 
que percebemos os objetos como unicos (e "em relcvo")? 

A resposta a essa questao, incompleta ate hoje, repousa sobre 
uma no\ao e uma teoria: 
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a) A l1o~ilO (: a de POl1tos corresl'0l1del1tcs: para urn determinado 
ponto de fixa~ao, demonstra-se (geometricamente) que ha urn conjun
to de pontos do campo visual binocular que sao vistos como unicos; 0 

lugar geomctrico desses pontos chama-se horoptcro, e as imagens reti
nianas esquerda e direita de cada urn desses pontos formam pares de 
pontos correspondentes. 

Quando fixamos urn objeto muito proximo, ha desacordo entre 
os dois eixos visuais de nossos olhos, dos quais nenhum se dirige em 
linha reta para frente. Ora, subjetivamente, esse objeto e visto em uma 
unica dire~ao, situada "entre" os dois olhos: c designada como "dire
~ao subjetiva", que liga 0 objeto a urn "olho ciclopico" situado de 
modo fantasmatico entre os dois olhos. Mais ainda, todos os objetos 
situados nas duas dire~6es visuais principais (as dos dois eixos opti
cos) sao percebidos como se estivessem na mesma dire~ao subjetiva. 
Tudo se passa, em suma, como se os dois pontos correspondentes das 
duas retinas tivessem 0 mesmo valor direcional. 

Quando um ponto do espa~o estimula dois pontos nao corres
pondentes nas duas retinas (0 que, evidentemente, implica que esse 
ponto do espa~o nao c 0 ponto fixado, nem esta no horoptero), havera 
defasagem entre nossas duas imagens retinianas, defasagem que se 
chama disparidade rdil1ial1a. Se essa disparidade for grande, 0 ponto 
sera visto duplicado (0 que nao c incomodo, ja que esta for~osamente 
longe do ponto de fixa~ao); se cIa for relativamente fraca, sera visto 
como urn ponto unico, mas com profundidade diferente da do ponto 
de fixa~ao: c 0 fenomeno muito importante da profundidade estereos
copica. Prod uz-se em todo 0 campo binocular, tanto com os 
bastonetes como com os cones, e da informa~ao utilizavel sobre a 
profundidade ate 100 ou 120 m do olho; da tambcm uma informa~ao 
adicional sobre 0 espa~o: 0 que nao e visto como "em relevo" (uma 
parede de massa corrida, por exemplo) sera visto como pllll1o. 
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Ainda al.jui, as imagens escapam a todo efeito de estereoscopia, com 
exce"iio, nota vel, Jas imagens especialmente fabricadas para produzir 
esse efeito. 0 principio da imagem estereoscopica remonta a Wheatsto
ne, inventor (1838) do estereosc0l'io, dispositivo que permite apresentar 
uma imagem a cada olho: ao calcular habilmente as diferen"as entre as 
duas imagens, produz-se um efeito de profundidade estereoscopica 
analogo ao efeito real. Esse calculo tornou-se bem mais facil, e sobretu
do automatico, com a fotografia: uma dupla maquina de foto sincrona, 
cujas duas objetivas tinham aproximadamente a distancia entre os dois 
olhos, permitia a realiza"iio de chapas que comportavam duas vistas da 
mesma cena ligeiramente defasadas, bastando em seguida olhar em urn 
visor de oculares de mesma distancia, para experimentar uma forte 

sensac;iio de profundidade. Esse aparelho esteve muito em voga na 
segunda metade do seculo XIX e ainda no inicio do XX. 
Apesar da diferenc;a de aparelhagem, 0 principio do cinema em relevo 
e exatamente 0 mesmo: uma dupla imagem e projetada na tela _ 
representando duas projec;6es retinianas correspondentes - e oculos 
~speciais permitem selecionar a imagem destinada a cada olho (seja por 
fdtragem vermelha/verde, com produ"iio de imagens cinzentas, seja 
por utilizac;iio de lentes polarizadas horizontal e vertical mente, que 
permitem produzir imagens em cores). Ou seja, oculos que nao permi
tem ao olho esquerdo receber a inforrnac;ao destinad,a ao olho direito, e 
vice-versa. 

b) A teoria: nenhuma e universalmente aceita, mas a mais cor
rente hoje e a da jusiio, que sup6e que cruzamentos de conex6es 
nervosas "fabricam" uma informa~ao (mica, "fund ida", a partir das 
duas informa~6es diferentes dadas pelas duas retinas. (Fusao nao e 
acumula~ao: a teo ria preve certa "rivalidade" entre os dois olhos e, se 
sao apresentados em laboratorio objetos incompativeis aos dois olhos, 
urn dos dois predominara, e a imagem por ele imposta sera vista como 
unica, e como vista pelos dois olhos. 

2.2 A percep~ao do movimento 

Trata-se de urn problema com mUltiplos aspectos, pois nao so 
ha. interesse em saber como percebemos 0 movimento dos objetos, mas 
tambem a razao por que percebemos urn mundo estavel durante 
nossos proprios movimentos, ou ainda as rela~6es entre percep~ao do 
movimento, orienta~ao e atividade motora. Trataremos aqui sobretu
do dos aspectos relativos as imagens. 

2.2.1 Modelos de percep~ao do movimento 

Ha varias teorias que visam explicar a percep~ao do movimen
to; Ahoje a mais adotada e a que atribui essa percep~ao a dois 
fenomenos: 0 primeiro e a presen~a no sistema visual de detectores de 
movimento capazes de codificar os sinais que afetam pontos vizinhos 
na retina; 0 segundo c uma informa~ao sobre nossos proprios movi
mentos, que permite nao atribuir aos objetos percebidos urn 
movimento aparentc, decorrente de nossos deslocamentos ou de nos
sos movimentos oculares. 

a) A ddec~iio do movimcnto. 0 principio desses detectores e sim
ples; trata-se de cclulas especializadas que reagem quando receptores 
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retinianos proximos uns dos outros, e situados no campo da celula, 
sao ativados em rapida sucessao. Tais celulas, de campo receptor 
relativamente grande, foram descobertas, em 1962, no c6rtex do gato 
(Hubel e Wiesel); algumas reagem it dire<;ao do movimento, outras, it 
velocidade. Desde entao numerosas experiencias forneceram indicios 
de que 0 homem possui esse mesmo tipo de celulas. 

( 

o mais conhecido desses indicios e constitufdo pelo conjunto .los cfei
tos de apres-coup vinculados ao movimento: se olharmos durante muito 
tempo (urn minuto) urn movimento regular -0 exemplo c1assico e 0 da 
cascata - e em seguida desviarmos 0 olhar em dire"iio a urn objeto 
imavel, este parecera dotado de movimento em sentido inverso. Outra 
experiencia espetacular consiste em colocar sobre urn toca-disco uma 
cartolina com uma espiral: quando 0 prato gira, obtem-se, segundo 0 

sentido da espiral, urn movimento aparente de contra"iio ou de dilata
"ao; depois de te-Io fixado por urn ou dois minutos, se 0 olhar e 
desviado, a cena avistada pareceni respectivamente dilatar-se ou con
trair-se. 
Esses cfeitos lestemunham que celulas, estimuladas durante certo tem
po, continuam a funcionar urn pouco depois do fim do estimulo, tendo 
como movimento "as avessas" 0 niio-movimento sofrido. 

b) A informac;iio so/Jre nossos lJr(Jprios movimentos: desde 1867, 
Helmholtz observara a necessidade de termos uma informa<;ao per
manente sobre a posi<;ao de nossos olhos e de nosso corpo, para nao 
confundirmos movimentos do real que esta sendo olhado com movi
mentos de nosso olhar. 

De fato, a informa<;ao sobre os movimentos oculares e pouco 
exata e nao pode desempenhar esse papel. Hoje se pensa que, em 
linhas gerais, a intui<;ao de Helmholtz tern procedencia, contanto que 
se destine 0 papel de informa<;ao nao ao fecdlltlck dos musculos ocula
res, mas ao sinal derente do cerebro. 

Chama-se informa~ao cferente a informa~ao nervosa que vai do cerebro 
aos argaos sensorimotores; informa"iio aferente a informa"ao inversa 
(dos 6rgaos ao cerebro); informa"ao reaferente a que e fomecida por 
acontecinlenlos sensoria is produzidos par movimentos volunhirios. 

Mais exatamente, construiram-se nos anos 60, quando a ciber
netica estava na moda, modelos destinados a analisar a estabilidade 
do mundo visual, baseados numa compara<;ao entre sinal derente e 
sinal reaferente; postulavam que essa compara<;ao, efetuada no cere
bro, produzia a estabilidade visual. Fato confirmado em laborat6rio 
em muitas experiencias: por exemplo, no caso de se paralisar proviso
riamente urn musculo ocular e de se desejar em seguida virar 0 olho, 
o musculo nao se move, mas 0 sinal derente e emitido, e a pessoa, ao 
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comparar esse sinal a urn sinal reaferente que nao corresponde a urn 
movimento do olho, "ve" 0 mundo mover-se. De forma mais simples, 
basta constatar que os movimentos do olho nao comandados pelo 
cerebro nos fazem perder a estabilidade do mundo visual (urn dedo 
apoiado sobre urn dos dois globos oculares, por exemplo, 0 fara 
mover-se sem interven<;ao dos centros cerebra is, provocando nao ape
nas a perda da esteroscopia, mas tambem a da verticalidade visual). 

c) Limiares de percepc;iio do movimento: coma todo fenomeno lumi
noso, 0 movimento s6 e perceptivel entre certos limites. Se a proje<;ao 
retiniana de uma borda visual se move muito lentamente, seu movi
mento nao e visivel (mesmo que se perceba seu deslocamento em 
seguida); se ela se move com muita rapidez, s6 se teni uma visao flou. 
Os limiares correspondentes, inferior e superior, sao fun<;ao de diver
sas variaveis: 

- as dimens6es do olljcto: urn objeto de grande tamanho aparente 
devera deslocar-se muito para se perceber que ele se move; 

- a iluminac;iio e 0 contraste: quanta maiores, mdhor se percebe 
o movimento; 

- (J melo amlliente: a percep<;ao do movimento e em parte rela-
donal, e fadlitada pela existenda de pontos fixos de referencia. 

E diffeil perceber 0 movimento de urn objeto em urn campo sem textura 
(nuvem em grande altitude no ceu, ou navio no oceano, no horizonte: e 
mais faci! vcr seu movimento atraves de uma jancia, cuja borda funcio
na como ponto de referencia). Outro exemplo e 0 movimento 
"aulocinesico", que faz com que uma pequena luz no escuro seja vista 
como "movendo-se espontaneamente", ao sabor dos movimentos do 
olho, porljue falta ljualljuer quadro de referencia. 

2.2.2 Movimento real, movimento aparente 

Ate aqui supusemos que se tinha de perceber urn movimento 
real: 0 movimento de urn objeto real situado em nosso campo visual. 
Ora, hci muito constatou-se que, em certas condi<;6es, pode haver uma 
percep<;ao de movimento ate na ausencia de qualquer movimento 
real. Eo que se chama movimento aparente. 

A experiencia fundamental aqui e a mesma que evidenciou a 
noC;ao (Wertheimer, 1912): mostram-se a urn sujeito dois pontos lumi
nos os pouco afastados no espa<;o, fazendo variara distancia temporal 
ent~ eles. Enquanto 0 intervalo de tempo entre os do is flashes for 
mUlto pequeno, des serao percebidos como simultaneos. Se, ao con-
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tnirio, for muito elevado, os dois flashe~ serao percebidos como dois 
acontecimentos distintos e sucessivos. E na zona intermediaria - de 
30 a 200 milissegundos entre cada flash - que surge 0 movimento 
aparente. Foram-lhe relacionadas diversas formas, rotuladas com le
tras do alfabeto grego: 0 movimento alfa e urn movimento de 
expansao ou de contra"ao (com dois flashes situados no mesmo lugar, 
mas com tamanhos diferentes), 0 movimento beta corresponde a ex
perh~ncia descrita acima (movimento de urn ponto a outro) etc; 0 

conjunto desses fenomenos, muito diferentes uns dos outros mas 
aparentados, costuma ser chamado hoje "efeito-phi". 

A hipotese essencial a esse respeito, formulada por Wertheimer, 
continua valida: trata-se de processos pos-retinianos. Houve, desde 
1912, progressos na explica"ao, mas muitas quest6es continuam mal
resolvidas, em particular estas que se seguem: 

a) Mavimento aparente e movimento real referem-se aos mesmos 
recqltores? Parece, a luz de inumeras experiencias, que estimulos com
plexos (ou muito proximos) sao processados, em .movimento 
aparente, pelo mesmo mecanismo que 0 movimento real, ao passo que 
estimulos mais "binarios" (os dois pontos luminosos citados acima) 
implicam outro processamento. 

b) Quais utri/Jutos de um o/Ijeto veiculam a impressiio de movimento? 
Aparentemente, a prioridade e aqui da luminosidade em rela"ao a cor 
e ate a forma: percebe-se "primeiro" urn movimento em termos de luz, 
e so depois e que esse movimento sera atribuido a uma forma, logo a 
urn objeto. 

c) Quc lltll'd descml'cnha 0 mascurumento? a movimento aparente 
e, de modo geral, muito sensivel ao mascaramento; sera facilmente 
suprimido se for intercalado urn campo luminoso uniforme entre os 
dois estimulos que supostamente dao origem a esse movimento. 

d) Que rdlll;iio existe entre pcrcq}(;iio da forma c l'ercepfiio do movi
mcnta? Sobre esse ponto, em que a experimenta"ao e complexa, 
estamos pouco adiantados. Foi possivel suscitar movimentos aparen
tes com estimulos sucessivos de formas muito diferentes: tem-se entao 
a impressao de que essas formas, nao apenas estao em movimento, 
mas transformam-se uma na outra (e exatamente 0 que se produz em 
desenhos animados como os de Robert Breer ou de Norman McLaren). 
Mas essas experiencias sao dificeis de interpretar; supos-se algumas 
vezes que existe urn sistema "desdobrado", interpretando por urn 
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lado a informa"ao sobre 0 local do estimulo, por outro a informa"ao 
sobre a identidade do objeto. Mas isso continua a ser hipotctico. 

2.2.3 a caso do cinema 

a cinema utiliza imagens imoveis, projetadas em uma tela com 
certa cadencia regular, e separadas por faixas pretas resultantes da 
oculta"ao da objetiva do projetor por uma paleta rotativa, quando da 
passagem da peJicula de urn fotograma ao segufnte. au seja, ao espec
tador de cinema e proposto urn estimulo luminoso descontinuo, que 
da (se a cintila"ao for eliminada, d. 1.3.3) uma impressao de continui
dade, e alem disso uma impressao de movimento interno a imagem 
por meio de movimento aparente que provem dos diversos tipos de 
efeito-phi. 

Ademais, 0 movimento aparente no cinema implica estimulos 
sucessivos bastante semelhantes, pelo menos no intorior de urn mes
mo plano; pode-se pois pensar (de acordo com 0 ponto 2.2.2, a) que ele 
aciona 0 mcsmo mecanismo que a T'L'rCL7'fiio do movimcnto real. As conse
qiiencias dessa hipotese (hoje considerada como a mais provavel) sao 
evidentes: 0 movimento aparente no cinema nao pode ser, fisiologica
mente falando, diferenciado de urn movimento real. Trata-se de uma 
perfeita i1usao, que repousa sobre uma das caracteristicas inatas de 
nosso sistema visual, e os progressos recentes nos estudos da percep
"ao visual vern confirmar de modo notavel as hip6teses, mais 
intuitivas naquela cpoca do que cientificas, da escola de Filmologia 
(1947-50), retomadas e sistematizadas nos primeiros artigos de Chris
tian Metz (1964-65), entre outros. 

Alem disso, como observamos anteriormente, se a inser"ao de 
urn fotograma branco bloqueia 0 movimento aparente por urn efeito 
de mascaramento, a faixa preta entre os fotogramas parece desempe
nhar outro papel, 0 de "mascaramento do contorno". Pensa-se hoje 
que a informa"ao detalhada sobre os contornos fica temporariamente 
suprimida em cada faixa preta entre fotogramas sucessivos, e que esse 
mascara men to e exatamente 0 que explica 0 fato de nao haver acumu-
10 de imagens persistentes devidas a persisiCncia retiniana: a cada 
instante, s6 se percebe a posi"ao presente na tela, a precedente estando 
"apagada" por mascaramento. 

Para finalizar, convem notar que, desde 1912, com a publica"ao 
das expericncias de Wertheimer, a teo ria do movimento aparente por 
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efeito-phi foi citada por Frederick Talbot em seu livro Movingpidures: 
how they arc made and worked; em 1916, Hugo Miinsterberg, em se,! 
livra The photoplay: a psychological study, retomou-a em detalhe. E 
espantoso constatar que ate autores importantes, como Andre Bazin 
ou Jean-Louis Comolli, aceitaram, por inercia intelectual, a teoria 
totalmente erronea, e alias intrinsecamente absurda, da "persistencia 
retiniana". Logo, nao e demais insistir: a persistencia retiniana existe 
de fato mas, se desempenhasse uma fun\ao no cinema, apenas produ
ziria uma confusao de imagens remanescentes. A percep\ao do filme 
so e possivel, de fato, gra\as ao efeito-phi, e tambem ao mascaramento 
visual que nos liiJera da persistencia retiniana. 

2.3 As grandes abordagens da percep\ao visual 

As questoes que acabamos de abordar nesta segunda parte 
estao entre as mais complexas que 0 estudo da percep\ao visual 
suscita. Por se referirem, como assinalei, as categorias fundamentais 
de espa\o e de tempo, tocam inevitavelmente na propria concep\ao 
que se tem do visivel, do visual e da rela\ao de um com 0 outro, que e 
a percep\ao. Ha quase tres seculos, a discussao circunscreve-se entre 
duas grandes abordagens, atraves de suas variantes sucessivas: uma 
abordagem de tipo analitico e uma abordagem de tipo sintetico. 

2.3.1 A abordagem analitica 

Como 0 termo indica, ela consiste em partir de uma analise da 
estimula\ao do sistema visual pela luz, buscando fazer com que os 
componentes assim isolados correspondam a diversos aspectos da 
experiencia perceptiva real. Essa tendencia foi, entre outras, refor\ada 
pela pesquisa sobre a estrutura do cerebra, que pos em evidencia a 
existencia de cclulas especializadas nas fun\oes "elementares" como 
a percep\ao das bordas, das linhas, dos movimentos direcionais etc. 

As tipicas representantes dessa abordagem sao as teorias "com
bina torias" ou "algoritmicas", muito em yoga nos anos 60 - epoca em 
que se pode acreditar, com 0 aparecimento da informatica, que com
bina\oes suficientemente complexas poderiam analisar todos os 
fenomenos naturais (hoje se e mais cauteloso). Para essas teorias, 0 

sistema perceptivo gera perceptos veridicos, isto e, conformes com a 
realidade do mundo circundante, que permitem especialmente a pre
di\ao, ao combinarem variaveis segundo certas regras. 
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Alem desse carater combinatorio, a segunda caracteristica mar
cante dessas teorias e que elas consideram a informa\ao contida na 
proje\ao retiniana como insuficiente, por si so, para a percep\ao exata 
dos objetos no espa\o, e que esta necessita do recurso a outras fontes: 
fazem com que entrem portanto em suas combina\oes, em seus algo
ritmos, ao mesmo tempo as variaveis intrinsecas deduzidas da analise 
da informa\ao retiniana, e variaveis extrinsecas, ligadas a outros acon
tecimentos (sinais eferentes que dirigem os mS'vimentos dos olhos, 
memoria etc). Essas mesmas duas caracteristicas ja se achavam nas 
mais antigas teorias analiticas, as que se chamam as vezes de teorias 
empiristas: de Berkeley (1709) a Helmholtz (1850), insistia-se nelas em 
particular sobre 0 vinculo, as associa\oes adquiridas por experiencia, 
entre dados opticos e dados nao-visuais (donde 0 nome de associacio
nismo tambem aplicado a essas teorias). Essas antigas teorias insistiam 
muito na aprendizagem que leva a associar e a integrar informa\oes 
heterogeneas. 

Todas as teorias analiticas baseiam-se no uso do que se chama 
hip6tese de invariancia. Para determinada configura\ao da proje\ao 
retiniana, existe, como ja destacamos, uma infinidade de objetos que 
podem prod uzir essa configura\ao. A hipotese de invariiincia consiste 
em supor que, entre essa familia de objetos, 0 observador escolha um 
e um so; 0 modelo empirista supoe entao uma aplica\ao repetida dessa 
hipotese, na base do "tentativa cerro": se uma aplica\ao se rcvela 
erronea, 0 sistema visual "reve" suas hipoteses de invariiincia e emite 
outras, de maneira a fazer coincidir todas as hipoteses com uma 
configura\ao possivel (segundo a experiencia adquirida e as associa
\oes). A hipotese de invariiincia esta pois ligada ao fenomeno de 
constiincia perceptiva mencionado acima: por exemplo, a constancia 
de orienta\ao, que faz com que a orienta\ao dos objetos fixos continue 
a ser percebida como constante apesar da mudan\a de imagem reti
niana, resulta de um algoritmo que implica, entre outras, a orienta\ao 
registrada do corpo; a constanciu de dimensiio e obtida por um algoritmo 
que correlaciona a dimensao retiniana com uma informa\ao rcferente 
a distiincia (ao que se chama as vezes de "lei do quadrado das distan
cias") etc. 

Naturalmente, nessas teorias, que combinam visual e nao-
visual, 0 papel do observador e tido como importante: 

- ha kndcncias proprias (mais ou menos as mesmas para todo 
mundo), como a tendencia a eqiiidistancia (quando os indices de 
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distancia relativa sao pouco claros, os objetos tendem a parecer eqiii
distantes), ou a tendencia a distancia espedfica (em presen\a de uma 
informa\ao muito reduzida sobre a distancia absoluta, e comum ver
se os objetos sempre a mesma distancia, em torno de 2 metros). De 
modo geral, pode-se dizer que, se 0 sistema visual nao tiver todos os 
elementos necessarios para interpretar 0 que e visto, preferira "inven
tar" uma res posta do que nao dar nenhuma; 

- ademais, encontros repetidos com 0 mundo visual produzem 
habitos que se traduzem por expectativas quanta ao resultado previsi
vel dos atos perceptivos (e motores). Essas expectativas estao em 
grande parte na origem das hip6teses de invariancia formuladas sobre 
os objetos do mundo visual. 

Um exemplo comum a esse respeito e 0 da colina. Considerada a 
relativa indecisiio da area semantica da palavra, que faz com que uma 
"colina" niio tenha na verdade tamanho fixo, e tambem porque, na 
natureza, 0 tamanho de fato das colinas varia muito, e diflcil, na ausen
cia de outros pontos de referencia visuais, julgar 0 tamanho real de uma 
colina percebida em uma paisagem. 

2.3.2 A abordagem sinh~tica 

Consiste, ao contrario, em buscar correspondentes da percep
\ao do mundo visual no estimulo unico. Para essas abordagens, a 
imagem 6ptica na retina - inclusive suas modifica\oes no tempo -
conh~m toda a informa\ao necessaria a percep\ao dos objetos no 
espa\o, ja que nosso sistema visual esta suficientemente equipado 
para processa-Ia nesse sentido. 

Essa abordagem e representada, desde 0 seculo XIX, pelo inatis
rno (Hering) que, como indica 0 nome, dcfiniu-se por oposi\ao a todas 
as teorias que supoem uma aprendizagem da visao. No inicio do 
seculo XX, insistir-se-a mais, com os te6ricos da Forma (Gestalttheorie), 
na capacidade, sempre inata, do ccrebro para organizar 0 visual se
gundo leis univcrsais e eternas. Mas c a partir de 1950, com os 
trabalhos de J.J. Gibson e de sua escola, que essa abordagem voltou a 
atualidade, sob 0 home de teoria fisicofisica e depois de teoria ecologictl 
da percep\ao visual. 

A originalidade da teo ria de Gibson deve-se ao fato de que 
considera as tra(lsforma\oes da proje\ao retiniana como urn todo 
indissociavcl, n,a(1 analisavel. Para ele, os elementos que se obtem pela 
analise 56 existem no mundo artificial do laborat6rio onde sao desta-
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cad os, e nao na percep\ao cotidiana, "normal": donde sua proposi\ao 
de uma abordagem "ecoI6gica", em que se recusa a raciocinar com 
base em experiencias de laborat6rio e considera apenas a percep\ao 
"natural". Nessa teoria, cada imagem retiniana provoca uma percep
\ao global unica: as variaveis dessa percep\ao, mais dificeis de se 
determinar do que nas teorias analiticas, sao tambcm de estrutura 
mais complexa; alias a no\ao de variavel cornplexa esta no cerne da 
teoria de Gibson, e os gradientes de textura sao urn exemplo sempre 
citado: sao apresentados como os correiatos, no estimulo, da percep
\ao das superficies inclinadas (ou seja, urn gradiente de textura na 
imagem retiniana e 0 estimulo para a percep\ao de uma varia\ao 
continua de distancia). Por conseguinte, nessa abordagem as descon
tinuidades luminosas na imagem retiniana sao uma informa\ao sobre 
o espa\o, e apenas isso (nao sao uma irnagern do espa\o, a ser interpre
tada em seguida). Alem do mais, a proje\ao retiniana contem 
suficiente informa\ao sobre a disposi\ao espacial, para que 0 sujeito 
nao precise (ou raramente) recorrer a outras fontes tais como as pos
tuladas como necessarias pelo associacionismo. 

o modo de raciodnio implicito nessa abordagem e peculiar, 
sobretudo em sua variante ecol6gica. Por exemplo, a existencia de urn 
solo, superficie que se estende na terce ira dimensao, mas que tambem 
serve de suporte a a tividade motora e quase sempre faz parte do 
campo visual, e uma de suas premissas (como a suposi\ao de que a 
por\ao superior do campo visual e quase sempre 0 ceu4

). A proje\ao 
retiniana de urn objeto e descrita em fun\ao das superficies em contato 
com esse objeto; a constancia perceptiva e pois conseqiiencia direta da 
percep\ao normal de objetos com textura sobre superficies com textu
ra. Nao e necessario alias conhecer a distancia de urn objeto para saber 
o que e esse objeto, nem ja 0 ter visto para perceber que e dotado de 
urn tamanho e de uma forma. Enfim, 0 f/UX(} retiniano assume, nessa 
abordagem, importancia particular, ja que cada variedade de movi
mento do objeto ou de movimento do observador produz urn certo 
esquema (unico) de transforma\oes na retina: por exemplo, 0 movi
mento de urn objeto em rela\ao a outros objetos e percebido quando a 
proje\ao retiniana contcm uma transforma\ao perspectiva associada a 

4. A "ecologia" de Gibson adapta-se resolutamente ao ar livre; 0 ceu, em particular, 
desempenha nela importante papel, talvez por Gibson tercome"ado os trabalhos sobre 
a percep"ao pelo estudo da percep"iio visual dos pilotos de aviiio. 

55 



uma oclusao 6ptica cin6tica (um objeto em deslocamento cobre. e 
descobre progressivamente a textura da superficie situada atnts de Sl). 

Em resumo, dois tra~os importantes tem de ser sublinhados 
nessa abordagem: 

~ ela supfle que se avaliem as varia~6es das estruturas da 
imagem retiniana ao referi-Ias a uma continuidade (a das superficies) 
e a uma constancia (a dos objetos); em particular, os objetos momen
taneamente fora de vista continuam a ser concebidos como existentes. 
(Devemos destacar a semelhan~a impressionante dessa ideia com a 
cren~a analoga que fundamenta no cinema e ate, em certa medida, na 
pintura a possibilidade do fora-dc-campo.); 

~ e1a se baseia na ideia de que a estimula~ao retiniana, comple
xa e carregada de informa~ao, da acesso aos invariantes do mundo 
visual, isto e, as suas qualidades intrinsecas mais profundas. A finali
dade da percep~ao, para Gibson, e de alguma maneira fornecer uma 
cscala de avalia~ao do mundo visual (que nao se confunde evidente
mente com 0 CtlrnlJO visual momentaneo); 0 movimento e a 
sequencialidade ~ portanto 0 tempo ~ sao essenciais. na con.stru~a~) 
dessa escala espacial, que e a base do mundo percebldo. (Atnda aI, 
devemos notar a analogia cinematogriifica; alias Gibson, quando fala 
da imagem cinematogriifica, tende a confundi-Ia com uma visao ime
diata do mundo, esquecendo 0 que cia tem de convencional.) 

Perceber, para Gibson, e pois perceber as propriedades do meio 
ambiente, com referencia as criaturas que nele vivem. A luz fornece
nos toda a informa~ao util para isso, sob as especies da perspectiva 
dinamica (rela~ao cl1trc sujeito e meio ambiente) e das estruturas 
invariantes (acontecimentos e objetos 110 meio ambiente). 0 papel do 
aparelho visual nao e, para ell', nem de "decodificar" il11Juts, nem de 
"construir" perceptos, mas de L'xtrair il1formil~'iio. A percep~ao e uma 
atividade din'ttl. 

2.3.3 Qual e a melhor abordagem? 

Essa questao e propositalmente ingenua: ambas as teorias ser
vem-se de muitos dados experimentais que vem corrobora-Ias. Ate 
certo ponto, alias, elas nao chegam a ser contraditllrias, ja que seus 
objetos nao sao exatamente os mesmos. Para retomar ~)S t:rmos de 
Irving Rock (1977), elas estudam dois modos de percep\ao dlferentes: 
o modo dtl c(!l1sillllcitl, que e dominante na vida cotidiana e e objetivo, 
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uma vez que corresponde ao mundo fisico, e 0 modo da proximidadc, 
que tem pouca rela~ao com nosso comportamento habitual, mas de
sempenha papd indispensavel na percep~ao global (mesmo que seja 
dificil de descrever). 

A dificuldade de qualquer compara~ao entre as duas aborda
gens esta no fato de que toda experiencia com vistas a estudar uma 
variavel complexa no sentido de Gibson, por metodos de laborat6rio, 
sera refutada pelos gibsonia nos, ja que, para e1es, isolar uma variavel, 
mesmo complexa, nao tem sentido. Assim, demonstrou-se por multi
plas experiencias que 0 gradiente de textura e, isolado em condi~6es 
de laborat(lfio, menos eficaz do que a perspectiva: is so nao preocupa 
os discipulos de Gibson, para quem um gradiente de textura nao 
existe em si, mas apenas como atribuido a uma superficie objetal sobre 
um fundo, em um contexto que fornece uma escala espacial. Parece 
um dialogo de surdos. 

Ao mesmo tempo, as variantes mais recentes das duas grandes 
abordagens ("construtivismo" de Julian Hochberg de um lado, "teoria 
ecologica" de Gibson, do outro) opflem-se menos do que as variantes 
antigas. Assim, dois problemas considerados delicados ate 0 inicio do 
seculo estao hoje quase esquecidos: 

~ A oposi~ao entre inatismo e aprendizagem da visao nao e 
mais atual; Gibson nao supfle necessariamente 0 inatismo dos meca
nismos vinculados as suas "variaveis complexas", e estes sao 
provavelmente adquiridos em parte por uma educa~ao "normal" (0 
que se ajusta alias muito bem a no~ao de "ecologia da visao"); de 
modo inverso, os algoritmos dos construtivistas nao supi")em em ne
nhum momellto que uma aprendizagem especifica seja necessaria a 
todas essas c()llstru~fll's. Em suma, todo mundo considera que temos 
de forma inata a capacidade de aprender, ou que"a percep~ao e inata 
no recem-nascido e adquirida no adulto". 

~ Correlativ<lmente, a oposi\JO entre utiliza\ao exclusiva de 
informa\ao visuale combina~ao de informa\ao visual com nao-visual 
enfraqueceu bastante desde a querela entre a Ccsttlltthcoric e 0 associa
cionismo, Sobre esse ponto tambem, cabe estabelecer pontns de 
contato, senao de sinteses (por exemplo, entre conceitos como os de 
gradiente e de indices de profundidade). 

o problema fundamental que permanece formulado, e que con
tinua a distinguir essas duas grandes abordagens, e este: sera que 
existe uma propriedade nova (do genew da "escala espacial global" 
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pustulada pur Gibson) que aparece quando a informa~ao visual esta 
presente de modo coerente em toda a superficie retiniana? au sera 
que, ao contrario, existe apenas uma serie de acontecimentos pontuais 
e aut6nomos? 

Nao e possivel dar uma resposta definitiva. No maximo pode-se 
ter uma impressao: praticamente todos os progressos recentes na 
compreensao do funcionamento do cerebro levam a pensar que este 
nao se baseia unicamente na seria\ao de grande quantidade de unida
des especializadas, mas em determinados processos de certa maneira 
globais, ou nao-Iocalizados, que implicam paralelismo el ou transver
salidade. Descobriu-se, por exemplo, ha alguns anos, em certos 
passaros como a coruja, que um "mapa" do espa\o auditivo, diferindo 
de toda proje\ao ponto por ponto da informa~ao sensorial, existe no 
nivel dos neur6nios cerebra is. Dentro desse espirito, e permitido acre
ditar que as "variaveis complexas" da visao segundo Gibson 
implicam esse tipo de funcionamento. 

Enquanto nao sao verificadas ou desmentidas, as duas teorias 
tem suas vantagens e utilidade pr()pria; faremos referencia, daqui 
para frente, a uma ou a outra de acordo com as necessidades, supondo 
que, no estagio atual da ciencia, tenham a mesma probabilidade de 
serem veridicas. 

3. Do visual ao imagimirio 

Ao passar do visivel aD visual, ja come~amos a considerar 0 

sujeito que olha. Vamos agora prosseguir ern duas dire\oes: 

- ern primeiro lugar, estabelecer que 0 olho niio eo olhar: falar 
de informa\<lo visual ou de algoritmos e interessante, mas deixa em 
suspenso a questiio de saber quem constr()i esses algoritmos, quem 
aproveita essa informa\iio, e por que; 

- ern seguida, retomar 0 essencial do que acaba de ser dito, 
aplicando-o ao casu especifico que nos interessa, 0 da percep~ao das 
imagens. 

3.1 aolhoeoolhar 

Corn a no"ao de olhar, ja abandonamos a esfera do puramente 
visual; voltaremos, no pr6ximo capitulo, a essa no\ao, em particular 

5H 

numa perspectiva psicanalitica. Mas, por enquanto, vamos dar uma 
breve defini\ao: 0 olhar eo que define a intencionalidade e a finalida
de da visao. E a dimensao propriamente humana da visao. 

A psicologia da percep\ao visual consagra importantes capitu
los ao estudo do olhar, em algumas de suas manifesta\l)eS (as mais 
proximas da consciencia - as mais afastadas do inconsciente -, em 
que os estudos psicologicos sao quase todos de forte orienta\ao cogni
tivista, d. capitulo 2, 1.2.4), em particular quanto ao problema da 
seletividade do olhar, pelo angulo da aten\ao e da busca visual. 

3.1.1 A aten\ao visual 

Sempre se atribui um pape! essencial a aten"ao, sem no entanto 
defini-Ia com muita exatidao. As experiencias sobre essa questao sao 
numerosas, mas nao conseguem fornecer resultados realmente inter
pretaveis, ern razao de seu carater quase tautol6gico: para definir a 
aten\ao e fazer experiencias sobre ela, e preciso ter de antemao uma 
defini\ao (que corre 0 risco de ser a do senso comum). 

Ha uma distin\ao quase unanime, embora expressa ern pala
vras diversas, entre aten~ao celltral e aten~<lo ]!erij(:rica: 

- a primeira, concebida como uma especie de focaliza~ao sobre 
os aspectos importantes do campo visual, destacados por urn processo 
as vezes chamado de pn!-atL'ntivo, e que Ulric Neisser (urn dos pais da 
psicologia cognitivista) descreveu como urn tipo de segmenta"ao do 
campo ern objetos e fundos, permitindo que a aten"ao se fixe sobre um 
desses segmentos desde que necessario; 

- a sL'gunda, mais vaga, refere-se ern especial a aten\ao aos 
fenC)menos nov os na periferia do campo. 

Essa distin"ao coincide corn, por exemplo, a no\ao de campo 
visual util, que designa a regiiio, ern torno do ponto de fixa\iio, na qual 
° sujeito pode registrar a inforn1a\iio a cada instante determinado. a 
tamanho desse campo util e da ordem de alguns graus de angulo ao 
redor da f{wea; depende muito do tipo de mancha visual que se fixa: 
ocampo util sera tanto maior quanto mais simples for 0 estimulo a 
registrar ou a detectar. No entanto, ficou demonstrado que se pode 
"explorar" toda a superffcie do campo visual situado ate aproximada
mente 3()" da f{)vea sem mexer os olhos, apenas dirigindo a aten"ao 
sucessivamente a todas as regil)eS dessa superficie (0 leitor pode fazer 
essa experiencia). 
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3. 1.2 A busca vis ual 

Fala-se de /Jusca para des igna r 0 processo que cons is te em e nC<l 
dear di versas fi xa, oes sucessivas subre uma mes ma eena v is ual, a rim 
de explora-Ia em detalne. E ev idente que esse processo cst.] intima
mente vineulado a aten,ao e ~ informa,ao: 0 ponto no qual sc de teni 
a p rox ima fi xa,ao e determinad o 01 0 mes mo tempo pelo ohje to da 
busea, pcla nalure za da fi xa, ao alual I.' pela varia,au do campo visual. 
Q uand o sc o lna uma pai sage m do alia de uma colina , a busea visual 
se ra difere nle (co mo se nl O d ife rcntcs as po ntos sucess ivos de fi xa,ao 
eo ritm o) se u ulhar fo r de um gc61ogo, de urn apreciador de rufnas 
ro manas o u de urn ag ri eult or. Esse exemplo simplis la pretcnde mos
trar q ue 56 na busea visual quand o nouver projelo de busea rna is ou 
menos ell nscie nle (a te a aparcnle ausc ncia de proje to, qu e cons is te na 
mera co leta de info rma , ao interessante scm a preocupa ,ao co m a 
natu reza d essa informa,a ll). 

Essa nu,au c mu ito pe rtinente no caso das imagens . Noto u-se 
ha muito le mpo (pelo me nos desde os anus 30) que o lnamos as ima
he ns nao de modo h lobal, de uma 56 vcz, mas pu r fi xa,ues s ueess ivas. 
Q Uil se I U Uil S <.IS cx perie rv.:i ils r.:u m:oru il m: no l:aso de uma image m 
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olhada se m inle n, ao particular, as fi xa,6es sucess ivas duram alguns 
dccimos de seg und o cada uma e limitam-se es tritamente as partes dol 
imagem mais providas de info rma, ao (0 que se pode definir com 
bastante rigor co mo as pMles que, me morizada s, permitcm reeonhe
cera imagelll no mo mento de uma seg unda apresc nta , ao) . 

o qu e s urprcend e nessas cx pericncias c a ausc ncia to tal de 
rcgularidade nas seqiicncias de fi xa, ao: nao ha varredura reg ular da 
imagem do ali a para bai xo, nem da esquerda para a dircita; nao ha 
esquema visual de co njunto, mas, ao co ntra ri o, varias fi xa,6es muito 
proximas em cada reg ia o densillll enle info rmali va 1.', entre essas regi-
6es, um pe rcurso co mplexo (fig ura 8). Tenl ou-se p reyer ilS tra jet6 ria s 
de exploril,ao de umil imagem pelo o lno, ma s, se nao fo r dada uma 
o rdcm ex plici til , essas trajet6 ria s sao uma inex lrica vel rede de linhas 
qucbradil s. 0 un ico rcs ultad o cons tantemente verifi ead o c de q ue a 
trajet6ria c modificad il pela introdu,ao de o rde ns particulilres, 0 que 
c normal em vis ta do que di 7.iamos : urn olhar informado des loca -se de 
o utro mod u no campo que ex plora. 

o impo rtante, no intuito deste livro, c rcter que il imilgem ~ 
co mo lodil ce na visual o lh adil d u rante certo tem po ~ se ve, nilO 
apena s no tem po, mas ii cusla de uma ex plorac;iio q ue ra ramen te c 
inocent e; c a ill/';:.,'l',,(iio dessa m ult iplicidade de fixa,6es pa rtieula rcs 
sucessiva:o; que filz n que cna ma mos nOSSil v isao dil imilgem. 

3.2 A pe rcepc;an dils imagens 

Va mos aqui nos lim itar a!' imagl' ns vis uais pIa nilS, ilq uclas que, 
com a pin tu ra, il ~ravura, 0 dese llho, a fo log ra fia, 0 ci nema, a tclevisao 
e ale a imahem de sintese, con till uam il ser as mais com uns em nOSSil 
sociedadc. Por llulro lado, C apesilr da ilrbitra ri edade dessa sc pa ra,ao, 
va mos lilrnoc m nos limitar ~ isso sera mais d ifki l ~ a percep,ao 
dcssas imagclls, c nao ii s ua inlerpretil,ao, reservando pilra os pr6xi
mas capituln:o; 0 exame de s ua Ulilil'..J.,iio em um contexlo subjelivo c 
soc ia l. 

3.2.1 A dupla n.'illidadc das imagc ns 

Vejil il fih ura 9: elil reprod uz umil imilgc lll plana , em q ue, no 
ent il lllo, logo sc pcrcebe um a r ril njo espilcia l, sc mclnanle ilO q ue scria 
? fereddo por umil ccnil rea l. Is to C, percebc mos simultaneamcn te essa \ 
Imilgclll COIllO fragmcn to de su perficie p la na e como fragmento de 
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Figur. "' . 1'010 Ja filmagcm de Arroz IImll1'8o, do.' Giuseppe u" !)antis (1949). 

espa~o tridimens ional: c esse fcnomeno psicologico fundamental que 1 
SI! chama dupla realidade perceptiva das imagens, QU, por abrcvia. 
lIao, dupla rcalidadc das imagcns. 

A cxpn.'SS iio abrcviaua - ,Jup'la rcaIiJad,, · lornou -sc tao correnll.' que C 
dificil ~'vitar Sua ulilizac;io. E pr"ciso nolar , "'nlrdanla, que "I" e pol",, _ 
c;almente pcrigosa: as dUDs " rcalidadt.'S· da imagem nao s~o. em 
scn liJo "bsalu to, de natureza identica, jil que a imagem como pon:;ao oJe 
supcrficic plana c urn objcto que podt' scr !ocllda, d l'Sloc"do, r vista, 
... nquanta a imagem a;'mo por~;jo de mundo em Ires JimcnsOcs existe 
... niCtllllCIJlr pel" vista. E imporiante nunea esquccer 0 qualificativo ·per
ceptivo· aplicado 11 dupla rl'3lidad(' das ;mas('ns, mcsmo quI' implic;Io, 
pois, do conlrario, ,-'Ssa ('xprcssiio perd(' lado ° sen lido. 

a) {1I!ormllriIO sol!r~ II rCIl/idfld.: 2-D drlS imflgclIs. Ha, para urn o lho 
fixo e unico, Ires fontes potenciais de infonna,ao sobre a condi,iio 
plana da imagcm: 0 quadro e 0 s uporte dessa imagem; a supcrficie 
(com tex tura l da propria imagem; as d efeitos da reprcsenta,ao anal6-
gica - em particu lar, 0 fato de que as cores costumam se r me nos 
saluradas c as con tra s tes menos marcados na imagem do que na 
rcalidadc. 

Na visao binocular e /o u move], a info rma,ao sobre a condi,ao 
pl ana dil im.lgclll c bern m.lis abundantc: lodos as movimenlos ocu la
res rcvl'lam ausencia totill de mudan,as perspectivas no interior da 
imagem; n50 ha ncnhuma disparidade entre as duas imagens retinia
na s, Um e outro desses resu ltad os s6 se obtem com uma superHcic 
plana: logo, na visau normal (por exemplo. no museu, qUilndo se 
olham IJ~ qUildros co m os dois o Jhos, ao deslocar-sc diante deJes), ilS 
ima gens aparecem /IIIIIIII~. 

b) /Il!(wmll~'(i(> .<;o/!r~ <f n:tllidwl.: 3-D J(I.~ imllgclI~: ao invcs dil i nfor
ma,ao "bidimens ional", semprc prcsentc, i1S imagens pass ibilitam a 
pcrcep,ao de uma reillidade tridimensiona l apenas 5e es ta livcr sido 
cuidadasamente cOII~fI·urJ". Para isso c necessa ria imitar 0 maximo 
passlvel ccrtas caracterfsticas da visao natural (cuja lista potencial e 
muito longil, como il dilS caractcristicas da visao). 

Uma !isla de prescri,6cs m.>sse se ntid a, para usa dos pintores, I 
foi dada pur Leonardo dil Vinci em se u "l'mtlldo du I,illtunl; chama-se as 
VC7..es essa Jista de "regras de Leonardo", Eis um resumo: devem-se 
pintar os objctos mais prilximos co m cores mai s sa luradas, contornos 
rna is nitidos l' lextura mais L's pcssa; os objctos dislantL'S L'Starao mais 
no alto dil le lil, menores, mais claros e com texlura mais fina; i1S linhas 
paralelas na realidadc dcvcm ser converge nics na imagem ctc. Essas 
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Figura 10. Fotograma de Hiroshillla lIlel< tllIlOr, de Alain Resnais (1959). 
Se esta fotografia for olhada de vies, a cena representada sera percebida 
corrdamente - mas nenhum deslocamento cheganl a compensar a dcforma.;iio das 
fotografias expostas no painel central, fotografadas tambem de vies. 

regras permitem que a escala espacial da superficie pintada reproduza 
na retina descontinuidades de luminancia e de cor comparaveis as 
produzidas por uma cena nao pintada, com exce~ao entretanto dOf/ou 
na periferia. 

Convem observar que se trata de uma das maiores difcren,as entre 
imagem Mtificial e imagem retiniana ('ptica): esta ultima s(, e nitida no 
centro, enquanto a primeira, destinada a ser explorada em todas as suas 
partes pOl' um olho move/, e uniformemente nitida. 

o lei tor ten! notado que, no que se rcfere as bordas visuais, a 
maquina fotogrilfica, como a camera O/ISCUrtl, seguem as regras de 
Leonardo. A essas regras foram acrescentadas, na hist6ria da pintura, 
algumas outras com 0 mesmo objetivo, como a "regra" das cores 
induzidas, que visa imitar 0 efeito produzido na visao natural pela 
proximidade de duas cores diferentes e a "contamina~ao" mutua que 
delas resulta. 

c) A hi,l()tcsc £ia coml'cl1sar;iio £iol'ol1to dc vista: e um dos corolarios 
mais impressionantes da no~ao de dupla realidade. A hip6tese, devi-
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da a Maurice Pirenne (1970), e a seguinte: se for possivel registrar a 
realidade 2-D e a realidade 3-D de uma imagem, 1) pode-se determi
nar 0 ponto de vista correto sobre essa imagem (0 que corresponde a 
constru~ao perspectiva), e 2) podem-se compensar todas as distor~6es 
retinianas geradas por um ponto de vista incorreto. Ou seja, e 0 fato 
de perceber a imagem como uma superficie plana que permite perce
ber com mais eficacia a terceira dimensao imaginaria representada na 
imagem. 

Essa hip6tese pode surpreender, ja que parece contrariar a opi
niao corrente segundo a qual e mais faci! acreditar na realidade 
representada na imagem, se nao se tiver muito presente sua natureza 
de imagem. De fato, nao ha contradi~ao: a hipotese de Pirenne nao 
considera 0 sa/lcr do espectador, nem os efeitos de crcl1r;a induzidos 
eventualmente pela imagem, mas aplica-se em um nivel anterior a 
esses fen6menos psicologicos. Nesse nivel, recebeu numerosas confir
ma~6es experimentais, e 0 mecanismo "compensatorio" foi posto em 
evidencia - scm que se tenha podido, no entanto, explica-Io. 

A compensa~ao e mais cficaz a medida que 0 espectador pode 
deslocar-se e utilizar seus dois olhos (isto e, confirmar por todos os 
meios disponiveis a existencia e a localiza~ao da superficie da ima
gem). E evidente a importancia dessa hip6tese para a percep~ao das 
imagens: no museu, no cinema, diante de uma televisao, quase nunca 
estamos situados no ponto exato previsto pela constru~ao perspectiva; 
sem compensa~ao, s6 veriamos imagens distorcidas, dcformadas. 

d) DUll/a fCllli£ia£ic c aTlfcndi::agcm: se a percep~ao da profundida
de nas imagens mobiliza, pelo menos parcialmente, os mesmos 
processos que a percep~ao de uma profundidade real, entao a percep
~ao das imagens deve desenvolver-se, como a outra, com a idade e a 
experiencia - mas nao necessaria mente no mesmo ritmo. Parece, por 
exemplo, que as crian~as, ate mais ou menos 3 anos, percebem mal a 
bidimensionalidade das imagens, e tendem a tratar as proje~6es reti
nianas que delas provem como se viessem de objetos reais. 

Um exemplo mais interessante e 0 da dire<;ao da luz. Um adulto acos
tumado com as imagens supae sempre que a luz vem do alto da 
imagem, mesmo quando esta esta invertida; por isso, se uma foto das 
crateras da lua for olhada ao avesso, elas serao vistas nao como cavida
des, mas como uma especie de incha<;os da superficie. 

A capacidade de ver uma imagem como objeto plano ocorre, em 
geral, mais tarde do que a capacidade de ver a profundidade, e deve 
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ser por isso que as crian~as percebem "mal" as imagens (porque nelas 
s6 veem a profundidade). 

3.2.20 principio da maior probabilidade 

As imagens sao portanto objetos visuais muito paradoxais: tern 
duas dimensoes mas permitem que nelas se vejam objetos em tres 
dimensoes (esse carater paradoxal esta ligado, e claro, ao fato de que 
as imagens mostram objetos ausentes, dos quais elas sao uma especie 
de simbolo: a capacidade de reagir as imagens e urn passo em dire~ao 
ao simb6lico). 

Entretanto, como sao obtidas por uma proje~ao da realidade 
tridimensional em apenas duas dimensoes, implicam perda de infor
ma~ao por "compressao". Dcvemos lembrar que, do ponto de vista 
geometrico, uma imagem em perspectiva pode ser a imagem de uma 
infinidade de objetos que tern a mesma proje~ao: logo, sempre havera 
ambiguidades quanto a percep~ao da profundidade. 0 fato de se 
reconhecerem quase infalivelmente os objetos representados, ou pelo 
menos sua forma, e notavel: somos for~ados a pensar que, entre as 
diferentes configura~oes geometricas possiveis, 0 cerebro "escolhe" a 
mais provavel. A imagem s6 trara problemas se oferecer caracteristi
cas contradit6rias, ou se a representa~ao nao for suficientemente 
informativa; e 0 caso de figuras ambiguas, paradoxais, incertas, como 
a da figura 11. 

:20 ~~ g.) 
.. , 

Figurall. Palo ou coelho: a figura do meio c ambigua. 

Aqui, e apesar da semelhan~a formal entre 0 principio da maior 
probabilidade e a hip6tese de invariancia na base da constancia per
ceptiva, come~amos a deixar 0 dominio apenas da percep~ao para 
entrar no da cogni~ao: a sele~ao do objeto mais provavel se da, decer
to, segundo os mesmos procedimentos que se verificam na visao rea\, 
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mas, alem disso, com recurso a uma serie de objetos, simbolicamente 
representados no c6rtex visual, ja conhecidos e reconhecidos. 

3.2.3 As ilusoes elementares 

Diz-se que a imagem produz uma ilusao quando seu espectador 
descreve uma percep~ao que nao se concilia com determinado atribu
to fisico do estimulo. S6 mencionaremos aqui as i1usoes relativas a 
avalia~ao das dimensoes e das distancias (e nao, por exemplo, as 
i1usoes vinculadas a uprcs-couf! OU a remanencia, como a ilusao da 
cascata): a figura 12 apresenta alguns exemplos classicos. 

lIusao de l-Icring lIusao de Ponzo 

lIusao de Muller-Lyer 

)>-----( 
"igura 12 

Essas ilus(leS "elementares" referem-se pois a desenhos nao 
destinados a representar cenas reais, e em que ha muitos indices de 
bidimensionalidade. A ilusao provem entao, segundo hip6tese de R.L. 
Gregory, de uma interpreta~ao desses desenhos em termos tridimen
sionais, ou seja, fazendo intervir uma constancia perceptiva 
"deslocada" - e isso, embora essas imagens s6 raramente proporcio
nem uma interpreta~ao consciente em termos de profundidade. Por 
exemplo, na ilusao de Ponzo, a barra do alto e vista como "mais 
distante" em virtude do efeito perspectivo induzido pela convergen
cia das obliquas; logo, estando mais longe e tendo proje~ao tao grande 
quanto a outra, e "vista" como maior. Tambem, na ilusao de Muller
Lyer, 0 segmento de baixo, visto como uma cunha interior, e 
"aumentado" para compensar seu afastamento supostamente maior. 
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o estudo dessas i1us6es (e de muitas outras) prosseguiu ativa
mente nos anos 60 e 70, em especial pela escola inglesa seguidora de 
R.L. Gregory e Bela Julesz, como objeto privilegiado presumidamente 
capaz de dar acesso a certos mecanismos da visao. Esses pesquisado
res ficaram sobretudo impressionados com a capacidade que 0 

sistema visual tern de associar a imagens (aqui muito ~implificadas) 
caracteristicas nao-visuais, particularmente espaciais. E esta conclu
sao que levaremos em considera<;ao: a imagem e percebida, quase de 
modo automatico, por uma interpreta<;ao em termos espaciais e tridi
mensionais. As ilus6es elementares do tipo que mencionamos 
manifestam espetacularmente, de urn modo particular que e 0 da 
percep<;ao "imposta", essa capacidade. 

3.2.4 A percep<;ao da forma 

A no<;ao de forma e antiga e tornada complexa por sua utiliza
<;ao em grande quantidade de contextos diferentes. Sera usada aqui no 
sentido de "forma global", "forma de conjunto" caracteristica de urn 
objeto representado em uma imagem, ou de urn simbolo scm ex is ten
cia como fenomeno no mundo rea!. Trata-se pois da percep<;ao da 
forma como unidade, como configura<;ao que implica a exisWncia de 
urn todo que estrutura suas partes de maneira raciona!. Por exemplo, 
em uma imagem se reconhecera a forma de urn ser humano, nao 
apenas se for possivel identificar urn rosto, urn pesco<;o, urn torso, 
bra<;os etc (tendo cada uma dessas unidades, alias, uma forma carac
teristica), mas se certas rela<;oes espaciais entre esses elementos forem 
respeitadas. 

Concebida assim, a no<;ao de forma e relativamente abstrata, e 
em particular relativamente independente das caracteristicas fisicas 
nas quais cia se materializa. Uma forma pode, por exemplo, mudar de 
tamanho, de localiza<;ao, mudar determinados elementos que a com
poem (pontns I'm vez de Jinha continua ... ), scm ser na verdade 
alterada como forma. Eo que foi formalizado, com mais nitidez do que 
par quaJquer outra ahordagem, pel a Ccstuitthcoric, que define a forma 
como esquema de rela<;oes invariantes entre certos elementos. 

a) Forma, /I()rcias visuais, o/Ijctos: todas as experiencias confirmam 
esta ideia (de bom senso) de que sao as bordas visuais presentes no 
estimulo que fornecem a informa<;ao necessaria a percep<;ao da forma. 
Particularmente, inumeros dispositivos destinados a produzir luzes 
homogeneas, scm bordas, demonstram a incapacidade nan s6 de per-
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ceber formas, mas ate de, simplesmente, perceber. A segunda ideia de 
born senso confirmada pela expericncia e a de que a percep<;ao da 
fo!"ma leva .t;mpo. Mesmo que se apresente uma figura muito simples 
(Clrculo, tnangulo, quadrado) a uma pessoa, se a apresenta<;ao se 
realizar com luz fraca e for breve, a pessoa tera apenas uma vaga 
conscicncia de ter visto alguma coisa, sem saber direito 0 que. Nesse 
tipo de experiCncia de laboratl)rio, tudo se passa como se houvesse 
constrUl;iio da forma pelo sistema visual: assim 0 prolongamento da 
apresenta<;ao torna a forma identificave!. 

Em uma imagem figurativa, a percep<;ao da forma e inseparaveI 
nao s6 da percep<;ao das bordas, mas da relativa aos objetos figurados: 
nessas imagens - em particular na grande maioria das imagens foto
graficas e videograficas - 0 problema da percep<;ao da forma e 0 da 
percep<;ao dos objetos visuais. A percep<;ao da forma s{) se torna mais 
dificil, ou menns habitual, quando a imagem se torna mais abstrata, 
mais simb6lica (ou quando a profundidade e reproduzida de maneira 
incorreta). Em todos esses casos em que a informa<;ao sobre a profun
didade nao existe ou e fraca, outros principios de organiza<;ao formal 
podem intervir. 

b) 11 sCllllra~:tIO figum/funcio: essa dupla no<;ao, hoje incorporada a 
Iinguagem corrente, foi proposta por psic{)logos da percep<;ao para 
designar a divisao do campo visual em duas regiC)es, separadas por 
urn contorno. No interior do contorno (borda visual fechada) encon
tra-se a figurJ; cia tern uma forma, uma caracteristica mais ou menos 
objetal, ainda que nao seja urn ohjeto reconhecivel; e percebida como 
se estivesse mais pertn, como se tivesse cor mais visivel; e, nas expe
riencias, mais facilmente localizada, identificada e nomeada, mais 
facilmente vinculada a valores semanticos, esteticos e emocionais. 0 
fundo, ao contra rio, e mais ou menos informe, mais ou menos homo
genco, e e percehido como se estendendo atras da figura. 

Devcnl0S ubservar que CSSil Jislinc;;50 lise originll" na p('rcep~ao cotiJia
nil lill como dL'scrilil pelil concep~ilo ecol()gica: percebemos bem figuras 
(reuniC)es de superficies com texlura que consliluem objetos) em fundos 
(superficies com textura ou nilo, que pertencem ou nilo a objetos)o E 
uma dllS C(lllstantcs de loda cena perspectivil feal. A imporlancia pratica 
da d islin~ilo figura If undo e destacada pelas tecnicas llue visam lluebrar 
sobretudo il LoaIlIUJIagt'lI1: esla procuril incorporar a figuril au fundo, ao 
lir.:n pilrtido dl) unl, ()U de prekrencia de varios, Jus alributos distinti
vos da figurll J.cinl.J enunlcr.JJos. 

A Ccstaitthc(lric propC)e que a separa<;ao figura / fundo e uma 
propriedade organizadora (espontanea) do sistema visual: toda forma 
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e percebida em seu ambiente, em seu "contexto", e a rela,ao figu
ra/fundo e a estrutura abstrata dessa rela,ao de contextualiza,ao. 

Eis um exemplo que demonstra a for"a do contexto sobre a percep"ao 
da forma: uma forma muito simples (um quadrado), apresenlado com 
uma inciina"iio de 45", sera visto como um losango. Em compensa<;ao, 
se esse quadrado for inserido em um quadro retangular, aparecera 
como uma figura ligada a um fundo delimilado, enquadrado, e a orien
ta<;ao desse fundo desempenhara um papel (d. fig. B). 

o 

Figura 13 

Essa concep<;ao gestaltista foi criticada pelos te6ricos analiticos, 
que observaram, por um lado, que a separa,ao figura / fundo nao c 
imediata (leva tempo) e, por outro, que nao c nem mesmo um processo 
primeiro em rela,ao a outros como a explora,ao visual, a visao perifc
rica e as expectativas do espectador; enfim, que frequentemente os 
criterios localizados de profundidade podem ser insuficientes ou am
biguos (d. fig. 11). Para 0 construtivismo, a percep,ao do fenomeno 
figura / fundo na realidade corresponde ao a umento da distancia real 
entre as duas estruturas visuais quando se transp6e 0 contorno do 
objeto. Trata-se, em compensa,ao, no que diz respeito as superficies 
visuais (logo, as imagens) de um fen6meno totalmente adquirido, 
cultural. 

50bre esse ponto, ha portanto oposi,ao nitida entre uma teoria 
inatista, a Gestalt, e uma teoria da aprendizagem, 0 construtivismo. 
Na sequencia deste livro, adota-se implicitamente uma concep,ao 
construtivista e sup(Je-se que, em rclll~£io as imagells, a distin,ao figu
ra/fundo e adquirida. Convem enfatizar, a fim de evitar qualquer 
mal-entendido, que isso nao torna tal distin,ao arbitraria: se 0 mundo 
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real e, de acordo com quase todas as teorias da percep,ao, estruturado 
visualmente em figuras sobre fundos, a transposi,ao dessa no,ao as 
imagens nao necessita estabelecer uma conven,ao suplementar para 
as que regulam a imagem figurativa em geral; de certo modo cIa faz 
parte da pr6pria no,ao de figura,ao. (0 vocabulario c coerente: ima
gemfigurativa e a que produz ou rep rod uz figuras e seus fundos.) 

c) Estruturas regulares da forma: Trata-se de principios gerais de 
percep,ao da forma (objetal ou abstrata, mais nitidamente em a,ao no 
segundo caso) que foram tambem propostos pela Gestalttheorie. A 
"explica,ao" gestaltista e hoje anacronica (consistia em atribuir a 
organiza,ao percebida ao impacto dos elementos do estimulo sobre os 
"campos de for,a" nervosos, a semelhan,a do modelo de urn campo 
eletrico), mas as observa,6es que provocaram seu estabelecimento 
continuam validas. 

Parte da popularidade desses principios talvez seja devida ao 
vocabulario legiferante dos gestaltistas, que alem disso atribuiram 
nomes surpreendentes a suas "leis". A seguir as mais conhecidas 
dessas leis (ver fig. 14): 

- a lei de proximidade: elementos pr6ximos sao mais facilmente 
percebidos como pertencentes a uma forma comum do que elementos 
afastados; 

-aid de similaridade: elementos de mesma forma ou de mesmo 
tamanho sao mais facilmente vistos como pertencentes a uma mesma 
forma de conjunto; 

-a lei de cOlltinuidade: existe uma tendencia "natural" para 
continuar de modo racional uma determinada forma, se ela estiver 
inacabada; 

- 1I lei de destil10 comum: refere-se as figuras em movimento, e 
afirma que elementos que se deslocam ao mesmo tempo sao percebi
dos como uma unidade c tcndem a constituir uma forma unica. 

Essas "leis", elaboradas entre as duas guerras, baseiam-se em 
uma no,ao central, a de Forma (Gestalt), que implica uma rela,ao mais 
profunda entre os elementos da figura do que os pr6prios elementos, 
e que nao e destruida pela transforma,ao desses elementos. Deu-se 
muita importiincia a essas leis, amplamente difundidas (cram por 
exemplo conhecidas por Eisenstein, que Ihes fez referencia em diver-
50S textos dos anos 30 e 40); em seguida, elas cairam em relativo 
descredito pelo aspecto ultrapassado de sua explica,ao neurol6gica. 
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Figura 14. (a): lei de proximidade, (b) lei de simila-
ridade, (e): lei de eontinuiade, (d): lei de feehamento. 

De fato, essas leis sao combina~6es semi-empfricas e semi-intuitivas, 
que, dentro desses limites, revelam-se bastante exatas, com a restri~ao 
de fica rem amea~adas desde que uma informa~ao sobre a profundida
de seja dada. Sao portanto muito interessantes para as imagens 
nao-representativas ou pouco representativas, que comportam inu
meros elementos simples e abstratos (podem ser, desse ponto de vista, 
comparadas com certas teorias da arte abstrata, de Kandinsky a Vasa
rely, que redescobrem princfpios de organiza~ao, de estrutura e de 
forma, inteiramente comparaveis - d. cap. 5, 1.2). 

d) Forma c injormlll;iio: ha decadas, as tentativas para superar a 
teo ria da Forma concentram-se em torno da no~ao de informa~ao -
no sentido tecnico que Ihe foi dado pelas teorias oriundas dos celebres 
trabalhos de Shannon e Weaver. A ideia diretriz e de que, em uma 
dada figura, existem partes que fornecem muita informa~ao, outras 
que fornecem pouca: estas ultimas sao as que "dizem" muito pouco 
alem do que ja "e dito" pelo meio onde estao, as que sao complctamen
te prediziveis; a seu respeito fala-se de rcdunJtinci£l. 
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Em uma figura visual, a redundancia provem de uma zona de 
cor ou de luminosidade homogenea, sem ruptura, ou de um contorno 
de dire~ao mais ou menos constante etc. Outras redundancias sao 
introduzidas pelas grandes regularidades de estrutura, em esscncia a 
simetria, mas tambem 0 respeito das leis gestaltistas (e de modo geral 
todo criterio de invaritinci£l). As partes nao redundantes sao as partes 
incertas, nao previsfveis, em geral concentradas ao longo dos contor
nos, e sobretudo nos locais onde a dire~ao varia muito depressa. E 
para esses pontos que se dirige preferencialmente a aten~ao do espec
tador quando Ihe e formulada uma questao do tipo "informativo" (por 
exemplo, se Ihe for pedido que memorize ou que recopie uma figura). 

A no~ao de informa~ao permitiu reescrever os princfpios gestal
tistas de modo mais geral e engloba-Ios no principio Jo minimo: de duas 
organiza~oes informacionais possfveis de determinada figura, a mais 
simples e que sera percebida, a que implica maior redundancia, ou, 0 

que da no mesmo, aquela cuja descri~ao mobiliza menos informa~ao . 
Essa generali/,a~ao e em si interessante, embora nao tenha respondido 
ate 0 momento as esperan~as de informatiza~ao que suscitara (obser
vemos que 0 princfpio do minimo esta muito presente nas imagens de 
sintese). Em compensa~ao, proporcionou numerosos desenvolvimen
tos no contexto da abordagem construtivista, para a qual a percep~ao 
de figuras e de objetos baseia-se em um acumulo de predi~6es e de 
"testes" sobre 0 que significam as bordas - predi~oes fundadas tanto 
na desigual reparti~ao da informa~ao e da redundancia na figura, 
quanto nas expectativas do espectador. 

3.3 Conclusao: 0 olho e a imagem 

o que reter dessa rela~ao entre 0 instrumento mais universal, 0 

olho, e a imagem, objeto cultural e hist6rico pm exceWncia, infinita
mente singulari/,ado sob mil formas diversas? 

Em primeiro lugar, 0 truismo que ja enunciamos: nao ha ima
gem scm percep~ao de uma imagem, e 0 estudo, mesmo rapido, das 
grandes caracterfsticas da segunda, evita muitos erros - alguns trans
formados em verdadeiros chavoes - na compreensao da primeira. 
Pois, se a imagem e arbitraria, inventada, plenamente cultural, sua 
visao e quase imediata. 0 estudo intercultural da percep~ao visual 
demonstrou fartamente que pessoas que nunca passaram por esse 
processo tem capacidade inata de perceber tanto os objetos figurados 
em uma imagem, quanto sua organiza~ao de conjunto - contanto que 
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se Ihes deem os meios para empregarem essa capacidade, ao explicar
Ihes 0 que e uma imagem. (Esses estudos tornaram-se muito mais 
convincentes desde que os etnologos, por urn lado, tomaram consciCn
cia de sua propria condi~ao de investigadores exteriores, e, por outro, 
contaram com meios de prod,u~ao de imagens quase instantaneas, 
com 0 video e a polaroide.) E costume criticar os estudos sobre a 
percep~ao das imagens por serem etnocentricos, por tirarem conclu
soes de alcance universal a partir de experWncias feitas em laborat6rio 
de paises industria is: isso pode ser verdade, mas e born lembrar 
tambem que, em prindpio, a Tlercqlqao das imagens, contanto que se 
consiga separa-Ia de sua intcrprdaqao (0 que nem sempre e facil), e urn 
processo proprio a especie humana, apenas mais aprimorado por 
certas sociedades. A parte do olho e a mesma para todos, c nao pode 
ser subestimada. 
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Capitulo 2 

A PARTE DO ESPECTADOR 

As irnagens sao feitas parJ serem vistas, por isso convem dar 
destaque ao {)rgao da visao. 0 movimento I{)gico de nossa reflexao 
levou-nos a constatar que esse {)rgao nao e um instrumento neutro, 
que se contenta em transmitir dados tao fielmente quanto possivei 
mas, ao contr.lrio, um dos postos avan<;ados do encontro do cercbro 
com 0 mundo: partir do olho induz, automaticamente, a considerar 0 

sujeito que utiliza esse olho para olhar uma imagem, a quem chama
remos, ampliando um pouco a defini<;ao habitual do termo, de 
espedudor. 

Esse sujeito nuo e de defini<;uo simples, e muitas determina<;oes 
diferentes, ate cuntradit6rias, intervem em sua rcla<;ao com uma ima
gem: alem da capacidade perceptiva, entram em jogo 0 saber, os 
afetus, as cren"as, que, pur sua vez, sao muito mndelados pela vincu
la<;ao a uma regian da hist{)ria (a uma classe social, a uma epoca, a uma 
cultura). Entretanto, apesar das enormes diferen<;as que sao manifcs
tadas na rela.;;ao com uma imagem particular, existem constantes, 
consideravelmente trans-hist6ricas e ate interculturais, da rela<;ao do 
homem com a imagem em geral. E desse ponto de vista gcral que 
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vamos apreciar 0 espectador, com base nos modelos psicol6gicos que 
foram propostos para estudar e compreender essa rela~ao. 

1. A imagem e seu espectador 

Nao se trata aqui de sustentar que a rela~ao do espectador com 
a imagem e apenas compreensivel (ou inteiramente compreensivel) 
pelas vias da psicologia, nem, ainda menos, de propor um modelo 
universal "da" psicologia "do" espectador. Trata-se somente de arro
lar algumas das mais importantes respostas a estas questaes: 0 que nos 
trazem as imagens? por que e que existiram em quase todas as socie
dades humanas? como sao olhadas? 

1.1 Por que se olha uma imagem? 

A produ~ao de imagens jamais e gratuita, e, desde sempre, as 
imagens foram fabricadas para determinados usos, individuais ou 
colctivos. Uma das primeiras respostas a nossa questao passa po is por 
outra questao: para que servem as imagens (para que queremos que 
elas sirvam)? E claro que, em todas as sociedades, a maioria das 
imagens foi produzida para certos fins (de propaganda, de informa
~ao, religiosos, ideol{)gicos em geral), sobre 0 que falaremos depois. 
Mas em urn primeiro momento, e para melhor nos concentrarmos na 
questao do espectador, examinaremos apenas uma das razaes essen
ciais da produ~ao das imagens: a que provem da vincula~ao da 
imagem em geral com 0 dominio do simb6lico, 0 que faz com que cia 
esteja em situa~ao de media~ao entre 0 espectador e a realidade. 

1.1.1 A rela~ao da imagem com 0 real 

Seguiremos a reflexao de Rudolf Arnheim (1969), que propae 
uma tricotomia sugestiva e c6moda entre valores da imagem em sua 
rela~ao com 0 real: 

a) Lim VII/OJ" de rql1'l:sentll~'iio: a imagem representativa e a que 
representa coisas concretas ("de urn nlvel de abstra~ao inferior ao das 
pr6prias imagens"). A no~ao de representa~ao c capital, e a ela volta
remos detalhadamente, contentando-nos agora em sup6-la conhecida 
pelo menos em suas grandes linhas. 
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b) lim va/or de sim/J%: a imagem simb6lica e a que representa 
~oisas a~;tratas ("de um nivel de abstra~ao superior ao das pr6prias 
Imagens ). 

Duas observa~aes rapidas, enquanto nao se retorna a no~ao de 
simbolo, esta tambem muito carregada historicamente: de inicio, em 
suas primeiras defini~aes, Arnheim supae que se sabe necessaria men
te avaliar urn "nivel de abstra~ao" - 0 que nem sempre e evidente 
(sera que um circulo e urn objeto do mundo, ou antes uma abstra~ao 
matematica?); em seguida e sobretudo, 0 valor simb61ico de uma 
imagem e, mais do que qualquer outro, definido J1ragmaticamente pela 
aceitabilidade social dos simbolos representados. 

c) II m vII/or de signo: para Arnheim, uma imagem serve de signo 
quando representa um conteudo cujos caracteres nao sao visualmente 
refletidos por cIa. 0 exemplo caracteristico continua a ser 0 das placas 
de sinaliza~ao - ao menos de certas placas - do c6digo rodoviario 
frances, como 0 fim do limite de velocidade (barra obliqua azul escuro 
em fundo marfim), cujo significante visual tem uma rela~ao totalmen
te arbitraria com seu significado. 

Na verdade, as imagens-signos mal chegam a ser imagens no 
sentido corrente da palavra (que corresponde, grosso modo, as duas 
primeiras fun~C)es de Arnheim). A realidade das imagens e bern mais 
complexa, e ha poucas imagens que encarnem com perfei~ao uma e 
apenas uma dessas tres fun~C)Cs, das quais a imensa maioria das 
imagens participa, em graus diversos, simultaneamente. Como exem
plo simples, tomemos um quadro com tema religioso situado em uma 
igreja; suponhamos a !lssun~'ii(l da Virgem, de Ticiano (1516-1518), na 
igreja Santa Maria dei Frari, em Veneza, que possui triplo valor: 
significil - de modo certamente redundante no caso - 0 carater 
religioso do lugar, pela coloca~ao acima do altar (devemos notar que 
nesse exemplo, a rigor, 0 signo esta menos na pr6pria imagem do que 
em sua situa~ao); n:l'rcsellt£l personagens dispostos em uma cena que, 
como toda cena biblica, e extremamente sim/}(l/ica (alias, simbolismos 
parciais, tais como 0 das cores, estao presentes). 

1.1.2 As fun~ClCs da imagem 

Para que a imagem e utilizada? Scm duvida nao e posslvel aqui 
ser tao incisivo quanto Arnheim na distin~ao entre grandes categorias: 
as "fun~lies" da imagem sao as mesmas que, no cursu da Hist6ria, 
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foram tambem as de todas as produ~oes propria mente humanas, que 
visavam estabelecer uma rela~ao com 0 mundo. Sem a certeza de ser 
exaustivo, tres mod os principais dessa rela~ao sao atestados: 

a) () modo simlJOlico. Inicialmente as imagen.<; servimm de simbo
los; para ser mais exato, de simbolos religiosos, vistos como capazes 
de dar acesso a esfera do sagrado pela manifesta~ao mais ou menos 
direta de uma presen~a divina. Sem remontar a pre-historia, as primei
ras esculturas gregas arcaicas eram idolos, produzidas e veneradas 
como manifesta~6es sensiveis da divindade (mesmo que essa manifes
ta~ao permane~a parcial e incomensuravel para a pr6pria divindade). 
Na verdade sao inumeros os exemplos em que a iconografia religiosa, 
figurativa ou nao, e vasta e ainda atual: certas imagens representam 
divindades (Zeus, Buda ou Cristo) e outras tem valor quase puramen
te simb61ico (a cruz crista, a suastica hindu). 

Os simbolismos nao sao apenas religiosos, e a fun~ao simb61ica 
das imagens sobreviveu muito a laiciza~ao das sociedades ocidentais, 
quando mais nao seja para veicular os novos valores (a Democracia, 0 

Progresso, a Liberdade etc) associados as novas formas politicas. 
Alem disso, ha muitos outros simbolismos que nao tCm uma area de 
validade tao importante. 

b) 0 modo C)Jistcmico. A imagem traz informa~oes (visuais) sobre 
o mundo, que pode assim ser conhecido, inclusive em alguns de seus 
aspectos nao-visuais. A natureza dessa informa~ao varia (urn mapa 
rodoviario, um cartao postal ilustrado, uma carta de baralho, urn 
cartao de banco sao imagens cujo valor informativo nao e 0 mesmo), 
mas essa fun~ao geml de conhccirm:nto foi tambem muito cedo atribui
da as imagens. Por exemplo, ela e encontrada na imensa maioria dos 
manuscritos iluminados da Idade Media, quer i1ustrem a Encida ou 0 

Lvtlllgcllw, quer sejam coletaneas de pranchas botanicas ou de portu
lanos. Essa fun~ao foi consideravelmente desenvolvida e ampliada 
desde 0 inicio da era moderna, com 0 aparecimento de generos "docu
mentarios" como a paisagem e 0 retrato. 

c) () modo cstetil'O. A imagem e destinada a agradar seu especta
dor, a oferecer-Ihe sensa~6es (aisthcsis) especificas. Esse designio e scm 
duvida tamb(~m antigo, embora seja quase impossivel pronunciar-se 
sobre 0 que pod.! ter sido 0 sentimento estetico em epocas muito 
distantl's da nOSS<1 (e .. <lm os bislles de L<1scaux consider<1dos bonitos? 
ou tinham somente valo!" magico?). Sej<1 como for, essa fun~ao da 
imagem e hojl' indissociavel, ou quase, da no~ao de arte, a ponto de se 
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confundirem as duas, e a ponto de uma imagem que visa obter um 
efeito estetico poder se fazer passar por imagem artistica (vide a 
pubJicidade, em que essa confusao atinge 0 auge). 

1.1.3 "Reconhecimento" e "rememora~ao" 

Em todos os seus modos de rela~ao com 0 real e suas fun~6es, a 
imagem procede, no conjunto, da esfera do simb6lico (dominio das 
produ~6es socializadas, utilizaveis em virtude das conven~oes que 
regem as rela~oes interindividuais). Falta abordar mais frontalmente 
a questao de que partiramos: por que - e como - se olha uma 
imagem? 

A resposta, em essencia, esta contida no que acabamos de dizer: 
resta apenas transp6-la em termos mais psicol6gicos. Formularemos, 
na linha de E.H. Gombrich, a hip6tese seguinte: a imagem tem por I ,\ 

fun~ao primeira garantir, refor~ar, reafirmar e explicitar nossa rela~ao 
com 0 mundo visual: ela desempenha papel de dcsco/Jcrtll do visual. 
Vimos no capitulo 1 que essa rela~ao e essencial para nossa atividade 
intelectual: 0 papel da imagem e permitir que essa rela~ao seja aper
fei~oada e mais bem dominada. 

Ao estudar as imagens artisticas, Gombrich (1965) opoe duas 
formas principais de investimento psicol6gico na imagem: 0 reconhe
cimento e a rememora<;ao, em que a segunda e colocada como mais 
profunda e mais essencial. Vamos explicitar esses dois termos, obser
vando primeiro que a dicotomia coincide com a distin~ao entre fun~ao 
representativa e fun~ao simb6lica, de que e uma especie de tradu~ao 
em termos psicol6gicos; uma, puxando mais para a mem6ria, logo 
para 0 intelecto, para as fun~6es do raciocinio, e a outra para a apreen
sao do visivel, para as fun<i1es mais diretamente sensoriais. 

1.20 espectador constr6i a imagem, a imagem constrl)i 0 espectador 

Essa abordagem do espectador consiste antes de tudo em trata-
10 como parceiro lltivo da imagem, emocional e cognitivamente (e 
tambem ci:im(l organismo psiquico s(lbre 0 qual age a imagem por sua 
vel')' 
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1.2.1 a "reconhecimento" 

Reconhecer alguma coisa em uma imagem e identificar, peIo 
menos em parte, 0 que nela e visto com alguma coisa que se ve ou se 
pode ver no real. E pois urn processo, urn trabalho, que emprega as 
propriedades do sistema visual. 

a) 0 tral"dho do rcconhccimcnto: ja vimos (capitulo I, 3.2) que 
muitas caracteristicas visuais do mundo real encontram-se tais quais 
nas imagens, e que, ate certo ponto, ve-se nestas ultimas "a mesma 
coisa" que na realidade: bordas visuais, cores, gradientes de tamanho 
e de textura etc. De modo mais amplo, pode-se dizer que a no~ao de 
constuncill IIcyccptivll, que esta na base de nossa apreensao do mundo 
visual, ao nos permitir atribuir qualidades constantes aos objetos e ao 
espa.;;o, esta tambem no fundamento de nossa percep.;;ao das imagens. 

Gombrich insiste, ademais, no fato de que esse trabalho de 
\ reconhecimento, na pr6pria medida em que se trata de rc-conheccr, 
" ap6ia-se na mem6ria ou, mais exatamente, em uma reserva de formas 

;, de objetos e de arranjos espaciais memorizados: a constancia percep
tiva c a compara<;ao incessante que fazemos entre 0 que vemos eo que 
ja vimos. 

[l1 nome de "conslilncias"l "abrange a totalidade das tcndencias estabi· 
lizadoras que nos impedem de ficarmos tontos em um mundo de 
aparencias flutuantes. Quando um homem se dirige a nos na rua para 
nos cumprimentar, sua imagem dobra de tamanho se e1e se aproxima 
de 20 para 10 metros. Se estende a mao para 0 cumprimento, cia se torn a 
enorme. Nao registramos 0 grau dessas transformaC;l>es; sua imagem 
permanece relativamentc constante, assim como a cor de seus cabelos, 
apesar das variac;6es de luz I.' de reflexos" (E.I-!. Combrich, "La decou· 
verte du visucl par Ie moyen de I'art", pp. 90.91). 

Ta[ como haviamos sugerido no capitulo prccedente, a constan
cia perceptiva c portanto 0 rcsultado de urn complcxo trabalho 
psicofisico. Mas essa "estabilidade" do reconhecimento vai ainda mais 

, longe, jii que somos capazes nao S(l de reconhecer, mas de idcntificar os 
"'objetos, apesar das eventuais distor.;;iks quc sofrcm, dccorrentes de 
~ua rcprodu<;ao pela imagem. a exemplo mais impressionante e 0 do 
rosto: se reconhcccmos com facilidade 0 modeIo de urn retrato foto
grafico (ou de urn retrato pintado, se for suficientcmcntc conforme aos 
codigos naturalistas), e gra.;;as a constancia perccptiva; mas se rcco
nhecemos tambcm 0 modelo de uma caricatura, sup(le-sc que estamos 
fazendo intervir alcm disso outros criterios (ninguem se parccc litcral
mente com sua caricatura). a caricaturista capta, ainda segundo 
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Gombrich, invuriuntcs do rosto, que nao tinhamos necessariamente 
notado mas que, a partir de entao, poderao desempenhar 0 papel de 
indices de reconhecimento (com outro vocabulario, encontra-se a mes
rna ideia nos primeiros trabalhos semiologicos de Umberto Eco). 
Tambem, se reencontramos alguem que perderamos de vista ha muito 
tempo, seu reconhecimento se dara gra~as aos invariantes da mesma 
ordem - alias muitas vezes dificeis de estabeIecer analiticamente. 

au seja, de modo geral 0 trabalho do reconhecimento aciona 
nao so as propriedades "elementares" do sistema visual, mas tambem 
capacidades de codifica.;;ao ja bastante abstratas: reconhecer nao e 
constatar uma similitude ponto a ponto, e achar invariantes da visao, 
ja estruturados, para alguns, como especies de grandes formas. 

b) Prazcy do rcconhccimcnto: reconhecer 0 mundo visual em uma 
imagem pode ser uti\, ah~m de proporcionar tambem urn prazer espe
cifico. Esta fora de duvida que uma das razoes essenciais do 0 
desenvolvimento da arte representativa, naturalista ou menos natura
\ista, resulta da satisfa.;;ao psicologica pressuposta pelo fato de 
"reencontrar" uma experiencia visual em uma imagem, sob forma ao 
mesmo tempo repctitiva, condcnsada c dominavel. 

Desse ponto de vista, 0 reconhccimento nao e urn processo de 
mao (mica. A artc rcprcscntativa imita a natureza, c essa imita.;;ao nos 
da prazer: em contrapartida, e quase dialeticamcnte, cia influi na 
"natureza", ou pelo menos em nossa maneira de ve-Ia. Tem-sc obscr
vado que 0 sentimcnto em rcla.;;ao a paisagem nunca mais e 0 mesmo 
depois que se pintaram paisagcns; tambem, movimentos pictoricos 
como a artc pop ou 0 hiper-realismo nos fazem "ver" 0 mundo cotidia
no, c seus objetos, de modo diferente (Gombrich faz a mesma 
observa<;ao com respeito as colagens de Robert Rauschenberg, ao 
notar que eles nos chegam ao pensamento diantc de paineis rea is, com 
suas colagens e suas rupturas). a rcconhecimento proporcionado peIa 
imagem artistica faz parte pois do conhecimento; mas encontra tam
bern as expectativas do espcctador, podendo transforma-Ias ou 
suscitar outras: 0 reconhecimento esta Iigado a rememQxa.;;ao. 

1.2.2 A "rememora<;ao" 

a) lmllgcm c codijicar;iio: a imagcm scrve portanto, inextricavel
mente, a essas d uas fun.;;6es psicol(lgicas; cntre outras, alem de sua 
rela.;;ao mimetica mais ou menos acentuada com 0 real, cia veicula, sob 
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forma necessaria mente codificadll, 0 saber sabre 0 rea l (tomando dcssa 
vel, a pa lavra "codificad o'" em urn scntido muHo proximo ao da 
semio li nguistica). 

o inst rumen to da rememorat;50 pela imagem C 0 que se pode, 
ge ncricamcnte, chamar de esquema; es trutura relalivamente simples, 
mcmori7.ave l como lal alCm de sua s di versas aluali7..at;0cs. Para ficar 
no dominio da imagem artistica, cxe mplos na o faltam de es lilos que 
uti\i 7..aram es tes esque mas, quasc se mprc de modo sis tematico e repe
titi vo (0 esquema alias es la em geral na base da propria nO\ao de 
1..'Sli lo). Vamos citar urn, baslanle co nhecid o: a arte egipcia da cpoca 
faraonica , em que uma imagem particular nada ma is c do qu e uma 
combina~ao de imagens parciais que reprodu7..em da maneira mai s 
literal possive! esque mas lipicos (escriba senlad o, escriba de c6co ras, 
div indades, figura do fara6 elc), eles mesmos convcncionalmcnle vin
culad o~ a se u referc nle real. 

b) J:;/l'lur:mll r: C()K'lir';u: enquanto ins lrumento dOl rcmcrnora~ao, 
o esque ma c "economica": deve se r ma is simples, rna is lcgivcl do que 
aquilo que esquemali .. ..a (caso co ntriirio, de nada serve). Tern pois 
obri};atnriamr:nte um aspec lo cog nitivo, ille mes mo did.JtiLU. 

A conscqi:lI!ncia mais not.l vcl c que 0 esquema nao c um abso
lutt): as formas csqucmaticas corrcsponde m a certos usos aos quais sao 
adaptadas, mas evo luel1l - c as ve .. ..cs dcsapa recem - .l mcdida que 
csscs usos variam, 1.' tambcm ii l1l1.'dida que novos conhccimen tos sao 
produzidos c os tornam inadap lados. Ern resumo, hii urn lado "expe
rimen tal " no esq uema, subrnctido pe nnancnlementc a urn processo 
dc co rre~ao. 

Enos estilus de imagem mais afasla dos do naturalisrno que essa 
prcsen~a do esquema e mais visivel : a arte crista ate ao Renasc imcnto, 
por e)(emplo, s~mpre uliliza as mes mas " formulas" iconog raficas, nao 
apcnas para figurar as p~rso na};e ns sagradas, mas para reprcscnlar as 
ccnas ca nonica s. Mesmo denlro dcssa longa tradi,ao, csses esquemas 
n.lu pararam de evoluir - em particular, a partir do scculo XII, para 
poder inlc~ ra r-s~ e m uma enccna~ao cada vez mais os lensivarnente 
dramali.l.ada. Apenas urn excmplo (rninusculo) dessa cvolu,50; a au
reola sil uada atfils da cabc~a dos personagcns pilra s i~ni fica r a 
suntidadc (L'squema iconogrMico o riund o de um simbolismo mais 
an ti~o do halo luminoso, da aura), dc inido figurada por um circulo 
(o u, lOa is rararnente, urn quadrado) scm ncnhum efcilo pcrspectivo, 
come<;a aos poucos a ser tratada como objcto rea l, logo submclida as 
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leis da pcrs pecli va (do nd e a fo rma e liptica que toma a parlir dos 
s~cul os XIV e XV). 

Enrim, L'SSC aspccto cognili vo, logo expcrimc nla vcl C expe ri
menla\' do esq uema, cs la la mbCm prcscntc no proprio interior da artc 
reprL'Scntativa . Ci larcmos somente um sinloma, co m a importancia 
atribuida , e m tantos " metodos" de aprcndi7..agcm, ao t!Uluemu (no 
sc ntid o lite ral) como cs lag io preliminar do desenho naturalis la : como 
sc, "sob" 0 d <.'Scnho acabado, co m suas so mbras, sc us meios-tons, s ua 
tex tura, houvessc uma "ossa lura", re prcsentando 0 conhecimento cs
trulural que 0 dl'Senhista te m do objeto dcsenhado. E alias ass im que 
isso e ra cntendid o em alg uns 'ratados de pintura, como 0 de Leonardo 
da Vinci, em quc se ins is tia na neccss idade de conhecer a analomia 
para pintar a figura : idcia qu e sobrevivcu por muito tempo, pelo 
me nos a te lngres e seus alunos. 

1.2.30 " papel do espcctador" 

Foi tam~m Gombrich que, em sua celebre obfa L'Art ct '-iIIu
sion, propOs a ex pressao de " papel (ou parte) do es pec lado r" 
(lJdwldl.'r's s/lllrc) para desig nar 0 conjunto dos alos pcrccptivos c psi
quicos pelos quais. ao perccbC-la e aD compreendc-Ia, 0 espcclado r fa z 
exist ir a imagem. Essa noc;;ao e no fundo 0 prolongamenlo direlo, 
como a s intese, do que acabamos de observa r. 

a) N!iu lui vlllllr furluito: em seu Il v ro (cuja primcira rcdac;;ao data 
de 1956), Combrich adola, sobre a pcrcep,ao visual, uma posic;;ao do 
lipo consl rutivis ta . Para c\e, a pcrccp\ao visual c um processo quase 
experimen tal. que implica um sis tema de expcctal ivas. com base na s 
qua is s.:i.o emitidas hip6lescs, as q ua is sao em s~uida verificadas ou 
anuladas. Esse sistema de pcrspt.'c tivas C amplamentc informado por 
nosso co nh eci mento previo do mundo e das imagens: em nossa 
aprccnsao das ima~cns, antccipamo-nQ.'!. abandonando as idcia s fcitas 
.glbre nOSSilj perccl?S6cs. 0 o lha r fortuito c entaD urn mito, ea primei
ra co ntribui,ao de Go mbri ch cons isliu em Icmbrar que vcr s6 pode ser 
compa rar 0 que cspcramos a mensage m que 0 nosso aparclho vis ual 
rcccbc . 

86 

E:l~a iJi-i" poJe pUl,<: ... r trivial, mas a insisti'ncia 'luase didal ica de 
Cumbrich ViM, no ~senci" l , all korial1l'Spontane"5 formu I~Jas nO mcio 
picl6rico, em (IU~'lO;:SC mito do O]hM fortuito r('S istiu por muito tempo. 
COl p~flicul~r, no s~'Cu lo XIX, 0 re~ lismo Je um Courbel, ou, com mais 
evid"nci.l, u ,mpr~os~ionismo, 4uisI.'ram def"ndcf a idcia Jc <jue .5C Jcvia 
pintar ·tl'lu,',;c \J~'. {0I.l pintar ·como !lt.' vi-·J. Influenciados pela Il'Oria 
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I';nl<lr ·como ~e v~·. Ser.i <tu\, a eK"tiJao 6ptica-gl'Omclria .osla mail pr6Kima dl'Ssc 
,oJ.:',, ] do 4u.· a bu""01 de um de;lo · atm .... ferico·7 
N? aho; 0 pi/ol" d" rri ,de Fr"n~ois Marius Grane! (UI4H) Mus.,u G ran.:'!, 
.... ''' · ... n·Pro\Jence . 
.... cim.: A puu'~ Ju fsluLwu"" Pur;s ,d" J.II. Jongking (1853). 
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llil difusao da luz e peia descoberla da "lei dos conlrasles de cores", os 
impressionisla, foram "Ionge demais" em seus quadros quando, em 
vez do conlorno nilido, prcferiram pequenas manchas no inluilo de 
representar 0 modo como a luz se difunde na at,mosfera, e so pintaram 
sombras sislematica e excessivamente violetas. E 6bvio que e55a manei
ra de pintar nao esta mais proxima da visao real do que qualquer outra 
(encontra-se ate, sob certos pontos, mais afastada). 

b) A "rcgTlI do etc": ao fazer intervir seu saber previo, 0 espccta
dor da imagem suprc portanto 0 nao-representado, as lacunas da 
representa<;ao. E<;sa completa<;ao se da em todos os niveis, do mais 
elementar ao mais complcxo, 0 principio de base proposto por Gom
brich sendo que uma imagem nunca pode representar tudo. 

Os exemplos de emprC)~o dessa "regra do etc" (segundo a ex
pressao surpreendente proposta por John M. Kennedy) sao 
numerosos: ele ocorre tanto para nos permitir vcr uma cena realista 
em uma gravura em pretn e branco (cuja percep<;ao completamos an 
acrescentar-lhe ao menos tudo 0 que falta entre os tra<;os gravados e 
as vezes uma ideia sobre as cores ausentes), quanto para restituir as 
partes omissas ou ocultas de objetos representados (particularmente 
de pe rsonagens). 

Ou seja, a pa rte do espectador e IJl"ojctivu: comn no exemplo um 
pouco extremo, mas bastante familiar, das manchas do teste de Rors
chach, tendemos a identificar algo em uma imagem, contanto que haja 
uma forma que se pare<;a de leve com alguma coisa. No limite, essa 
tendcncia projetiva pode tornar-se exagerada e levar a uma interpre
ta<;ao errlmea ou abusiva da imagem, por um espectador que nela 
projete dados incongruentes: C 0 problema, entre outros, de ccrtas 
interpreta<;l)eS das imagcns, que repousam sobre uma base objetiva 
fragil e coniCm "muita" proje<;ao. 

Vamos cilar apenas 0 exemplo conhecido da icitura, por Freud, do 
quad ro de Leonardo da Vinci, Sallt'Alla, a Vitxcm e (l filii" Jesus. Nessa 
imagem, Freud acredilou poder discernir - relomando alias observa
~6es kitas anles dele - 0 contorno de uma ave de rapina na forma da 
veslimenla de Santa Ana: "observa.;;iio" singularmente projeliva, rela
cionadil por ell' conl sua leoriu sobre 0 II caso'l psicol6gico de Leonardo, 
e em especial com 0 papel que leria desempenhado um milhafre na 
infiincia do pintor. 

No fundo, 0 espectador pode chegar ate, em certa medida, a 
"inventar", total ou parcialmente, 0 quadro; Gombrich lembra alias 
que alguns pintores usaram de prop()sito essa faculdade projetiva 
pa ra i nventa r i magens, ao "busca-las" nas formas a lea t6rias C0r:10 

manchas de tinta feitas ao acaso. A imagem e, pois, tanto do ponto de 

II regra do etc. () suicidio de "ero, desenho de Eisenstein, 1\142, 
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vista de seu autor guanto de seu espectador, urn fem')meno ligado 
tambem a imagina~ao. 

c) ()~ csqucmas l~cr:Cpt!vos: essa faculdade de proje~ao do espec
tador basela-se na eXlstenCIa de esquemas perceptivos. Exatamente 
~omo na per~ep~ao co~~ente, a atividade do espectador diante da 
Imagem ct?nslste em utlhzar todas as capacidades do sistema visual 
(em esp~cJaI suas capacidadcs de organiza~ao da realidade) e em 
confronta-las com os dados iconicos precedentemente encontrados e 
armazenados na memoria sob forma esguematica (d. capitulo 1). 

_ Ou seja, a parte do espectador, nessa abordagem, e uma combi
na~~o constante de "reconhecimento" e de "rememora~ao" no 
s~ntIdo em g~e acabamos de falar em 1.2.1 e 2. Gombrich, sobret~do, 
~ao.te~ escrupul(~ algum em.atribuir valor guase cientffico a perspec
tIva. nao.gue consldere - sena absurdo -gue urn guadro pintado em 
perspectlva pare~a com 0 real (acabamos de vcr gue ell' nao acredita 
~xatam~nt.e, na possibilida~e?e uma sem~lhan~a absoluta), mas 0 gu~ 
~ co~venclOnal p~r~ ell' nao e a perspectIva, porem, 0 fato de pintar 
sobre uma superflcle plana. A perspectiva, na verdade, esta na visao 
- a planeza da imagem e totalmente exterior ao sistema visual. 
Gombric~ ~sta, por exemplo, perfeitamente consciente das ambigui
dades teoncas da ~er~pectiva (do ponto de vista geometrico); mas, 
para ele, essas amblguldades sao as mesmas na imagem e na realida
?e, e, sobretudo, 0 modo como 0 olho as supera e 0 mesmo, tanto na 
Imagem guanto na vida cotidiana: ao fazer intervir outros indices 
outros saberes e alem de tudo esguemas ja mais ou menos simboliza~ 
dos (os gue servem a "rememora~ao"). Em resumo, 0 papel do 
espe~tadt?r segundo Gombrich e urn papel extrema mente ativo: cons
~/r~~ao vlsu~I/~? "reconhecimento", emprego dos esguemas da 
~e~emora~ao ,Jun~ao de urn com a outra para a constru~ao de uma 

. vlsao coerente do conjunto da imagem. Compreende-se por gue esse 
papel do espectador e tao central para toda a teo ria de Gombrich: e ele 
guemfa:: a imagem. 

1.2.4 A imagem age sobre 0 espectador 

A posi~ao de Gombrich nao e isolada: outros, com base em 
~r:missas muito diferentes, desenvolveram abordagens tambem ana
htlcas,. "construtivistas" por assim dizer, da rela~ao do espectador 
coma Imagem, Entretanto, a maioria dessas outras abordagens desta
ca sobretudo os processos intelectuais em atividade na percep~ao da 
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imagem e lcvados pela imagem, e nao da tanta importiincia ao estagio 
puramente perceptivo. 

a) A lliiOrdllgcm cognitiva: a psicologia cognitiva e urn ramo da 
psicologia, cujo desenvolvimento foi espetacularmente rapido duran
te 0 ultimo decenio. Como 0 nome indica, cIa visa esc\arecer os 
processos intelectuais do conhecimento, entendido em sentido muito 
amplo, gue inc\ui por exemplo a atividade da linguagem e tambem, 
rna is recentemente, a atividade de fabrica~ao e de consumo de ima
gens. 

A teoria cognitivista, em guase todas as suas variantes atuais, 
pressupoe 0 construtivismo: toda percep~ao, todo julgamento, todo 
conhecimento, e uma constru~ao, elaborada por meio da confronta~ao 
de hip6teses (estas fundadas em esguemas menta is, alguns inatos, 
outros provenientes da experiencia) com os dados fornecidos pelos 
6rgaos dos sentidos. Ja existe (guase exc\usivamente em lingua inglesa) 
vasta literatura "cognitivista" sobre a imagem, em especial sobre a 
imagem artistica, mas gue se apresenta sobretudo como programa de 
desenvolvimento da disciplina "psicologia cognitiva", e gue, ate 0 

momento, nao trouxe elementos radicalmente novos para a com
preensao da atividade espectadora. Trata-se de, a respeito de cada 
elemento particular da imagem, explicitar 0 funcionamento de modos 
muito gerais da cogni~ao (inferencias, solu~ao de problemas etc) - 0 

gue evidentemente e importante e produzira scm duvida, a prazo, urn 
deslocamento da abordagem simplesmente construtivista do tipo pro
posto por Gombrich. 

b) A lIilordllgcm I,ragmt/til'a: essa abordagem esta na fronteira da 
psicologia e da sociologia, Rcfere-se sobretudo as condi~[lCs de recep
~ao da imagem pelo espectador e a todos os fatores, sejam 
sociolC)gicos, sejam semiolC)gicos, gue influem na compreensao, na 
interpreta<.;ao e ate mesmo na aceita~ao da imagem, Vamos retomar 
essa importante abordagem, muito desenvolvida ha alguns anos, e s6 
a mencionamos agui para ressaltar a capacidade da imagem em in
C\uir "sinais" destinados ao espectador, gue the permitem adotar uma 
posi<.;ao de leitura conveniente, 

Cilcmos, em particular, II trJbJlho de FrJnCeSCll CJsetti sobre 0 filmc c 
seu espectJdor: pMJ CJsetti, 0 filmc inclui certlls prncedimentos for
mJis que Ihe permitem "comunicJr" ao espectador indica~ocs 
necessari<1s a leilura. 
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c) II influcncill Ja imagcm: com essa ultima rubrica introduzimos 
urn problema gigantesco, 0 da ac;ao psicol6gica - positiva ou negati
va - exercida pela imagcm sobre 0 espectador. 

Essa questao, objeto de interminaveis discussoes (singularmen
te com respeito ao cinema, que muito cedo foi suspeitado de 
"corromper" ideologicamente), e em geral abordada na maior desor
dem metodol6gica, com base em estatisticas scm efeito e de asserc;6es 
gratuitas. As unicas tentativas com algum interesse intelectual sao as 
que procuraram especificar 0 suposto modo de ac;ao da imagem, em 
geral decompondo-a em elementos e examinando a ac;ao possivel de 
cada elemento. 

Existe, em cstado embrionario, urn saber aparentemente ainda 
vago sobre a ac;ao das cores, de certas formas etc - dominio que a 
psicologia experimental, pura ou aplicada, tern abordado ha muito 
tempo. Os resultados dessa pesquisa sao tao incertos que nao mere
cern registro. Mencionaremos - nao porque c mais cientifica, mas 
porque seu grau de elaborac;ao te6rica a torna mais demonstrativa -
a tentativa de Eisenstein, relativa ao cinema, nos anos 20. Concebendo, 

-de modo bastante rudimentar, a imagem cinematografica como com
binac;ao de estimulos elementares (definiveis em termos de formas, 
intensidades e durac;oes), Eisenstein, ao basear-se na nflcxologill pav
loviana, supunha que cada estimulo acarretava uma resposta 
calculavel e, por conseguinte, que em troca de urn longo, complexo e 
na verdade improvavel calculo, seria possivel preyer e dominar a 
reac;ao emocional e intelectual de urn espectador a determinado filme. 

·Naturalmente, Eisenstein foi 0 primeiro a perceber que se tratava de 
uma visao bem simplista: tendo "calculado" meticulosamente a se
quencia final de II gn:vc - ada montagem paralela entre 0 massacre 
dos operarios pela policia czarista eo abate dos bois -, ele teve de se 
render a evidencia e constatar que essa sequencia, em geral eficaz, no 
que pretendia sobre os espectadores operarios das cidades, perdia 
totalmente seu efeito sobre os espectadores rurais (que nao se choca
yam com a degolac;ao dos bois). Nem por isso Eisenstein desistiu de 
influir sobre 0 espectador, como veremos adiante, mas abandonou a 
concepc;ao mecanica da influencia da imagem cinematografica. 

1.3 Imagem e espectador sao parecidos 

Com 0 tema teorico da influencia da imagem surge uma nova 
, rela~ao: entre espectador e produtor da imagem. Implicitamente, c 
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essa relac;ao que esta na base de toda uma serie de abordagens bastan
te radicais do espectador, muito diferentes umas das outras, mas cuja 
caracteristica comum c estabelecer uma especie de paralelismo entre 
o trabalho do espectador e 0 "trabalho" da imagem (isto c, em ultima 
instancia,o trabalho do fabricante da imagem). Como c dificil enqua
drar essas abordagens numa metodologia geral, vamos dar apenas os 
exemplos mais eminentes. 

1.3.1 As teses gestaltistas: Arnheim 

Em toda a literatura de inspirac;ao gestaltista sobre a imagem, 
encontra-se 0 tema da apreensao da imagem pelo espectador como 
descoberta que ele faz na imagem de estruturas profundas que I>UO as 
proprias e~;truturas menta is: ideia, como se ve, que e totalmente coe
rente com a abordagem gestaltista em geral, para a qual a percepc;ao 
do mundo e um processo de organizac;ao, de ordenamento de dados 
sensoria is para torna-Ios conformes com certa quantidade de grandes 
categorias e de "leis" inatas que sao as de nosso ccrebro (d. capitulo 
1, 3.2.4). Um primeiro exemplo historico dessa concepc;ao e fornecido 
por Hugo Munsterberg e seu livro, ja citado, sobre 0 cinema, ao 
enunciar que os grandes trac;os da forma filmica sao tambcm decal
ques das grandes func;Cles do espirito humano (atenc;ao, memoria, 
imaginac;ao). Mas e Rudolf Arnheim quem, por ser psicologo e histo
riador de arie, desenvolve de modo mais sistematico esse tema, ao 
longo de varias obras importantes. Duas noc;oes, em particular, reapa
recem de maneira sugestiva na obra de Arnheim: 

a) 0 1![:Il~(lml'llt(l vi~ual. An ladn dn pensamento verbalizado, 
formado e manifestado pela mediac;an deste artefato humano que se 
chama linguagem, ha espac;o, segundo ell', para um modo de pensa
mento mais imediato, que nao passa nu, pelo menns, nan passa 
inteiramente pela linguagem, mas que se organiza, ao contra rio, dire
tamente a partir dos perceptos dos nossos orgaos dos sentidos: 0 

pensamento sensorial. Entre esses atos de pensamento, e privilegiado 
o pensamento visual: de todos os nossos sentidos, a visao c 0 mais 
intelectual, 0 mais prl)ximo do pensamento (tese coerenie com 0 que 
dissemos no capitulo 1 sobre a visao como primeiro estagio da intelec
c;ao),e talvl'z (l linin) cujo funcionamento esteja de fato pr6ximo ao do 
pensamento. 

Essa noc;an de "pensamento visual" teve sucesso com diversos 
autores, sobretudo entre as duas guerras; embora nao tenha sido 
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completamente abandonada, e hoje muito discutfvci, jil que as expe
riencias que deveriam confirma-la permitem uma interpreta~ao 
ambigua (nao se pode nunca provar na pratica quc "a linguagem" nao 
intervem onde se supae uma a~ao do pensamento visual). Trata-sc, 
pois, mais de uma facilidade de expressao que permite designar feno
menos em que a interven~ao da linguagem e discreta ou 
nao-Iocalizada, do que de urn conceito cientificamente fundamentado 
e unanimemente aceito. 

b) () centramento sU/Jjdivo, Boa parte das reflexoes de Arnheim 
sobre a imagem baseia-se na ideia de que 0 espectador tem uma 
concep~ao subjetivo-centrada do espa~o que 0 circunda, Arnheim 
propos descrever 0 espa~o representativo, nao de acordo com a geo
metria cartesiana, objetiva, mas segundo uma geomctria subjetiva, de 
coordenadas polares (isto c, dcfinidas por um centro, 0 sujeito que 
olha, duas coordenadas angulares que situam a dire\ao olhada em 
rela\ao a esse centro, horizontal e verticalmente, e uma terceira coor
denada que e a distilncia do objeto olhado ao centro). Vercmos 
algumas consequencias dessa abordagem sobre a concep~ao do qUll

Jro; por enquanto, ressalvemos apenas que essa idcia resulta da 
mesma concep~ao "indutiva" da rela\ao do espectador com a ima
gem, 

1,3,2 Pensamento pre-Illgico, organicidade, extase: Eisenstein 

A metjfofa da nrganicidade (organiza\ao mais ou menos com
paravel a dos seres vivos) remete sempre, afinal de contas, aD 
organismo por excelencia, 0 corpo humano, em que cada parte s6 tem 
sentido com rela~ao ao todo, Uma obra de arte - em geral uma 
prod u\ao da mente - pode ser dita organica se nela a rela~ao entre as 
partes for tao importante quanto as pr6prias partes: se cIa "parecer" 
um organismo natural. Foi Eisenstein que mais desenvolveu essa 
idcia, procurando acompanhil-la de teorias "psicoI6gicas" globais que 
a justificassem. 

a) !\ imtlgem e est,.uturaJa l'umoiillguagem inte,.io,.: dos fenClmenos 
humanos, 0 mais importante para quem se interessa pclas produ~()es 
significantes e a linguagem, Donde a ideia, recorrente em Eisenstein 
sob divl'rsas formas, de que a obra de Mte resulta do exercicio de uma 
especie de linguagem - e que em particular a linguagem cinema to
griifica e mais ()u menDS compreensfvel como manifesta~ao de uma 
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linguagem interior, que nada mais e do que outro nome do proprio 
pensamento. 

Particularmente nos anos 30, Eisenstein procurou atribuircomo 
modelo, a essa "Iinguagem interior", modos de pensamento mais 
primitivos, "pre-Iogicos" (0 pensamento infantil, 0 pensamento dos 
povos "primitivos" tal como a antropologia acreditou ter podido 
isolar, 0 pensamento psic6tico). Aparentemente esses modos de pen
samento tinham em comum 0 estabelecimento de tipos de 
"curtos-circuitos" entre seus elementos e maior confian~a na associa
~ao mais ou menos livre de ideias; em suma, a evoca\ao imediata do 
processo central, para Eisenstein, da estrutura de qualquer imagem 
(sobretudo cinematogratica, mas nao apenas): a montagem. 

b) Lxtase Jo eSf'ectaJo,., cxtase na imagem: alguns anos mais tarde, 
Eisenstein recorreu a outro modelo para exprimir a mesma ideia, 0 do 
extase. A constru~ao "extatica" de uma obra - seja filmica, pict6rica 
ou ate litera ria - baseia-se em uma especie de processo de acumula
~ao e de detona~ao brusca (para 0 qual as metiiforas abundam no 
tra tado de Eisenstein, La nolt illJiffereltte nature: lan~amento de urn 
fogucte, desencadeamento do extase rcligioso pelo exercicio espiritual 
etc). Esse segundo estilgio e dito "extiltico" porque representa uma 
explosao, uma coloca~ao "fora de si" (ek-stliSis) da obra; naturalmente, ' 
o interesse te()rico e 0 de logo poder comparar essa estrutura com urn 
processo psiquico similar supostamente induzido no espectador: a 
obra extatica gera 0 extase (a safda fora de si) do espectador e 0 coloca 
emocionalmente em um estilgio "segundo", portanto intelectualmen
te prnpfci() para que receba a obra. 

E inutil dizer que, com~) teo ria do espectador em geral, essa 
teoria nao tem base cientffica. E, em compensa~ao, apaixonante como 
teo ria cstCticti do espectador e de sua rcia\ao com a obra de artc: as 
obras analisadas por Eisenstein como extaticas sao todas poderosa
mente emocionais e revelam de fato uma arte erudita da composi~ao; 
em sua pr6pria produ~ao, a teoria do extase acompanha a realiza~ao 
de Ivan, 0 Tar/vel, que sem duvida deve parte de sua for~a a busca de 
momentos "extilticos". 

1.3.3 As teorias gerativas da imagem 

Enfim, um outro tipo de homnlogia proposto descreve a'o mes
mo tempo 0 funcionamento da imagem e 0 modo como 0 espectador 
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a compreende: homologia entre imagem e linguagem (mas dessa vez 
no sentido habitual da no~ao de linguagem, e nao com referencia a 
qualquer hipotetica linguagem interior). 

Em essencia, trata-se da tentativa de Michel Colin, que desen
volve a hip6tese de que "a competencia filmica e a competencia 
linguistica" sao hom610gas, ou seja, de que "0 espectador, para com
preender determinado numero de configura~6es filmicas, utiliza 
mecanismos que interiorizou a respeito da linguagem". Essa hip6tese 
foi aplicada unicamente por seu autor a imagem em sequencia (cine
ma, hist6ria em quadrinhos), na qual ela mostra sobretudo 
mecanismos de compreensao e de integra~ao de uma diegese. 0 cani
ter voluntariamente hipotetico do trabalho de Colin nao permite 
julgar, no estagio atual, 0 alcance dessa pesquisa, de que me limitarei 
a ressaltar que se fundamenta em urn pressuposto totalmente oposto 
ao de Arnheim, ou seja, de que todo pensamento, mesmo quando 
emprega 0 visual, passa explicitamente pelo exercicio da linguagem. 

1.4 Conclusao bern provis6ria 

Desse apanhado de abordagens, mais ou menos coerentes, mais 
ou menos te6ricas, da rela~ao da imagem com seu espectador, pode-se 
guardar pelo menos isto: 0 modelo de espectadorvaria essencialmente 
segundo 0 enfoque esteja na leitura da imagem ou na produ~ao dela. 
No primeiro caso, a tendencia sera desenvolver teorias analiticas, 
construtivistas, destacando 0 trabalho intelectual do espectador; no 
segundo, a abordagem sera habitualmente mais global e mais heuris
tica ao mesmo tempo, e havera maior tendencia em buscar grandes 
modelos antropoll)gicos, presumivelmente para analisar a imagem de 
maneira coerente com uma verdadeira concep~iio do mundo. Nao se 
trata aqui de escolher entre essas duas abordagens, de forma alguma 
exclusivas ou mesmo contradit6rias. 

2. !\ ilusiio refn'esentativa 

Falando estritamente, a ilusao e urn erro de percep~ao, uma 
confusao totale err6nea entre a imagem e outra coisa que nao seja esta 
imagem. Nossa experiencia cotidiana e a histl)ria das imagens nos 
ensinam que este nao e 0 modo habitual de nossa percep~ao das 

imagens, mas e, ao contra rio, urn caso excepcional - seja provocado 
deliberadamente ou aconte~a casualmente (d. acima, capitulo 1, 
3.2.3). Entretanto, em nossa apreensao de qualquer imagem, sobretu
do se cia for muito representativa, entra uma parte de ilusao, muitas 
vel,es consentida e consciente, pelo menos na aceita~ao da dupla 
realidade perceptiva das imagens. A ilusao foi valorizada, de acordo 
com as epocas, como objetivo desejave! da representa~ao, ou ao con
trario criticada como mau objetivo, enganoso e inutil. Scm, por 
enquanto, insistirmos nesses juizos de valor, vamos tentar deslindar 
urn pouco as rela~6es entre imagem e ilusao. 

2.1 A ilusao e suas condi~6es 

2.1.1 A base psicofisiol6gica 

Seremos breves a esse respeito, uma vez que 0 essencial ja foi 
dito no capitulo sobre a percep~ao. A possibilidade da ilusao e de fato 
determinada pe!as prl)prias ca pacidades do sistema perceptivo, na 
defini~clo extensiva que Ihe demos. Sll pode haver ilusao se duas 
condi~ClCs forem satisfeitas: 

a) C()lldi~'iio llercqltivll: 0 sistema visual deve ser, nas condi~6es 
em que esta colocado, incapaz de distinguir entre dois ou mais percep
tos. Exemplo: no cinema, em condi~oes normais de proje~ao, 0 olho e 
incapaz de distinguir 0 movimento aparente produzido por efeito-phi 
de um movimento real. 0 sistema visual, que esta quase scmpre, "por 
constru~ao", em busca esponhinea de indices suplementares quando 
sua perCep~cl() e ambigua, s6 dara margem a ilusclO, na maioria das 
vel,es, se as condi~C)es em que ele for colocado forem restritivas e 0 

impedirem de dirigir normal mente sua "enquete". 

b) L·(Jl1di<.,'(iu 1,.·;iLoi(lgiL'(/: como tambem ja foi visto, 0 sistema vi
sual, colocado diante de uma cena espacial mais complexa, entrega-se 
a uma verdadeira illtnprdLlf,;iio do que percebe. A iluSclO Sl) se produ
zira se produzir um efeih) verossimil: ou seja, sc oferecer ~ma 
interpreta~ao plausivel (mais plausivel do que outras) da cena VIsta. 
Os prllprios termos que emprego aqui - "verossimil", "plausivel" -
sublinham que se trata bem de um julgamento c, por conscguintc, que 
a il USclO depende m ui to das cond i~C)es psicol6gicas d~l es Fectador, ~m 
particular de suas e.\pCdlltivl/s. Em regra gera\, a dusao se reahza 
melhor quando se prepara uma situa\ao em que cia e esperada. Dcve-
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mos lembrar 0 celebre (embora mitico) caso de Zeuxis e Parrasio. 
Ambos cram pintores em Atenas, e Zeuxis tornou-se famoso por ter 
pintado uvas tao bem imitadas que os passaros vinham bica-las. 
Parrasio apostou entao que enganaria 0 rival. Um dia, convidou este 
ultimo ao seu atelie e mostrou-lhe diversas pinturas, ate que Zeuxis 
percebeu em um canto do atelie um quadro coberto por um tecido, 
encostado na parede. Curioso para vcr esse quadro que Parrasio 
parecia esconder, foi levantar 0 tecido e percebeu entao que tudo nao 
passava de uma ilusao de 6ptica, e que quadro e tecido estavam 
pintados diretamente na parede. Parrasio ganhou a aposta ao enganar 
o homem que enganava os passaros. Sua vit6ria ilustra sobretudo a 
importancia da disposi~ao de ser enganado, porque se Zeuxis tivesse 
visto tal trompe l'oeil l de repente, scm predisposi~ao, talvez 0 truque 
nao tivesse sido tao eficaz. Ao contra rio, a verdadeira encena~ao de 
que foi vitima 0 predispunha a aceitar como plausivel uma falsa 
percep~ao. 

2.1.2 A base sociocultural 

Ha varias especies de ilus()('s "naturais" que nao foram produ
zidas pela mao do homem. Citemos () exemplo muito conhecido de 
insetos cujas capacidades mimCticas sao surpreendentes: aranhas que 
imitam formigas, borboletas que possuem uma segunda "cabe~a" 
atras, insetos que se confundem com galhos onde estao pousados etc. 
Essas ilus6es servem para corroborar 0 que acabamos de dizer: a 
eventual perfei~ao da imita~ao puramente visual, acrescenta-se quase 
sempre a perfeita contextualiza~ao dessa imita~ao, que completa 0 

embuste. 

Mas a ilusao que decerto nos interessa 15 a que foi produzida 
deliberadamente em uma imagem. Ora, alem das condi~6es psicol6gi
cas e perceptivas, essa ilusao funcionara mais ou menos bem segundo 
as condi~()es culturais e socia is nas quais ocorre. Em regra geral, a 
ilusao sera tanto mais efical. quanto mais for buscada nas formas de 
imagens socialmente admitidas, ate desejaveis - 0 que quer dizer que 
a finalidade da ilusao 15 claramente codificada socialmente. Pouco 
importa, alias, 0 objetivo exato da ilusan: em muitos casos, trata-se de 

1. Pinlura 4ue visa e"encialmente criar, mediante arliffcio, de perspecliva, a ilusjo de 
objeto, reai, em relevo. ('\.T.) 

<JH 

tornar a imagem mais crivel como reflexo da realidade (15 0 caso da 
imagem cinematografica, cuja for~a de convic~ao documental pro
vem, em grande parte, da perfeita ilusao que e 0 movimento aparente: 
para os contemporaneos da inven~ao do Cinemat6grafo, essa ilusao 
foi recebida, antes de tudo, como garantia do naturalismo da imagem 
de filme); em outros casos, a ilusao sera buscada para induzir um 
estado imaginario particular, para provocar mais a admira~ao do que 
a cren~a etc. Em suma, 0 objetivo nem sempre e 0 mesmo, mas a ilusao 
15 sempre mais forte quando sua inten~ao e end6xiltl. 

2.1.3 Ilusao total, ilusao parcial 

A ilusao de que acabamos de falar e a ilusao global, "total", 
produzida por uma imagem que, no seu todo, engana 0 espectador. 
Mas 15 claro que a maioria das imagens comporta elementos que, 
tomados isoladamente, pertencem ao dominio da ilusao. Eo caso, em 
nivel microanalitico, de todas as ilus6es "e1ementares" (no sentido do 
capitulo 1) presentes nas imagens. 

Mais amplamente, p{)de-se sustentar que todas as artes repre
sentativas, em nossa civiliza~ao, foram fundadas em uma ilusao 
parcial de realidade, dependente das condi~()('s tecnol6gicas e fisicas 
de cada arte. E em particular a tese de Rudolf Arnheim, em seu ensaio 
dedicado ao cinema (1932), em que distingue D cinema das outras artes 
representativas por produzir uma ilusao de realidade bastante forte, 
baseada no fato de que 0 cinema dispC)(' do tempo e de um equivalente 
aceitavel do volume, a profundidade. Arnheim situa essa ilusao filmi
ca entre a ilusao teatral, segundo ell' extremamente forte, e a ilusao 
fotogrilfica, muito mais fraca. 

Essa no~ao de ilusao parcial e contestavel, ja que, como foi 
objetado por Christian Metz, pode-se julga-la autocontradit6ria (a ilu
sao e ou nao C, a pessoa 15 enganada ou nan, e nao pode ser 
semi-enganada)2. Mas essa obje~ao parece-me excessiva, po is ha efeti
vamente "nD" cinema ilusaD pura, 0 mDvimentD aparente, que 15 no 
entanto apenas um tra~o parcial com rela~ao a percep~ao de conjunto 
da imagem fflmica. De fato, 0 inconveniente principal dessa no~ao de 
ilusao parcial (que continua a ser sugestiva) e redul.ir a visao do filme 

2. Ch. \lietz, Seminari" na (cole des llautes (.tudes em ciencias socia is, 1983-1984. 
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a analise de s ua dimenS;lo pcrccptiva, ncgligcnciando os fcnomenos 
de crem;a quc 0 filme provoca, gra'ias sobreludo ao efcito-fic'iao. Ou 
seja, a tcse de Arnheim tern como principal defeilo 0 fato de ser 
insuficicn tementc hi s torica, ja que nao considera nem a variabi lidade 
dOl inten'i.io ilusionis ta, nem a variabilidade das expcclativas do espec
tador. 

2.1.4 Um exemplo: a ab6bada d e San Ignazio 

Vamos si ntet; !;ar t.'Ssas ubserva,ut..'S sobre a ilusiio com um 
exemplu. Ha na igreja San Ignazio, em Roma, uma interessante pintu 
ra que abarca toda a ab6bada dOl navc principal c represcnta sob forma 
alq~6ri ca a obra missionaria dos Jes uilas, comand itarios dessa pintura 
(169 1-94). Essa abObada comporta um dos cfeitos de ilusao de 6ptica 
mais ce lebres dil cpoca: !liio pode hilver engilno subre a niltureza dOl 
pinturil e ser cia lomadil pela propria realidade, mas a alegoriil esta 
s ituada em urn ccu pintado que sc abrc no mcio de uma arquitelura 
de co lunas c de arcadas, a qual parcce prolongar exalamentc a arqui 
telura real, tangivc l e solid a, da igreja . l1usao parcial , portanto, em 
lod os os pontos de v is ta : ne nhum espectador imaginara que VI! rcal
me nte os pcrso nag ens sagrados represcntados (menos ainda os 
pcrsonage ns alcg6ricos que representam os continentes, por cxem
p ia); c m co mpcnsac;au, 0 cspec tad o r medi o, ainda hoje, te rn 
dificuldilde em sabcr o nd e acaba a arquitetura de pedra e o nd e come
, a a arquitctura de pigmcntos colo ridos. Husao parcial da pintura, cuja 
linguagclll cs ta sing ulamlc nle apta para dar a itUS;lO de es pa,o pro
funda. 

Mas essa ilus3u nau funciona se m condi,6cs previas. Condi,6cs 
culturai s minimas: c preciso ler uma idcia, mt.'S mo vilga, do que c uma 
(on:.tru,.lu dl.' pcdra com colunas, ca pitcis, cs truturada co mo uma 
igrcja. Cond i,6cs mais particulares: a ilusao de o ptica de Sa n Igna z io 
e para n6s urn mag nifico exemplo de virluosismo pictorico; para se us 
contempor.lnl.'os, l.' ra ale m disso um s inal vis ivel da comunicac;ao do 
Illundo te rreno co m () do alem. Condi,6cs psicoI6g ica~, que redobram 
essa:-; cund ilj:(les cullurai s: a ilu~.1l1 C tanto mais forle quanto rna is se 
acredita nesse al cm, quantn mais se cs ta pronto a accitar-lhe a rcalida 
de. Cu ndi c;f)cs perce pti v<l<;, cnfim: a for,a irrep rimiVl'1 des~a celebre 
ilus30 de 6p ti ca provcm do fat t) de que, pinlada em uma alx·)bada, c 
inacessivcl an taln; adcmais, e lal a altura da ig rcja que a ilusiio se 
enconlra muiln dislanle, e ~()bram poucos indices de supe rficic que 
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revclem trata r-se de uma pintura . Dc s uas duas realidadcs percepli
vas, a tridimensional c rcssaltada de forma incom um - pclo menos 
quando 0 espcclador se coloca no pon to de v ista correto (ass inalado 
pur um pequeno circulo no chao da igreja), pois, a mcdida que se 
afasta desse ponto, as di~ lorc;Ocs perspeclivas aparccem cada vcz mais 
forles , jii que a auscncia de indices de s uperficie n.io pcnnite com pen
sar 0 punlo de vista (d. capitulo I, 3.2). 

2.2 Ilusao L' representa,an 

2.2.1 Ilusao, duplo, sim ula crn 

Assi m, uma imagem pode criar uma ilusiio, pelo menos parcial, 
scm ser a replica exala de um ubjdo, sem cons lituir-se num du,,/o 
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desse objeto. De modo geral, 0 duplo perfeito nao existe no mundo 
psiquico tal como 0 conhecemos (donde, talvez, a importancia fantas
matica e mitica do tema do duplo, assim como se apresenta na 
Iiteratura, por exemplo) - mesmo em nossa epoca de reprodw~ao 
automatica generalizada. Entre duas fotocopias do mesmo documen
to, por exemplo, ha sempre diferenc;as, as vezes infimas, que permitem 
distingui-Ias quando se desejar. A fortiori, a fotografia de um quadro 
nao pode ser confundida com esse quadro, nem uma pintura com a 
realidade. 0 problema da ilusao e outro bem diferente: trata-se nao de 
criar um objeto que seja a replica de outro, mas de um objeto - a 
imagem - que duplique as aparcncias do primeiro. 

Em um artigo celebre, intitulado "Ontologie de I'image photo
graphique", Andre Bazin parece subestimar a diferen~a entre a 
problematica do duplo e a da ilusao, quando escreve: "Doravante a 
pintura ficou dividida entre duas aspira~6es: uma propria mente esteli· 
ca - expressao das realidades espirituais em que 0 simbolismo das 
formas transcende 0 modelo - e outra que nada mais e do que um 
desejo inteiramenle psicol6gico de substiluir 0 mundo exterior por seu 
duplo. Essa necessidade de ilusao, crescendo rapidamente a partir de 
sua propria satisfa~ao, devorou aos poucos as artes plasticas." Alem de 
a ultima f rase ser bem conleslavel- porque a "necessidade" de ilusao, 
na histllria da arte ocidental, niio foi crescendo simplesmente e de 
nlancira unlvoca -, Bazin atribui crcuito Jemais a ilusao, 010 pareccr 
acreditar ljue ela permite substituir 0 mundo por seu "dupln". 

E preciso tambem distinguir a imagem ilusionista do simuillcro. 
o simulacro nao provoca, em principio, ilusao total, mas ilusao par
cial, forte 0 suficientc para ser funcional; 0 simulacro e um objeto 
artificial que visa ser tomado por outro objeto para determinado uso 
-sem que, pur isso, Ihe seja semelhante. 0 modelo do simulacro pode 
ser encontrado entre os animais e sua pratica do chamariz (por exem
plo, nas paradas nupciais ou guerreiras dos passaros e dos peixes: 
sabe-se que, em certns peixes "combatentes", a imagem no espelho 
provoca atitude agressiva identica a provocada pela visao de nutro 
macho, por exemplo) - mas, na esfera humana, a questao do simula
cro esta mais pr{)xima, como observou Lacan, a da mascara e a do 
travesti. Essa questao voltou a atualidade com a multiplicac;ao dos 
simuladores, espccialmente a partir da invenc;ao das imagens de sln
tese. Um simulador de VClO, destinado ao treinamcnto dos pilotos de 
aviao a jato, pur exemplo, e uma especie de cabine fechada em que 0 

aluno se senta diantc de paineis semelhantes aos do aviao, e deve 
reagir em virtudc dos acontecimentos visuais figurados, por slntese 
informatizada, em uma tela. A imagem que Ihe e proposta nao e 
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ilusionista, ninguem a confundira com a realidade; mas e perfeitamen
te funcional porque imita trac;os selecionados (em termos de 
distancias e de velocidades) que bastarao para a aprendizagem do 
voo. 

2.2.2 A noc;ao de representac;ao: a ilusao na representac;ao 

Assim, a ilusao nao e a finalidade da imagem, mas esta a tem de 
certo modo como horizonte virtual, senao forc;osamente desejavel. E, 
no fundo, um dos problemas centrais da noc;ao de representac;ao: em 
que medida a representac;ao visa ser confundida com 0 que represen
ta? 

a) () qUt! C 1I rt!prt!st!ntaqao? Apesar de seu carater um pouco 
retorico, essa questao e indispensavel. De fato, a noc;ao de "represen
tac;ao" e a pr{)pria palawa estao carregadas de tantos estratos de 
significac;ao acumulados pela historia, que e dificil atribuir-lhes um 
unico sentido, universal e eterno. Entre uma representac;ao teatral, os 
representantes do povo na Camara, a representac;ao fotografica e 
pictorica, ha enormes diferenc;as de status e de intenc;ao. Mas de todos 
esses usos da palavra, pode-se reter um ponto comum: a representa
c;ao e um processo peln qual institui-se um representante que, em certo 
contexto Iimitado, tomara 0 lugar do que representa. Gerard Desarthe 
faz 0 papel de Hamlet na encenac;ao de Patrice Chereau da pec;a de 
Shakespeare: issn nao significa evidentemente que ele seja Hamlet, 
mas que, durante algumas horas passadas em um lugar explicitamen
te destinado a essa func;ao - e atraves de um modo alias fortemente 
ritualizado -, poderei considerar que Desarthe, por sua voz, seu 
corpo, seus gcs tos, s uas pa la v ras, faz-me vcr e com preender ac;oes e 
estados de alma relativos a uma pessoa imaginaria. Essa representa
c;ao particular pode, e claro, ser confrontada com outras 
representac;oes do mesmo sujeito (com a encenac;ao de Antoine Vitez 
em Chaillot ha alguns anos, por exemplo, mas tambem com a repre
sentac;ao que imagino de Hamlet "na minha cabec;a" se releio a pec;a 
original, ou com 0 filme de Laurence Olivier, ou, de modo mais 
delimitado, com um quadro representando Hamlet no cemiterio). 

b) A rt!/J)"cscl1tw,-iio C lIr!Jitl"llria: no proprio processo da represen
tac;ao, a instituic;ao de um substituto, ha muito de arbitrario que se 
baseia na exisWncia de convenc;C)es socializadas. Alguns te{)ricos che
garam ate a sustentar que todos os mod os de representac;ao sao 
igualmente arbitrari()s. Que, por exempln, a representac;ao de uma 

103 



paisa~em nao c nem mais nem menos convencional em uma pintura 
chinesa tradicional, em um desenho e~ipcio da cpoca faraCmica, em 
um quadro holandes do scculo XVII, em uma fotografia de Ansel 
Adams etc - e que a diferen~a que estabelecemos entre essas diversas 
representa~()es, por exemplo quando julgamos umas mais adequadas 
do que outras por serem mais seme!hantes, c totalmente contingente 
a nossa cultura de ocidentais do scculo XX. 

Um dos mais radicais entre esses teoricos eo filosofo americano Nelson 
Goodman, Em seu livro Lal1guaxcs of art (1968-76), afirma clue qualquer 
coisa (por exemplo, qualquer imagem) pode representar qualquer refe
rente, contanto que assim se decida. Tambem a questao da semelhan~a 
entre objeto e 0 clue 0 representa e inteiramente subsidiaria, nada 
impondo a priori 'lue cia intervenha em tal decisao, Alias, Goodman 
julga que a propria questao da representa~ao nao e crucial, e que se trata 
apenas de u m subproblema no interior de outro, mais vasto e mais 
fundamental,,, da t1cl/(lta~',i(l, 
l'"si~()es menos excessivas mas comparaveis foram tomadas por alguns 
critic(lS ou historiadores de arte, Vamos citar, a prop<lSito do cinema, a 
serie de artigos de Jean-Louis Comolli, "Techni'lue et ideologie", em 
que uma das leses e a de que a evolu<;ao da linguagem cinematografica 
nada deve it preocupa~iio de semclh'ln~a ou de realismo, e sc cxplica, 
em ultimil inst3ncia, unicilmenle por consideraC;6es ideologicas gerais, 
ja 'lue os estilos cinematograficos sao est rita mente determinados pela 
encomenda social - nu, a proposito da pintura, () livro de Arnold 
Iia user, II ist("'ia soci"l tialitcmt um c tla arle, que desenvolvc tese analoga, 

c) J\ rqm~s"}Jtll~'iio C /notivaua: inversamente, muitos outros te6ri
cos insistirarn no fato de que certas tccnicas de representa~ao sao mais 
"naturais" do que outras, em especial no que se rdere as imagens. A 
ar~umenta\all desenvolvida com rnais frequencia c a que consiste em 
destacar que deterrninadas conven~()es sao aprendidas corn muita 
facilidade pm todo individuo humano, ou nem mesmo precisam ser 
aprendidas. ]a mencionarnns os debates em torno da perspectiva (e 
voltaremos a ell'S mais sistematicamente no capitulo 3): tambcm c ela 
um dos pontos nodais desse tipo de argumenta~ao. Quando Gorn
brich consta ta que a II(CrSl,cdivll llrttficialis reprod uz muitas 
caracteristicas da perspectiva natural, conclui que se trata ai de um 
meio de representa\an convencional (Gombrich e muito "relativista" 
em materia de estilos), mas mesmo assim mais justificadn em sua 
utilil.a\ao do que outras conven\()es. Na mesma ordem de ideias, 
Bal.in pC)de afirmar que 0 plano-sequencia dava tanta impressao de 
realidade que se tratava de uma representa\ao do real de uma nature
/.a toda especial, de tendencia mais absoluta que as outras. 
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d) J\ 'Jucstiio uo rcaiismo: essas posl~oes, ate certo ponto, sao 
evidentemente inconciliaveis. Nan se pode sustentar ao mesmo tempo 
que a representa~ao e totalmente arbitraria, aprendida, que todos os 
modos da representa~ao visual sao equivalentes, e que certos mod os 
sao mais naturais do que outros. No entanto, boa parte das discussoes 
- muitas vezes de ma-fe - sobre essa questao provem da confusao 
entre dois niveis de problemas: 

- por um lado, 0 nivel psicoperceptivo. Vimos que, nesse 
plano, a rea~ao as imagens de todos os sujeitos humanos e ampla
mente comparavel. No~oes como as de "semelhan~a", de "dupla 
realidade das imagens", de "contornos visuais", sao conhecidas de 
qualquer ser humano normal (nao-doente, em especial), ainda que 
sob forma latente; 

- por outro lado, 0 nive! s6cio-hist6rico. AI~umas sociedades 
atribuem importiincia particular as ima~ens semelhantes; sao levadas 
entao a definir com rigor critcrios de semelhan~a que pod em variar 
completamente e que instituirao uma hierarquia na aceitabilidade das 
diversas ima~ens. Para um apreciador europeu de pintura do scculo 
XIX, a pintura de uma cabana polinesia mais parecia um borrao, scm 
valor artistico; ao contrario, os primeiros papuas da Nova Guine a 
quem se mostraram foto~rafias acharam essas ima~ens estranhas, 
dificeis de compreender e esteticamente scm gra<;a - porque muito 
pouco esquernatizadas. 

E pois fundamental nao confundir, mesmo que sejam conexas, 
as no<;oes de ilusao, de representa<;ao e de realismo. A representa<;ao 
co fen6meno mais ~eral, 0 que permite ao espectador vcr "por dele
ga\aO" uma realidade ausente, que Ihe e oferecida sob a forma de um 
substituto. A ilusao e um fen6meno perceptivo e psicol6gico, 0 qual, 
as vel.es, em determinadas condi~()es psicol6gicas e culturais bem 
ddinidas, e provocado pela representa\ao. 0 realismo, enfim, e um 
conjunto de re~ras sociais, com vistas a ~erir a rela<;ao entre a repre
senta~ao corea I de modo sa tisfat{)rio lJill'll II SOL,i,.UllUC 'Juc form uia cssas 
I'C,\'Ttls. Mais que tudo, e fundarnental lembrar-se de que realismo e 
ilusao nao podem ser implicados mutua mente de maneira automatica. 

2.2.3 0 tempo na representa~ao 

Implicitarnente, ate a~ora falamos sobretudo da ima~em em sua 
dimensao espacial. Ora, e evidente, como tornaremos a dizer, nos 
capitulos se~uintes, que 0 tempo e uma dimensao essencial a ima~em, 
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ao dispositivo no qual cIa e apresentada, e, por conseguinte, a sua 
rela~ao com 0 espectador (unico aspecto sob 0 qual vamos brevemente 
considerii-Io aqui). 

a) 0 tem/,o do e8/ltxtador: existem em todos os animais como no 
homem "rel6gios biologicos" que regulam os grandes ritmos naturais, 
muito particularmente 0 ritmo circadiano (do latim circa diem: em um 
dia). Disso nos apercebemos quando esses relogios sao desregulados, 
por exemplo depois de uma viagem de aviao e da defasagem que se 
segue. Mas nao e desse tempo biol6gico, ou, menos ainda, do tempo 
"meciinico" medido pelos rel6gios, que falamos quando considera
mos 0 tempo do espectador. 

Esse tempo nao e um tempo objetivo, mas 0 da expericncia 
temporal. A psicologia tradicional distingue viirios mod os dessa expe
riencia: 

- 0 sentido do presente, fundado na memoria imediata. A bem 
dizer, como e fiicil perceber, 0 presente nao existe como um ponto no 
tempo, mas sempre como pequena dura~ao (da ordem de alguns 
segundos no que se refere a muitas fun~6es biopsicologicas, por exem
plo a percep~ao do ritmo); 

- 0 sentido da durar;iio, que e na verdade 0 que entendemos 
normalmente por "n tempo". A dura~ao e sentida (e evidente que nao 
digo "percebida") com auxilio da memoria a longo prazo, como uma 
especie de combina~ao entre a dura~ao objetiva que escoa, as mudan
~as que afetam nossos perceptos durante esse tempo e a intensidade 
psicologica com a qual registramos aquela e estas; 

- 0 sentido do futuro, vinculado as expectativas que se podem 
ter, e determinado de forma mais diretamente social do que os dois 
precedentes - em liga~ao, por exemplo, com a defini~ao e a medida 
mais ou menos exatas do escoamento do tempo objetivo (a expectativa 
de urn espectador ocidental, rodeado sempre de instrumentos para 
dar as horas, decerto nao e a mesma que a de urn indio da Amaz6nia). 
o dominio do futuro e, tambem, 0 da interpreta~ao (pessoal, social, 
intelectual); 

- 0 sentido da sincronia e da llssincronia: 0 que e "0 mesmo 
momento"? quando dois fen6menos nao se produzem no mesmo 
momento, qual ddes precede 0 outro etc? 

Nao hii pois tempo absoluto, mas tempo "geral" Gean Mitry), 
que relaciona todas as nossas experiCncias temporais a um sistema de 
conjunto que as engloba. 
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b) A noqiio de acontecimento: assim, a representa~iio de nossas 
sensa~6es sob a forma temporal e resultado, muitas vezes complexo, 
de um trabalho que combina esses diferentes sentidos. 0 sentimento 
do tempo nao decorre portanto da dura~ao objetiva dos fenomenos, 
mas sim de mudan~as em nossa sensa~ao do tempo, que resultam do 
processo permanente de interpreta~ao que operamos. 

Pode-se entao dizer que, se a dura~ao e a experiCncia do tempo, 
o proprio tempo e sempre concebido como um tipo de rcprescntar;ao 
mais ou menos abstra to de conteudos de sensa~6es. Ou seja, 0 tempo 
nao contem os acontecimentos, e feito dos proprios acontecimentos, 
na medida em que estes sao apreendidos por nos. Assim, 0 tempo
pelo menos 0 tempo psicologico, 0 unico que consideramos aqui _ 
nao e urn f1uxo continuo, regular, exterior a nos. 0 tempo supGe, 
segundo a formula de Merleau-Ponty, "um ponto de vista sobre 0 

tempo", uma fiL78J1ectiva temporal. (E 0 que confirmam, especialmente, 
as pesquisas de Jean Piaget sobre a psicologia infantil: para a crian~a 
nao hii tempo em si, mas apenas "um tempo encarnado nas mudan~as 
e assimilado a suas proprias a~6es": os conceitos temporais decorrem 
de conceitos mais fundamentais, refletindo os fenomenos incidentais.) 

c) 0 tempo refn'esentlldo: a representa~ao do tempo nas imagens 
(muito desigual de acordo com sua natureza, cf. capitulo 3, 2e capitulo 
4, 3) se faz entao com referencia a essas categorias da dura~ao, do 
presente, do acontecimento e da sucessao. A representa~ao teatral IS 
evidentemente a que imita mais de perto nossa experiCncia temporal 
normal - sob forma convencional, e claro, jii que os acontecimentos 
sao nela dilatados ou contraidos ao sabor das necessidades cenicas. 
Para ficar no dominio das imagens em sentido estrito, existem nesse 
plano diferen~as enormes entre a imagem temporalizada (fiIme, vi
deo) e a imagem nao-temporalizada (pintura, gravura, foto): somente 
a primeira e suscetivel de dar uma ilusllo temporal convincente. 

Observemos que essa ilusiio esta longe de ser total. 0 desenvolvimento 
da montagem "transparente" no cinema ciassico c inteiramente basea
da em uma representac:;ao simb61ica e convencional do tempo 
incidental, llue omite numerosos momentos julgados insignificantes e 
prolong,1 ao contrario alguns outros. Como notou Albert Laffay, 0 

cinema disp6e, alias, de meios de simbolizac:;ao do tempo muito ela
borados, por excmplo a [usao de imagens, a superposic:;iio de imagens e 
a aceicrac:;,jo, que podem ser tudo menos transparentcs. 0 tempo filmico 
c portanto consideravelmente um tempo retrabalhado no sentido da 
expressivilbdc (inclusive no interior da unidade temporal que c 0 

plano, nem sempre uma unidade completamente homogenea). (Vcr 
capitulo 4,3.2.) 
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A irna~em niiu-ternpo rilli zadil n50 d~ a ilusao de tempo. 0 que 
nao signifi ca que cia seja totalmentc desprovida de rneios para repre
sc nla-Iu, as vezes de modo s ugestivo. Descreveremos mais adiante 
illguns desses mcios (capitulo 4, 3). 

2.3 Dis tancia psiq uica e crenl~a 

2.3.1 A distanda psiq uica 

A orgil ni :l.'1<,;ao do espa~o, como v imos, pode reladunar-se gene
ricamenll.' a uma es trulu ra Illilt ematica (capitulo I, 2.1.3). Mas uma 
represe ntil~.l O dada (em urna imagem) c milis desc ritivel, em terrnos 
ps ico lbgicos, como a orgil ni .l.a~50 "de rela~(k_'S eXiS lenciais v ividas 
corn s ua cargil puls ional, com uma do minilnle senso rial afetiva (tatil 
o u visual) e a mgani ;,..a~ao intelect ual defen<; iva" Ueil n-Pierre Charpy). 
A rcla~au "existcncial" do espectado r com a ima~cm tern pois umil 
e:.opaciillidade referente a L'S lrutura es paciill em v;erill; tern al cm disso 
uma tem poralidade rcferentc aos acunt ecimenlos represe ntados c a 
estrulura temporal que deles decurre. Essas rela<;t)es com as estruturas 
qualificam 0 qUl' Sl' chama de certa dislancia psiquica. Eis como Pierre 
Francas tel defi neessa dis t5ncia psiquica : " 01 dis t5ncia imaginaria Hpi 
ca que regulil a rela<;50 entreos objetos dil rep resenta <;ao, por urn lado, 
e a rcla , ao entre 0 obje to da represe nta~50 e 0 cs pec tild o r, por ~Utro''. 
Essa no<;J.u nao t' ev identemen!e muiln cienlifica; min sc medc urna 
dis tanda psiquicil , s()bretud() co m urn dcc.:imctro. Mas, ilpesar da 
utili za,a n imprccisa, e la tern a va ntagem de ass inalar que a ilus50 e 0 
s irnboh), se s50 nil verdade os do is pl)los de nnssa rela<;ao cum a 
imagem repre!'cntali va, nem pnr is!'o !'an os doi!' unico!' Olodo!' po!'s i
vc is dessa rclil<;ao - Olas sao se us modos extremos, entre as quais 
todas as es p~c ies de dislancias ps lquicas intermediarias sao poss lveis. 

A mctMo ra da di slancia psiquica foi as vezes tornada ao pc da 
letra. Citemos, pm s ua interessante genea log ia , a !coria proposta em 
1893 pelo esc ultor e his toriador de arte alemiio Adol f Hildebrand, que 
dis tinguia doi!' modus de vis5.o de urn objcto no espa<;o: 

- 0 modo prox imo (Na/J/Ji/J), corres ponden tc a vis5.o corrente 
de uma fo rma no CSpil<;O viv id u; 

- 0 modo distante (1""rII/,ild), correspondente a vis50 dessa 
mes mil forma segundo as leis cspecificils da arte. 
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I "nl-:"'rcrl" r--:~ ... ~~", J"i~ 'luaJrtW ~"nl~·mp("lr,in~'ll" um .I" oulr", uu SC ,\ pro/"I.:lun 
nn mcio .Ia ,lo;,iU ({;. IIdl;ni. () ,·"It~"" d.· e'IS/,', c. 15(0). ou sc C m.:lnl;uo" u;s l.inciil 
(C.llcttin;, Siln/" C"nlln"", 15(15). 

A eS!'es duis rnodos de visao, Hildebrand associilva duas ten
dt'!ncia s, dois pblos da arte rc prcse ntativa : 0 p610 /l,diclI, 0 da vis50 de 
longe, em que a perspecti va dese mpe nha grande papel, correspon
dcnle as ilrteS qu e privi leg iarn a ilparcncia (a arte hclenfs tica por 
exempJu); no Dutro extremo, () p() lo h.-il ,lico (talil ), () da vi5ao de perto, 
em que se insistc mais na prcSen<;a d us objetos, suas qua lidadcs de 
supe rficie etc, de manl'ira mais eslilinda evcnluillmen te (como na 
arte egipc ia, associada il esse pfllo). Entre as dois, urn modo da vis50 
tati l/ tlplicu corresponde a todil uma sc rie de escola!' e de cpocas da 
his t{}riil da ilrte quc cnnjugam vis ii o de lo ng e e ViS;l O de perlo (a exem
plo dil arte g rega classical. 

E$sa teo ria teve muito s ucesso nil cpoca, e se u ceo mais ou 
menos nftido c aindil encon trild o em toda a ~cra,5.n dos hisloriildorcs 
de arle do inicio do scc ulo, ate Panofsky inclus ive. A divisiio entre 
vis50 6ptica e vis5.o "haptica" (o u "tato vis ual ") rctorna tambCm em 
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vanos auton's mais recentes, especialmente Henri Maldiney, GiIIes 
Deleuze (em seu livro sobre Francis Bacon), Pascal Bonitzer (que 
ap\ica a id6ia de "tato visual" ao close cinematografico). Dcvcmos 
observar al6m disso que cia coincide, curiosa mente, com uma das 
grandes intui~()es da abordagem "ccoI6gica" da percep~ao, a qual 
estabelece uma diferen~a de principio entre urn modo normal de visao 
que permite circular em torno dos objetos, deles se aproximar e por 
assim dizer "toea-los" com os olhos, e urn modo perspectivo que 60 
da representa~ao, menos natural. Por nao ser cientffica, a id6ia de 
duplo modo de visao e de dupla "distancia psiquica" do visual esta 
pois solidamente incrustada em nossa expericncia do visivel. 

Eis, por exemplo, 0 que escreveu Raymond Beliour sobre 0 filme de 
Thierry Kuntze! e Philippe Grandrieux, La I'cillture cu/Jistc (1981): "Pa
rece portanto que 0 tato ganha da visao eo espa<;o tatil ganha do espa<;o 
visual. Tudo se passa como se nosso olhar fosse apenas 0 prolongamen
to dos dedos, uma antena em nossa tesla". l'ode-se pensar, na mesma 
ordem de ideias, na defini<;ao da "I'alola", a camara de video em 
minialura invenlada por Jean-Pierre Beauviala, como "urn olho na 
ponla dos dedos" (Jean-Andre Fieschi, a respeito de seus Nouveaux 
lIIysl,-"'cs de Nnu York). 

2.3.2 A impressao de realidade no cinema 

Urn exemplo particularmente importante de regulagem da dis
tancia psiquica por urn dispositivo de imagcns 6 0 que se chamou 
classicamente impressao de realidade no cinema. De fato, desde que 
existem, os filmes sempre foram reconhecidos - e isso com rela~ao a 
qualquer assunto, por mais fantasista que seja - como singularmcnte 
criveis. Esse fenomeno psicol6gico cha mou em particular a aten~ao da 
escola de Filmologia. Andre Michotte e Henri Wallon, entre outros, 
destacaram em primeiro lugar fatores "negativos": 0 espectador do 
filme, sentado em uma sala escura, nao se sente em principio nem 
incomodado nem agredido, e esta muito aberto para reagir psicologi
camente ao que vc e imagina. Ha por outro lado fatores positivos, de 
duas ordens, como bern mostrou Christian Metz: 

- indices, perceptivos e psicol6gicos, de realidade: todos os da 
fotografia, aos quais se acrescenta 0 fator essencial do movimento 
aparente; 

- fenC)menos de participa~ao afetiva favorecidos, paradoxal
mente, pela relativa irrealidade (ou antes, imaterialidade) da imagcm 
filmica. 
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A situa~ao do espectador de filme 6 portanto especifica de uma 
distancia psiquica muito particular: pelas razoes ao mesmo tempo 
quantitativas e qualitativas que acabamos de lembrar, essa distancia 6 
uma das mais fracas suscitadas por imagens. Note-se qu~ (e 6 esse 0 

interesse da no~ao de distancia psiquica) isso nao significa que 0 

cinema seja uma arte i1usionista, nem que gere fen6menos de cren~a 
necessaria mente mais fortes do que outros. Simplesmente, 0 especta
dor de filme esta mais investido de forma psicol6gica na imagem. 

2.3.3 Efeito de realidade, efeito do real 

Por esse meio-jogo de palavras, Jean-Pierre Oudart, que propos 
a distin~ao em artigo de 1971, quis marcar 0 vinculo essencial que une 
dois fenC)menos caracteristicos da imagem representativa e de seu 
espectador: a analogia, de urn lado, e a cren~a do espectador, do outro. 

o cfeito de relilidadc designa, po is, 0 efeito produzido no especta
dor pelo conjunto dos indices de analogia em uma imagem 
representativa (quadro, foto ou filme, indiferentemente). Trata-se no 
fundo de uma variante, recentrada no espectador, da id6ia de que 
existe urn catalogo de regras representativas que permitem evocar, ao 
imita-Ia, a percep~ao natural. 0 efeito de realidade sera mais ou menos 
completo, mais ou menos garantido, conforme a imagem respcite 
conven~6es de natureza plena mente hist6rica ("codificadas", diz Ou
dart). Mas trata-se ja de urn cfcito, isto 6, de uma rea~ao psicologica do 
espectador ao que vc - scm que essa no~ao seja fundamentalmente 
nova em rela~ao as teorias de Gombrich, por exemplo. 

Eo segundo "andar" dessa constru~ao te6rica, 0 cfcito do rcal, 
que 6 mais original. Oudart designa assim 0 fato de que, na base de 
urn efeito de rea\idade suposto suficientemente forte, 0 espectador 
induz urn "julgamcnto de exisWncia" sobre as figuras da representa
~ao e atribui-Ihes urn referente no real. Ou seja, 0 espectador acredita, 
nao que 0 que ve 6 0 real propria mente (Oudart nao faz uma teoria da 
i1usao), mas, que 0 que ve cXIAiu, ou pade existir, no real. Para Oudart, 
o efeito do real 6 alias caracteristico da representa~ao ocidental pos-re
nascentista, que sempre quis submeter a represcnta~ao analogica a 
uma inten~ao realista. Assim esse conceito 6 forjado tar;to com intuito 
de critica ideol6gica quanto com intuito psicol{lgico. E no entanto a 
titulo de ilustra~ao da no~ao de distancia psiquica que e cHado aqui: 0 

efeito do real 6 tamb6m interpretave\ como regulagem, entre outros 
possiveis, do investimento do espectador na imagem. 
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2.3.4 Saber e cren"a 

A no"ao de impressao de realidade, a de efeito do real mostram, 
pelo prllprio vocabulario, a dificuldade da questao. Em um e outro 
casos, trata-se de sublinhar 0 fato de que, em sua rela"ao com a 
imagem, 0 espectador acredita ate certo ponto na realidade do mundo 
imaginario representado na imagem. Ora, nas teorias dos anos 50 e 60, 
esse fef1(lmeno de cren"a foi muitas vezes visto como maci"o, prevale
cente e afinal de contas enganador. Para a crHica "ideoI6gica" do fim 
dos anos 60, 0 efeito do feal teria sido explicitamente utilizado pela 
ideologia "burguesa" da representa"ao, a fim de fazer esquecer 0 

trabalho da forma em proveito de um investimento em uma realidade 
ficticia. Mas a problem<itica da impressao de realidade, que nao se 
desenvolveu nessa inten"ao critica, tambem superestima a parte de 
"engano" ocasionada por essa impressao. 

A tendencia parece ter-se invertido consideravelmente de uns 
anos para ca, com 0 aparecimento, no campo da reflexao sobre 0 

cinema, de teorias cognitivas do espectador, por enquanto ainda sob 
forma virtual e ate condicional, mas que deixa preyer urn interesse 
crescente e tendencialmente exclusivo, mais para 0 sainT do especta
dor do que para suas cren"as. Alem da abordagem gerativa de Michel 
Colin, acima mencionada, que s6 considera esse saber do espectador 
de modo bastante indireto, sob a forma da comllCtcllL'ia necessaria a 
compreensao da imagem, deve-se sobretudo citar aqui as pesquisas 
em curso nos Estados Unidos, em especial aquelas, numerosas e siste
maticas, de David Bordwell. A bem dizer, Bordwell e seus emulos 
dedicaram-se ate agora a descrever 0 "funcionamento" do espectador 
diante da llillTlI~'iio filmica - que e sem contesta"ao mais faci! de 
analisar em termos de processos cognitivos. Mas, no que respeita a 
apreensao da imagem, alguns desses processos, de tipo "construtivis
ta", continuam validos. Por outro lado, Bordwell tambem insistiu no 
que chama de "neoformalismo" e que recobre grosso modo uma 
metodologia de interpreta,,50 de textos artisticos, gra"as a defini"ao 
minuciosa de seu exato contexto formal e estilistico. Assim, para ele, 
o espectador de filme (mas, potencialmente, 0 espectador de qualquer 
imagem) e 0 lugar de uma dupla atividade racional e cognitiva: por 
urn lado, emprega as atividades perceptivas e cognitivas gerais que 
lhe permitem compreender a imagem, por outro, emprega saber e 
modalidades de saber, de algum modo incluidos na pn'lpria obra 
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(como uma especie de moJo Je uSlIr). Decerto Bordwell jamais preten
deu que isso resumisse toda a atividade espectadora. Entretanto, 
sempre ressaltou a importancia desses momentos cognitivos em detri
mento dos momentos emocionais ou subjetivos (no sentido da 
psicanalise), que ele acha dificeis e ate mesmo impossiveis de serem 
estudados cientificamente. 

Essa divisao, por enquanto insuperavel, entre teorias do saber e 
teorias da cren"a, demonstra que a psicologia do espectador da ima
gem e um misto inextricavel de saber e cren"a. E alias nesse sentido 
que se desenvolve, deste lado do Atlantico, uma reflexao (menos 
frontal, mais implicita) sobre 0 espectador. E assim que, em um traba
Iho sobre a imagem fotografica, Jean-Marie Schaeffer destacou com 
muita clan~za que 0 poder de convic"ao da fotografia, que se costu
mou considerar como portadora de um pouco da pr6pria realidade, 
provem do saber implicito ou nao que 0 espectador tem sobre a genese 
dessa imagem, sobre 0 que Schaeffer chama de lIrc/ze. Porque sl//Jcmos 

que a imagem fotografica e uma marca, um tra"o automaticamente 
produzido por procedimentos fisico-quimicos da aparencia da luz em 
determinado instante, acrcJitmnos que cia representa de forma ade
quada essa realidade e estamos prontos para crer eventual mente que 
di/, a verdade a seu respeito (vcr capitulo 3, 2.2.1). Do mesmo modo, 
ao estudar as Jigurl/s Jill/us{~llcill no cinema, Marc Vernet privilegia um 
objeto que, bem mais do que 0 cinema de diegese em geral, manifesta 
o fato de que 0 espectador diante de um filme esta tl/m/Jcm "consciente 
da intransponivel distancia entre a sala onde esta e a cena em que se 
desenrola a hist6ria". "Figuras" como a superposi"ao de imagens, ou 
o que Vernet chama "0 do lado de Ca" (0 fora-dc-campo do lado da 
camara) requerem, para serem compreendidas, que 0 espectador co
nhe"a e aceite todo um sistema de conven,,{les representativas que 
repousam sobre 0 conhecimento do dispositivo cinematografico. Ou 
seja, diante dessas figuras, alias frequentes no cinema de fic"ao, para 
continuar a acreditar no filme 0 espectador deve suspender momenta
neamente essa cren"a em bendicio de um saber sobre a regra do jogo. 

Foram apenas dois exemplos mas, alem de serem trabalhos 
importantes que renovam e esclarecem problemas antigos, sao sinto
maticos pelo fato de hoje nao ser possive\ tratar do espectador scm 
levar em conta seu saber, embora seja frustrante nao ir alem desse 
saber, ia que a imagem e produzida tambem para ser levada a serio e 
para ser-Ihe atribuida uma cren<.;a. 
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3. 0 espectador como sujeito desejante 

3.1 A imagem I' a psicanalise 

Ate aqui tratamos tudo 0 que, para 0 espectador de imagem, 
resulta do conhecimento, da consciencia, do ver e do saber. Mesmo 
quando mencionamos as expectativas do espectador que estao na base 
de sua visao a respeito da imagem, embora nem sempre tenha cons
ciencia disso, privilegiamos implicitamente 0 aspecto racional, 
cognitivo. Ora, e claro que 0 espectador e tambem um sujeito com 
afetos, puls6es I' emo~6es, que intervem consideravelmente na sua 
rela~ao com a imagem. 

Ha vinte anos, a abordagem dessa questao vern sendo domina
da pela perspectiva psicanalitica freudo-Iacaniana, sobretudo no 
estudo do cinema 3

• A psicanalise freudiana, como se sabe, distingue 
dois niveis de atividade psiquica: 0 nivel primario, 0 da organiza~ao 
dos processos inconscientes (sintomas neurMicos, sonhos), I' 0 nivel 
secunda rio, aquele considerado pela psicologia tradicional (pensa
mento consciente). 0 nivel secunda rio e, para Freud, 0 da 
normatiza~ao, da domina~ao, eventualmente do recalque, da energia 
psiquica prima ria, sob a regra do principio de realidade; eo da expres
sao social, civilizada, atraves das linguagens e suas imposi~6es 
institucionais, que geram representa~6es I' discursos racionais. 0 nivel 
primario e, ao contra rio, 0 do "livre" fluxo da energia psiquica, pas
sando de uma forma a outra, de uma representa~ao a outra, cujas 
(micas sujei~oes sao as ocasionadas pelo jogo do desejo; e 0 da expres
sao subjetiva, neurotica, fundada na "Iinguagem" do inconsciente I' 
seus processos de deslocamento e de condensa~ao. No caso da ima
gem, ela foi abnrdada pela psicanalise sob dois angulos: como 
interveniente no inconsciente 1', no funcionamento da imagem artisti
ca, como constituinte de urn sintoma. 

3. Uma exposi<;ao dos aspectos mais importantes da abordagem psicanalitica do cinema 
esta em duas obras anteriormente publicadas nessa mesma co I e<;ii0: EslhCtique du film 
(1983), capitulo 5, "Le film et son spectateur", e l.'lIl/lIlyse des films (1988), capitulo 6, 
"Psychanalyse et analyse du film". 
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3.1.1 A arte como sintoma 

Os fundadores da psicanalise, a come~ar por Freud, foram leva
dos a c.ons!derar a produ~ao artistica sob seu aspecto subjetivo, isto e, 
a relaclOna-Ia ao produtor, 0 artista. A obra de arte e entao essencial
mente :stAud~da Cl~mo discurso em forma secundarizada Ga que ela 
tern eXlstencla sOCIal, que pode ser comunicada, pode circular I' ser 
even~ualmente ~ompr~~ndida por outrem alem do criador), mas que 
contem tra~os smtomaticos de urn discurso primario, inconsciente: a 
obra de arte foi urn dos objetos privilegiados da psicanalise aplicada. 

. 0 prototipo desses estudos encontra-se evidentemente no pro-
prIO Freud, com seus textos sobre Leonardo da Vinci I' sobre 0 Moiscs 
de Michelangelo. 0 estudo sobre Leonardo e urn verdadeiro "estudo 
de caso": atraves de todos os documentos de que disp6e (alem dos 
quadros, os desenhos I' as anota~6es), Freud ana lisa Leonardo como se 
analisasse urn de seus pacientes. A analise, como e quasI' de regra, 
centra-se na atualiza~ao de uma "Iembran~a de infancia" no intuito de 
condensa r ° retra to neurotico de Leonardo - homossexual reprimido 
ou antes sublimado, fixado afetivamente na mae. Esta lembran~a de 
infancia, celebre, e a do milhafre que mencionamos anteriormente, 
cujo tra~o Freud segue passo a passo na produ~ao consciente de 
Leonardo adulto, incorporando-Ihe durante 0 percurso outros "signi
ficantes" (em especial 0 sorriso da Cioconda). 0 estudo da estatua de 
Michelangelo e de natureza diferente: para a interpreta~ao dessa obra 
enigmatica, I'll' tenta compreender 0 estado psicologico que 0 perso
nagI'm deveria expressar, Moises descendo do monte Sinai (e Freud 
tenta tambem compreender 0 que pode levar Michelangelo a querer 
exprimir esse estado psicol6gicn I' nao outro). 

Mas afora esses dois estudns celebres que abrem caminho res
pectivamente it psicobiografia I' it leitura psicanalitica das obras de 
arte, a rela~ao dos psicanalistas da primeira gera~ao com a arte e muito 
determinada por seu contato profissional com artistas. 0 desenvolvi
mento da psicanalise nos paises de lingua alema, depois da P Guerra 
Mundial, coincide com 0 aparecimento de escolas pictoricas que, com 
os diversos abstracionismos e sobretudo com 0 expressionismo, re
nunciam em parte it secundariza~ao I' it racionaliza~ao para deixar 
deliberadamente emergir na obra produ~6es primarias. Nao e it toa 
que diversos desses artistas tenham sido psicanalisados por Freud I' 
seus discipulos, que encontraram nessas obras material ainda mais 
propkio it interpreta~ao do que as obras do Renascimento estudadas 
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por Freud. Vamos citar apenas um exemplo que foi publicado, 0 da 
analise de um artista expressionista (nao nomeado) por Oskar Pfister, 
um pastor de Zurich adepto de Freud. Em seu Iivro, Pfister adota um 
metodo muito revelador, alias discutivel, que vai da exposi~ao de 
elementos da analise do paciente a uma exposi~ao do contexto psico-
16gico e "bioI6gico" (sic) dos quadros desse paciente, para acabar 
numa amplia~ao do contexto psicol6gico e biol()gico do expressionis
mo em geral. (As conclus6es de Pfister sao bastante sombrias, e 
sobrctudo dependentes da ideologia artistica dominante em 1920: 0 

expressionismo "chega a introversao, para sofrer a influcncia de um 
autismo que destr6i todas as rcla~6es racionais e volitivas com a 
realidade em pirica, condenando-o a uma contempla~ao ctica e intclec
tualmente esteril".) 

Muitos outros autores tambem quiseram caracterizar a arte 
como sintoma. S() lembraremos aqui uma tentativa, alias isolada e 
original, a de Anton Ehrenzweig em seu Iivro L'ordre cach(; de ['art. 
Como 0 titulo indica, Ehrenzweig postula que, alcm da ordem aparen
te da obra de arte - a que e ordenada particularmente pela 
representa~ao -, esta se organiza tambcm em profundidade, de modo 
articulado mas nao-racional, de tipo primario; correlativamente, a 
tarcfa do psicanalista diante da obra de arte nao e, portanto, a de 
interprctar 0 representado e sim 0 que ha de reprimido nesse repre
sentado, nao 0 produto final mas as opera~6es inconscientes de que ele 
traz a marca. Os exemplos considerados sao tirados, e claro, da pintu
ra do seculo XX, mais Iiberada das sujei~oes representativas, da arte 
"primitiva" e da caricatura. Mas os aspectos mais interessantes talvez 
sejam justa mente os que demonstram que essa abordagem pode esten
der-se tambem a pintura classica, na medida em que contcm 0 

"nao-articulado", em especial nos valores plasticos (ideia que reen
contraremos no capitulo 5). Corolario: as obras nao devem ser Iidas de 
maneira linear, mas ao contrario de maneira "polifCmica", ao modo da 
"orclha horizontal" que permite ouvir varias Iinhas mel6dicas ao 
mesmo tempo, em separado e em conjunto. 0 analista deve explorar 
as obras com 0 olhar e com 0 pensamento (Ehrenzweig utiliza a 
expressao slw1I1illg illu)lJscicllt) e nao achatar seu volume virtual 4

• A 

4. II expressiio "volunwvirtual" c tiratia de Raymond Bel iclU r, lluedesigna quase i1 mesma 
idl~ia: Unli.1 cstrutura subjucentc ao tl'xto nlanifesto e que a analise devcria rcvclar scm 

a linearizar. (Cf. l.'lIl1alyscdu fillll, IIlbatros, 1978 e" II b3tons rompus", ill ThJ"ricdu film, 
1979.) 
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mudan~a prod uzida por esse livro em rela~ao aos estudos mais classi
cos de psicanalise aplicada e consideravel: nele a obra nao e mais 
legivel como sintoma relacionado a um sujeito neur6tico, 0 autor
mas como prod u~ao organizada segundo regras que sao as do incons
ciente em gaul. Nisso Ehrenzweig prcfigura com bastante exatidao 0 

modo como a analise textual apropriou-se da psicanalise. 

3.1.2 Inconsciente e imagistica 

Uma das ideias fundamentais que sustenta a abordagem psica
nalitica do espectador da imagem consiste em destacar a rela~ao 
estreita entre inconsciente e imagem: a imagem "contem" 0 incons
ciente,o prima rio, que se pode analisar; inversamente, 0 inconsciente 
"contem" a imagem, as representa~oes. 

Na verdade, e impossivel especificar em que modo essa imagis
tica esta presente no inconsciente, ja que, quase por defini~ao, 0 

inconsciente e inacessivcl a investiga~ao direta e s6 pode ser conheci
do indiretamente, atravcs das produ~oes sintomaticas que 0 traem. 0 
fato de as imagens desempenharem um papcl nessas produ~[)('s sinto
maticas nada diz evidentemente sobre sua exisiCncia "no" 
inconsciente, e essa questao continua a ser uma das mais especulativas 
de toda a doutrina freudiana. 

Para terminar, vamos fazer uma breve aproxima~ao entre essa 
imagistica inconsciente e outras formas de imagistica "interna", "men
tal". J5 foi mencionado 0 dito pensamento visual, mas c mais ao que 
se costuma chamar imllgells melJtai:.; que aqui se faz alusao. A aproxi
ma~ao parecera escandalosa a alguns, ja que foi numa das cidadclas 
do cognitivismo (logo da antipsicanalise), 0 MIT (Massachusetts Ins
titute of Technology), que recome~ou, ha uns dez anos, 0 estudo das 
imagens mentais. No entanto, cia pareceu possivel e ate mesmo util 
neste livro, que nao visa tomar partido entre diversas verdades reve
lad as e seus profetas, mas enumerar 0 que existe. 

Ad iscussao sobre as imagens mentais pode ser assim resumida: 
uma vez que numerosas expericncias e a introspec~ao usual eviden
ciam a existCncia de imagens "internas" em nosso pensamento, como 
conceber essas imagens? Sao elas (posi~ao lJictumlista) verdadeiras 
imagens no sentido de que, ao menos parcialmente e para algumas 
delas, reprcscntam a rcalidade no modo icCmico? Ou sao elas (posi~ao 
descriciolJillista) representa~oes mediatas que se assemclham as repre-
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sentac;oes verbais? A querela e mais sutil do que as palavras "imagem" 
e "linguagem" parecem supor, pois todo mundo concorda que nao se 
trata de imagens no sentido cotidiano, de fenomeno, da palavra. 
Talvez uma das maneiras mais esclarecedoras de exp6-la seja esta: e 
"imagem mental" aquilo que, em nossos processos mentais, nao pode 
ser imitado por urn computador que utiliza informac;ao binaria. A 
imagem mental nao e portanto uma especie de "fotografia" interior da 
realidade, mas uma representac;ao "codificada" da realidade (mesmo 
que esses codigos nao sejam os do verbal). Mas por outro lado e 
costume oferecer, nos laboratorios de psicologia, situac;oes em que os 
sujeitos confundem imagistica mental e percepc;ao, parecendo indicar 
que ha certa similitude funcional entre as duas. 

Muitas hipoteses atuais sobre as imagens mentais (cuja realida
de jamais e posta em duvida) giram em torno da possibilidade de uma 
codificac;ao que nao seja verbal nem ic(mica, mas de natureza de 
algum modo intermediaria. Sem que jamais tenha sido submetida a 
procedimentos experimentais da mesma ordem, e possivcl, senao 
provavel, que se possa dizer 0 mesmo da imagistica inconsciente. Mas 
nao e possivel ir mais longe: ninguem sabe, mesmo na abordagem 
cognitivista, como as imagens reais informam e "encontram" nossas 
imagens mentais - e, ainda menos, as imagens inconscientes. 

3.1.3 Imagem e imaginario 

A noc;ao de imaginario manifesta claramente esse encontro 
entre d uas concepc;f)es da imagistica mental. No sentido corrente da 
palavra,o imaginario e 0 dominio da imugillllc;iio, compreendida como 
faculdade criativa, produtora de imagens interiores eventualmente 
exteriorizaveis. Praticamente e sinonimo de "ficticio", de "inventa
dO", oposto ao real (ate mesmo as vezes ao realista). Nesse sentido 
banal, a imagem representativa mostra urn mundo imaginario, uma 
diegese. 

A palavra recebeu urn sentido mais exato na teoria lacaniana
que inspirou numerosas reflexoes sobre a representac;ao, sobretudo 
cinema tografica. Para Lacan, 0 sujeito e efcito do simbolico, concebido 
ele mesmo como uma rede de significantes que so adquirem sentido 
em suas rclac;oes mutuas; mas a rclac;ao do sujeito com 0 simbolico nao 
pode ser direta, ja que 0 simbolico, ao se constituir, escapa totalmente 
ao sujeito. E por intermedio de formac;6es imaginarias que se cfetua 
essa relac;ao: 
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- "figuras do outro imaginario em relac;oes de agressao erotica 
em que sao realizadas", isto e, os o/Jjctos de desejo do sujeito; 

- idcntificuc;6es, "desde 0 llr/Jild [imagem primitiva] especular 
a te a identificac;ao pa terna do ideal do eu". 

A noc;ao de imaginario remete portanto, para a teoria lacaniana, 
"lQ a relac;ao do sujeito com suas identificac;oes formadoras, [ ... ] e 2Q a 
rclac;ao do sujeito com 0 real, cuja caracteristica e ser ilusoria". Lacan 
insistiu sempre no fato de que, para ele, a palavra "imaginario" deve 
ser tomada como estritamente ligada a palavra "imagem": as forma
c;oes imaginarias do sujeito sao imagens, nao so no sentido de que sao 
intermediarias, substitutas, mas tambem no sentido de que represen
tam eventualmente imagens materiais. A primeira formac;ao 
imaginaria canonica, a que se produz quando do estagio do espelho, 
em que a crianc;a forma pela primeira vez a imagem de seu proprio 
cor~o, est~ assim diretamente apoiada na produc;ao de uma imagem 
efetlva, a tmagem especular. Mas as imagens que 0 sujeito encontra 
depois vern nutrir dialeticamente seu imaginario: 0 sujeito faz funcio
nar, grac;as a clas, 0 registro identificador e 0 dos objetos, mas 
inversamente so pode apreende-Ios com base nas identificac;6es ja 
operadas. 

Reduzida assim as suas linhas principais - de forma muito 
simplificadora -, essa abordagem nao e, curiosa mente, tao distante 
do modelo proposto por teorias mais proximas do cognitivismo. 
Quando Arnheim fala do centramento subjetivo como fenomeno fun
dador da percepc;ao das imagens, pode-se, scm muita dificuldade, 
traduzir esse enunciado com referencia ao espelho lacaniano. Natural
mente, () que separara sempre as duas abordagens e a pedra de toque 
do inconsciente, ao qual os cognitivistas nao atribuem nenhum credi
to, seja porque () consideram de todo modo incognosclvcl, seja porque 
Ihe negam ate a existencia. 

A noc;ao de imaginario foi consideravelmente aprofundada pe
los trabalhos de inspirac;ao psicanalitica sobre 0 cinema, sobretudo os 
de Christian Metz (1977). 0 cinema, nao oferecendo nenhuma presen
c;a real, e constituido de representantes, de significantes, imugillurios, 
no duplo sentido - usual e tecnico - da palavra: "0 cinema faz com 
que a percepc;ao surja macic;amente, mas para logo deixa-Ia cair em 
sua propria ausencia, que e entretanto 0 unico significante presente." 
~a sequencia direta da abordagem lacaniana, que une estreitamente 
tmaginario e identificac;f)es, Metz desenvolveu uma teoria da identifi-
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ca"ao do espectador em dois niveis: identifica"ao "primaria" do sujei
to espectador com seu proprio olhar e identifica,,6es "secundarias", 
com elementos da imagem. 

A imagem cinematografica e um campo muito favoravel ao 
imaginiirio, razao pela qual sua teoria foi privilegiada. Mas, por direi
to, toda imagem socialmente difundida em um dispositivo especifico 
resulta da mesma abordagem, jii que, por defini"ao, a imagem repre
sentativa atua no duplo registro (na "dupla realidade") de uma 
presen"a e de uma ausencia. Toda imagem encontra 0 imaginiirio, 
provocando redes identificadoras e acionando a identifica"ao do es
pectador consigo mesmo como espectador que olha. Mas e claro que 
as identifica,,6es secundiirias sao muito diferentes de um caso para 
outro (sao muito menos numerosas e scm duvida bem menos fortes 
diante de um quadro, e ate de uma fotografia, do que diante de um 
filme). 

3.2 A imagem como fonte de afetos 

3.2.1 A no"ao de afeto 

Com a no"ao de afeto, afastamo-nos um pouco da psicanalise 
stricto SGnsu, jii que 0 pr6prio termo remonta pelo menos a Kant, que 
designava assim "0 sentimento de um prazer ou de um desprazer ( ... ) 
que nao deixa 0 sujeito chegar a reflexao". Chama-se de afeto hoje "0 

componente emocional de uma experiencia, ligada ou nao a uma 
representa"ao. Suas manifesta,,6es podem ser multiplas: amor, 6dio, 
c61era etc" (Alain Dhote). Trata-se pois de considerar 0 sujeito espec
tador em sua dimensao subjetiva, mas de maneira nao-analitica, scm 
remontar as estruturas profundas de seu psiquismo, permanecendo 
ao contrario nas manifcsta,,6es de superficie que sao as emo,,6es. 
Seremos aqui bastante breves, uma vez que nao foi elaborada uma 
tcoria geral das emo"Cles diante da imagem, enos contentaremos com 
dois exemplos de tentativas (muito desigualmente desenvolvidas e 
concluidas) de exame desse registro. 

3.2.2 Um exemplo de participa"ao afetiva: a Eillfuhlullg 

Nosso primeiro exemplo sera apanha,do na grande tradi"ao 
alema da histClria da art:.: no inicio do seculo. E em 1913 que aparece 0 

livro de Wilhelm Worringer, A/lstraktion ullli Linfuhlung, com 0 subti-
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tulo "Contribui"ao a psicologia do estilo", traduzido em frances (em 
197H) com 0 titulo A/Jstraction ct Einfuhlung. 

Quando escreve esse livro, Worringer procura desenvolver uma 
estetica psicolClgica que se op6e a corrente, entao dominante, da este
tica normativa (ou "ciencia da arte", concebida como prescritiva, que 
aproxima a obra de arte a um ideal absoluto, derno e universal). Para 
isso, busca dois conceitos nos antecessores imediatos: 

- Por um lado, 0 conceito de ll/Jstrar;uo, tomado de Alo'is Riegel. 
Este concebia a produ"ao artistica como decorrente de um "querer" 
artistico, um KUl1stwollt.:n, an6nimo e geml, ligado it no"ao de povo, e 
havia formulado uma grande divisao, ao longo da hist6ria universal 
da arte, entre os estilos realistas, fundados na imita"ao 6ptica da 
realidade, e as formas artisticas concebidas no modo da estiliza"ao 
geometrica, fundadas na rela"ao menos 6ptica do que tatil com a 
realidade; a estas segundas formas artisticas, ell' associava 0 principio 
de abstra"ao. 

- Por outro lado, 0 conceito de Einfuhlung, jii com existencia 
bastante lo~ga no dominio en~ao incifiente ~a"rsicolo~ia. tinfuhlung 
traduz-se, as vezes, em frances por empatla', e deslgna, segundo 
Lipps, urn "gom objetivado de si", com base em uma "tendencia 
panteista pr{lpria a natureza humana de se confundir com 0 mundo" 
(esta ultima f6rmula e de R. Vischer, 1H73). A Einfuhlul1g corresponde 
pois a uma rela"ao feliz (que, para urn psicanalista, seria de natureza 
identificat6ria) com 0 mundo exterior. 

Por ser 0 ensaio de Worringer um ensaio de historia da arte, essa 
dicotomia e utilizada para produzir uma teoria geral dessa hist6ria, 
sob a forma de uma oscila"ao mais ou menos regular entre dois p610s: 
o p{)lo "abstra"ao", caracterizado por um estilo claro, inorganico, 
baseado na linha reta e na superficie plana, encarnando valores cole
tivos; e 0 p(llo Lillfuhlullg, 0 do naturalismo, organico, fundado no 
arredondado c na tridimensionalidade, encarnando tendencias e aspi
ra<;6es individuais. Do primciro, 0 Egito e 0 paradigma, do segundo, 
a Gn!cia; entre esses dois p(llos, certas epncas (n g6tico, por exemplo) 
lan"am pontes. Essa visao da histClria nan C, a cpnca em que Worringer 

5. Os IrJdulores do livro de WorringerevilarJm estc lermo e manliveram a palavra alema, 
para l1ue nilo houvesse confusao con) os usos da no~ao de empatia, sobreludo enlre 
a Igu ns ps icotera peu las. 

121 



a propoe, muito original: cia coincide em essencia com as grandes 
sinteses de Riegl, e encontra na mesma ocasiao a grande divisao entre 
visao aptica e visao haptica, proposta em 1893 por Hildebrand, de que 
ja falamos (2.3.1). Ela e aqui interessante porque Worringer quer 
basea-la inteiramente em determina~oes psicologicas de natureza afe
tiva: a arte imitativa, naturalista, repousa sobre essa rela~ao de 
identifica~ao empiltica com 0 mundo que e a Einfuhlung; ao contrario, 
a arte "abstrata", geometrica, repousa sobre outros afetos, sobre uma 
profunda necessidade psicolagica de ordem, que visa compensar 0 

que 0 contatn com 0 mundo exterior pode suscitar de angustia. Esta 
ultima ideia, de "compensa~ao" pcla arte da angustia existencial, tem 
tido alias sucesso nota vel em diversas formas de terapia rclativamente 
recentes. 

3.2.3 As emo~oes 

A no~ao de emo~ao, que na linguagem corrente e muitas vezes 
tomada como equivalente de "sentimento" ou de "paixao", deve ser 
dell'S estritamentc diferenciada: estes dois ultimos designam "sec un
dariza~6es" do afeto, que ja 0 engajam em uma serie de representa~oes 
- ao passo que a emo~ao guarda um carater mais "primiirio" e 
costuma ser vivida como desprovida de significa~ao. Para Francis 
Vanoye (19H9), um dos raros pesquisadores a abordar essa questao, 
"observa-se uma divisao entre abordagens <oeutras> da emo~ao, con
siderada como reguladora da passagem a a~ao, e abordagens mais 
negativas, que consideram a emo~Jo como sinal de disfun~Jo corrcla
ta a uma baixa dos desempenhos do sujeito". 

A segunda abordagem, desvalorizadora, que tende a vcr a emo
~ao como regressao momentanea, e dominante em toda a literatura 
sobre a imagem CS1,ctllcuillr, a que e produzida com destino a um 
espectador coletivo, de massa, scm cultura particular. Do espetaculo 
de rua a tclevisao, 0 mesmo desprezo teorico cerca as emo~6es ai 
apresentadas - ainda mais que se arvnram em emn~6es "fortes" 
(a custa de uma confusao, na maioria das vezes, entre emo~ao e sen
sa~ao). 

Mais interessantes sao os sistemas, raros, que tentam uma abor
dagem pnsitiva da emo~ao. Na maioria dos cas os, as imagens 
provocam processos emocionais incompletos, jii que nao hii nem pas
sagem da emo~ao a a~an, nem verdadeira comunica~ao entre 
espectador e imagem. Vanoye propels, limitando-se ao caso do cin£:-
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ma, um primeiro estudo ainda esquemiltico da situa~ao emocional do 
espectador. Constata de inicio que dois tipos de emo~oes sao induzi
dos no espectador de filme: 

- emo~oes "fortes", ligadas a sobrevivencia, as vezes praximas 
ao estresse, que acarretam "comportamentos de alerta e de regressao 
na consciencia magica": medo, surprcsa, novidade, bem-estar corpo
ral. Nesse caso, ha bloqueio emocional, ja que 0 espectador nao pode 
de fato reagir (pode apenas repetir compulsivamente a experiencia, 
indo ver outro filme); 

- emo~oes mais ligadas a reprodu~ao e a vida social: tristeza, 
afei~ao, desejo, rejei~ao. 0 filme intervem entao essencialmente nos 
registros bem conhecidos da identifica~ao e da expressividade. 

Essas emo~oes esbarram em tres obstaculos: a codifica~ao exces
siva, entretanto necessaria se 0 filme pretende ser compreensivcl; a 
inibi~ao da comunica~ao e da a~ao; enfim, 0 sentimento de ter vivido 
um cicio emocional incompleto ou falsamente completo. Vanoye des
taca duas condi~oes que permitem experiCncias emocionais mais 
satisfat6rias no cinema: 

- certos filmes "administram" mclhor 0 cicio emocional, ao 
"permitirem aD espectador acesso a integra~ao ou a elabora~ao de sua 
experiencia emocional" por dominio da configura~ao narrativa (por 
exemplo, variando os pontos de vista identificatorios); 

- certas situa~oes subjetivas sao mais propicias do que outras 
ao investimento emocional. 

Essa primeira abordagem e utilmente esclarecedora. Devemos 
observar no entanto que, na maioria dos casos, Vanoye relaciona a 
prndu~ao da emo~ao no cinema as estruturas narrativo-diegeticas, 
portanto apenas de modo indireto a imagem: 0 que comove e a parti
cipa~ao imaginaria I.' momentanea em um mUlldo jiL'ciollai, a rela~ao 
com eerO'OlltlgCI1O', 0 confronto com SitUtI~'clCS. Em cnmpensa~a(), 0 valor 
emocional das imagens continua a ser muito pouco estudado, co e 
quase sempre no interior da esfera da estetica. (Voltaremos a isso no 
capitulo 5.) 
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3.3 Pulsoes do espectador e imagem 

3.3.1 A pulsao 

A not;ao de pulsao e essencial a psicanalise freudiana, na qual 
aparece como urn tipo de remodelagem da vclha not;ao de instinto. 
Para Freud, a pulsao e "a representante psiquica das excitat;oes prove
nientes do interior do corpo e que chegam ao psiquismo": e pois 0 

lugar do encontro entre uma excitat;ao corporal e sua expressao em 
urn aparclho psiquico que visa dominar essa excitat;ao. 

Como a palavra indica (vem de um verbo latino que significa 
"empurrar"), Freud enfatiza, com esse conceito, a fort;a da pulsao. 
Mas, alem desse "empurrao" que e 0 primeiro elemento da pulsao, 
esta 5e define pelo seu o/Jjetivo (que e scm pre a satisfat;ao da pulsao), 
pelo seu o/Jjdo (que e 0 meio pelo qual a pulsao pode atingir 0 objetivo) 
e final mente pela sua font.:, que e 0 ponto de fixat;ao da p~lsao no 
corpo. Na partida, as pulslles sao "parciais", ligada: a fontes.lsoladas 
(pulsao oral, anal, falica etc) com vistas a um prazer Isola do, vlI1culado 
ao 6rgao-fonte. Na teoria freudiana, as pulslles parciais subordinam
se, durante 0 desenvolvimento psiquico, a uma organizat;ao psiquica 
situada por Freud sob 0 signo da genitalidade. Entretanto, jamais 
desaparecem e podem em particular regressar ao primeiro plano (re
torno do recalcado) em caso de fracasso do recalque. 

As pulsClCs s50 a parte mais enigmatica do modelo do psiquis
mo elaborado por Freud. Como em toda ocasiao que engaja 0 

psiquismo humano, elas podern intervir em nossa rela\~o. com as 
imagens, mesmo que essa intervent;ao perrnanet;a problematlca e mal 
conhecida. 

3.3.2 Pulsao esc6pica e olhar 

o que 5e chama pulsao esc6pica e um dos caS05 particulares da 
no\ao geral de pulsao, tal como se acabou de expor. A pulsao esc6pica, 
que aciona a necessidade de vcr, certamente nao e uma das grandes 
puls()es fundamentais, primarias, acompanhadas de um prazer de 
orgao, como a pulsao oral (originaria da necessidade animal de nutri
\ao); e, ao contra rio, caracteristica do psiquismo humano na medida 
em que este se guia mais peIas pulsoes do que pelos instintos. 
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Como indica 0 esquema geral, essa pulsao compoe-se de um 
objetivo (vcr), uma fonte (0 sistema visual), enfim, um objeto. Este 
ultimo,o meio peln qual a fonte alcant;a seu objetivo, foi identificado 
por Jacques Lacan com 0 olhar. Compreende-se que esse conceito de 
pulsao esc6pica, implicandn a necessidade de vcr e 0 desejo de olhar, 
tenha encontrado aplicat;ao no dominio das imagens. Mas, como e 0 

caso geral dos conceitos psicanaliticos, foi a teoria do cinema (secun
dariamente, a da fotografia) que mais desenvolveu essa aplicat;ao. 
Scm duvida, porque a teoria do cinema, mais recente do que a da 
pintura, chocou-se com menos inercia e reservas na adOt;do de concei
tos recentes e provocadores - e tambem porque 0 cinema, ao 
conjugar imagem visual e narrat;ao, articula mais manifestamente 0 

desejo e as pulsoes. (Lembremo-nos entretanto de que foi a prop6sito 
da pintura que Lacan introduziu a ideia do olhar como objeto a, em 
particular ao destacar que 0 quadro e aquilo que, ao fornecer algo 
como alimento ao olho, ao ser objeto de olhar, satisfaz parcialmente a 
pulsao esc6pica - ate mesmo em certos estilos de pintura, expressio
nista, por exemplo, nutre "excess iva mente" esse olhar, de urn modo 
que Lacan qualifica de perverso, em que a pulsao e entao cultivada por 
si pr6pria. Que eu saiba, porem, essas analises jamais foram efetuadas 
de maneira sistematica pelos te6ricos da imagem pict6rica.) 

Na verdade, em todos os usos da palavra, ate nos mais corren
tes, 0 olhar distingue-se da simples visao, porquanto emana do sujeito 
perceptivo de modo ativo e mais ou menos deliberado. Assim, ass ina
lamos no capitulo 1 como as psicologias da percept;ao 0 definem como 
ato sens()rio-informativo consciente e voluntario, que entra em uma 
estrategia de conhecimento e de comportamento que e a do sujeito em 
seu meio arnbiente. Mas a abordagem lacaniana implica ainda uma 
outra concept;ao do sujeito. Em uma serie rnuito citada de seus S.:mi
lUirios, Lacan diz que 0 nlhar e um o/ljdolJcqucnoll (seja mais ou menos 
urn objeto parcial de desejo, ou ainda um objeto da pulsao). Se olhar e 
urn desejo do espectador, este entra em um jngo intersubjetivo corn
plexD, que implica pDr um lado 0 dispositivo espectador como 
maquina habilitadora e censuradora ao mesmo tempo, e por outro os 
olhares trncados no interior da diegese, no jogo dos quais 0 espectador 
pode ser apanhado imaginariamente; enfim, os olhares dirigidos da 
tela para a sala (sempre imaginariamente). Todos esses pnntos ocasio
naram multiplos estudos: 0 jogo de olhares na imagem e 0 ponto 
central de celebres analises de filmes como a de urn fragmento de 
Stag.:co(/ch por Nick Browne, ou a de urn fragrnento de Th.: /Jig sl':':f! pnr 
Raymond Bellour; 0 olhar da tela para 0 espectador e objeto do con-
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ceito de sutura elaborado em 1970 por Jean-Pierre Oudart 1.', mais 
recentemente, de uma analise mais geral, por Marc Vernet, que nell.' ve 
uma dessas "figuras da ausencia" que perfuram 0 discurso filmico 
dcixando aflorar 0 irrepresentavel. 

3.3.3 Diferen\a sexual I.' voyeurism0
6 

Duas grandes dire\oes de estudo do olhar foram assim explora
das pela abordagem psicanalitica, sobretudo com respeito ao cinema 
I.' a foto: 

- 0 estudo dos olhares representados na imagem I.' da maneira 
como implicam 0 olhar do espectador; 

- 0 estudo do olhar do espectador como satisfa\ao parcial de 
seu voyeurismo basico. 

Sobre esses dois pontos, os estudos orientados para a diferen\a 
sexual (amplamente oriundos do feminismo) trouxeram impo~tanti~
sima contribui\ao, ao insistirem em fen6menos como a aSSlmetna 
entre personagens masculinos dotados do poder de olhar e ~ersona
gens femininas feitas para serem olhadas; ou como a dlferen\a 
essencial, no jogo do olhar espectador, entre um sujeito masculino 
voyeur por estrutura e um sujeito feminino dividido entre voyeurismo 
e situa\ao-de-ser-visto (" to-11L~-I(l(Jked-at/1ess" segundo a expressao for
jada por Laura Mulvey em seu brilhante artigo de 1975), ou, para 
continuar nos termos do mesmo artigo, entre a mulher como imagem 
I.' 0 homem como portador do olhar - inclusive no sentido de que, por 
delega\ao, e 0 portador do olhar do espectador, que neutraliza 0 

perigo potencial que a imagem da mulher detem, como espetaculo 
visando cristalizar 0 fluxo da a\ao para provocar a contempla\ao 
er6tica. Para Mulvey, disso resulta, no filme narrativo classico, uma 
contradi\ao fundamental entre 0 mecanismo sem restri\ao do voyeu
rismo (perversao vinculada a exacerba\ao da pulsao esc6pica) I.' 0 

mecanismo das identifica\oes. Em termos psicanaliticos, a mulher 
significa a ausencia de penis, a castra\ao: sua figura, portanto, amea\a 
sempre fazer suq~ir a angustia - donde as escapat6rias muita~ v.e~es 
adotadas pelo filme classico, com a retomada do trauma pnmlttvo 
(sob forma sadica, por exemplo, no filme noir) ou ao fetichizar a 
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illlar;em da mulher (0 que equivale a nao reconhecer a castra,ao que 
cia representa). 

Essas teses foram retomadas pela critica de inspira,ao feminista 
nos paises de lingua inglesa, seja com rela,ao ao cinema, seja ate com 
rela\ao a representa\ao em geral. Vamos citar apenas, de modo nao 
tao psicanalitico, mas partilhando os mesmos pressupostos feminis
tas, 0 livro de John Berger, Ways 1if seeing, que e uma critica radical da 
imagistica dominante da mulher na cultura ocidental (em especial na 
pintura I.' na foto publicitaria) e da explora\ao do corpo da mulher 
como objeto do voyeurismo masculino. 

3.3.4 0 gozo da imagem 

Se a imagem e feita para ser olhada, para satisfazer (parcialmen
te) a pulsao esc6pica, deve proporcionar um prazer de tipo particular. 
A essa observa,ao respondeu um texto importante, A cumllrll clarll, de 
Roland Barthes (1980), que teoriza a rela\ao do espectador com a 
imagem fotografica. 

Barthes opCle duas maneiras de apreender uma (mesma) foto
grafia, 0 que chama de foto do fot6grafo e de foto do espectador. A ~ 

primeira emprega a informa\ao contida na foto, sinais objetivos, um . 
campo codificado intencionalmente, 0 conjunto dependendo do que 
chama de stuJium; a segunda emprega 0 acaso, as associa\oes subjeti
vas, e descobre na foto um objeto parcial de desejo, nao-codificado, 
nao-intencional, 0 punctum. 

Nao e por acaso que Barthes cfetua esse deslocamento te6rico 
importante a prop6sito da imagem fotografica (a partir de suas posi
,oes mais semiol6gicas dos anos 60, por exemplo no artigo 
"Rhetorique de I'image"). Como vimos, a imagem fotogriifica, como 
tra\o do real, suscita fen6menos de cren\a ineditos ate 0 momento de 
sua inven\do. Mas Barthes vai mais longe: nao apenas tlcreditllmos na 
foto, na realidade do que a foto representa, mas esta ultima produz 
uma verdadeira revela\ao sobre 0 objeto representado. A "foto do 
fot6grafo" implica encena\ao significativa que tem de ser decodifica
da pelo espectador de modo cognitivo; mas a "foto do espectador" 
acrescenta a essa primeira rela\ao uma rela\ao plena mente subjetiva, 
em que cada espectador se investira de forma singular ao apropriar-se 
de certos elementos da foto que serao, para ele, como pequenos peda
\os destacados do real. A foto satisfaz assim, em particular, a pulsao 
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escopica, ja que permite vcr (uma realidade posta em cena) mas 
tamb6m olhar (0 fotogrMico no estado puro, que provoca 0 espectador 
- 0 1Junctum, diz Barthes, 6 tamb6m 0 que afionta - eo faz gozar da 
foto). Nesse livro, Barthes analisa varias fotos, algumas celebres, em 
que designa sempre 0 lugar, para cle, do punctum. E facil constatar que 
esse lugar nao pode ser objetivado nem universalizado, que e proprio 
do autor e que, se 0 punctum existir em uma fotografia (nao existe 
necessariamente), e proprio de tal sujeito espectador. 

E<;sa teo ria, discutivel por natureza ja que parte de uma expe
riencia subjetiva, nao deixa de ser interessante mesmo que nao se 
concorde com as descri"oes de fotos propostas por Barthes, mesmo 
que os ]iontos designados nem scm pre conven"am e mesmo que, de 
modo mais geral, nao se aceite uma distin"ao fundada no crih~rio 
delicado da intencionalidade da obra. De fato, cia separa utilmente, 
por seus proprios excessos, 0 ato do fotografo do ato do espectador
nao scm mostrar que, no caso da imagem fotografica, nao ha elemento 
espectador pum, ja que 0 e\cmento espectador nela se define sempre 
com referencia it" cria"ao", ao ato de prod u"ao e ao dispositivo em que 
ele se prod uz. 

3.3.5 A imagem como fetiche 

Scm que seu trabalho seja explicitamente prolongamento do de 
Barthes, 6 essa id6ia de uma qualidade particular da fotografia, acar
retando efeitos subjetivos singulares, que Christian Metz (1989) 
retoma para demonstrar que a foto tern a vcr com 0 fctichismo. 

Na teoria freudiana, 0 fetichismo e uma perversao que resulta 
do fato de que, ao descobrir de modo traumatico a ausencia do falo na 
mae, a crian"a nao quer deixar de crer que esse falo existe, e poe "no 
lugar" urn substituto, () fetiche, constitufdo por urn objeto que caiu sob 
seu olhiH no momento da constata"ao da castra"ao feminina. Essa 
teo ria foi muito criticada sob diversos pontos de vista (em especial 
feminista, ja que na pratica s6 se aplica ao desenvolvimento do sujeito 
masculino). Mas, como diz Metz, qualquer que seja 0 valor intrfnseco 
do conceito em seu campo primeiro: "Ha conivencias multiplas e 
fortes entre 0 que se chama foto, este peda"o de papel tao facilmente 
manipulavel e sussurrante de ternura, de passado e de sobrevivencias 
imaginarias, e as id6ias freudianas de objeto parcial, de corte, de 
medo, de cren"a abalada." 
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Christian Metz sublinha, de fato, varios caracteres da fotografia 
que facilitam sua fetichiza"ao: 

- 0 tamanho: mesmo uma foto de grandes dimensoes tern 
sempre algo de "pequeno" (esse ponto e, a meu ver, 0 mais discutivel; 
em uma exposi"ao de fotos, estas sao scm pre muito grandes, mais 
proximas de quadros do que da foto de identidade); 

---:- a inter~p"ao do olhar que ela provoca ou permite, e que 
evoca a IOterrup"ao do olhar de que resulta 0 fetiche; 

- 0 f~to de que, socialmente, a foto tern em especial urn papel 
documentano e, sobretudo, seja urn indicador, que "aponta com 0 dedo 
o que foi e nao e rna is", urn pouco como 0 fetiche; 

- 0 fato de que a foto nao dispoe de movimento nem de som, e 
que essa dupla ausencia the confere uma "for"a de siIencio e de 
imobilidade", isto e, para ligar visivel e simbolicamente a fotografia a 
morte; 

- enfim, 0 fato de que a fotografia, que nao possui fora-de
campo forte, "consistente", como 0 do cinema, produz mesmo assim 
urn efeito fora-dc-campo singular, "nao documentado, imaterial, pro
jetivo, tanto mais atraente", exatamente como 0 punctum de Barthes, 
cujo fora-de-campo fotogrilfico 6 "a expansao metonfmica". Ora, en
quanto 0 fora-dc-campo cum lugar de onde 0 olhar foi desviado para 
sempre, e 0 espa"o do campo fotogrilfico 6 "perseguido pelo senti men
to de seu exterior, de sua borda", a rela"ao entre campo e 
fora-dc-campo evoca outra rela"ao, entre 0 lugar para 0 qual todo 
olhar se ve denegado, da castra"ao, eo lugar "bem ao lado" que 6 0 do 
fetiche. 

Por todos esses aspectos, a imagem fotografica presta-se, de 
modo exemplar, a fetichiza"ao. Mais exatamente - pois tudo pode ser 
fetichizado, inclusive uma imagem - Metz demonstra 0 que, no 
processo propria mente fotogrilfico, produz sempre uma conjun"ao 
entre exercicio do olhar e fetichiza"ao (a qual supoe, e bom lembrar, 
uma contesta"ao do real). 

4. Conclusiio: antropologia do espectador 

o que se esbo"a, ainda que por contraste, nesse apanhado de 
algumas das principais abordagens do espectador da imagem, e uma 
verdadeira antrol)o[ogia das imagens: um estudo da imagem em sua 
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rela"iio com 0 homem em geral. Assim, mais do que realmente concluir 
(0 que seria diffcil devido it dispersao e it heterogeneidade das teorias 
aqui evocadas), este capitulo sera encerrado com a men"ao de que esse 
processo antropol6gico ja come"ou, e, com a cita"ao de seus represen
tantes mais eminentes, Sol Worth e John Adair. No mais importante 
trabalho dos dois, 0 livro Through Nuvajo Eyes, expoem a longa enquete 
"de campo" que os levou a interrogar, em companhia de indios nava
jos - com notave! preocupa"ao de honestidade e de respeito ao outro 
-, a universalidade da re!a"ao com a imagem tal como foi abundante 
e tao diversamente estudada em sujeitos ocidentais ou europeizados. 
Aqui estao as grandes linhas da pesquisa: 

Seis navajos, de 17 a 25 anos, e um setimo, mais velho (55 anos) 
e monolingue, todos vivendo em uma reserva indigena no Arizona, 
foram contactados por Worth e Adair durante longo perfodo de fami
liariza"ao mutua, e aceitaram desempenhar 0 pape! de sujeitos dessa 
enquete. Os dois antrop61ogos deram-Ihes apenas as indica"oes tecni
cas necessarias para que utilizassem uma camara e uma coladeira de 
16 mm, e entregaram-Ihes esse material com a unica instru"ao: "Fil
mem 0 que quiserem." 

A interpreta"ao dos resultados concentrou-se na Iinguagem 
cinematografica utilizada pelos navajos em seus filmes, em virtude de 
uma referencia it famosa hip6tese de Whorf, segundo a qual os dife
n~ntes cortes semanticos e sintaticos operados pelas Ifnguas naturais 
refletem diferentes cortes conceituais a prop6sito do mundo natural. 
Ou seja, Worth e Adair supuseram que a forma espontanea de filmar 
dos navajos poderia indicar as representa,,6es de mundo pr6prias it 
sua cultura (algo alem do que ja e dito pe1a linguagem). 

Ambos analisaram assim, de um lado, os conteudos dos filmes 
(em particular os aspectos simb6licos e ate miticos) e, do outro, a 
forma. A analise formal foi feita com refercncia a um modelo, elabora
do pm Worth em trabalhos semiol6gicos anteriores, da "estrutura de 
desenvolvimento da organiza"ao filmica" - que se diferencia da 
analise de filmes na maioria de suas outras variantes, naquilo em que 
e leva do em conta 0 processo de fabrica"ao do filme7

. As questoes 
levantadas cram entre outras as seguintes: quais cademes sao utiliza-

7. Worth define, como duas entidades semiol6gicas diferentes, 0 plano "na camara", 
durante a filmagem (0 'lue chama decad(7ne), e 0 plano "no filme", depois da montagem 
(0 'lue chama de edeme). 
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dos na montagem, quais sao rejeitados? Onde se cortam os cadcmes 
para tra~~forma-los em edemes? Quais edemes servem para qualificar 
ou modlflcar outros cdemes? De modo global, ha regras estruturais 
comuns a todos os filmes produzidos pelos navajos? 

As conclusoes de Worth e Adair sao prudentes e correto e 0 

~esejo?e n.ao sup?ri~terpretar. Um dos pontos centrais que eles valo
nza~ e a Imp~)rtancIa, na cuItura navajo, dos conceitos ligados ao 
~ovlmento flslco (sobretudo ao movimento circular) e it pr6pria no
"ao de movimento traduzida nos filmes sob diversas formas. E 
impossivel entrar em mais pormenores mas a expericncia mostrou 
~ue, se existe u~a base universal muito ampla na re!a"ao com a 
Imagem em movlmento, e no nive! dos simbolismos mais solidamente 
e~~aizado.s em uma cultura, logo os menos conscientes, que se produ
zlrao as dlferen"as na apropria"ao dessa imagem - diferen"as que se 
traduzem na estrutura"ao profunda da imagem, mais do que em seus 
conteudos. 

Qualquer que seja a leitura que se efetue desses resultados, e!es 
corroboram esta ideia fundamental: a imagem e sempre modelada por 
estrut~ra.s profu_ndas, ligadas ao exercicio de uma linguagem, assim 
con:o a vIncula"ao a uma organiza"ao simb61ica (a uma cultura, a uma 
sOCledade); mas a imagem e tambem um meio de comunica"ao e de 
representa"ao do mundo, que tem seu lugar em todas as sociedades 
humanas. 

A imagem e universal, mas sempre particularizada. 
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Capitulo 3 

A PARTE DO DISPOSITIVO 

As determina~6es fisiol6gicas e psicol6gicas, tais como acaba
mos de expo-las, da rela~ao do espectador com a imagem nao bastam 
para descrever completamente essa rela~ao. Alias, esta se da em urn 
conjunto de determina~6es que englobam e influenciam qualquer 
rela~ao individual com as imagens. Entre essas determina~6es socia is 
figuram em"especial os meios e tecnicas de produ~ao das imagens, seu 
modo de circula~ao e eventualmente de reprodu~ao, os lugares onde 
elas estao acessiveis e os suportes que servem para difundi-Ias. E 0 

conjunto desses dados, materiais e organizacionais, que chamamos de 
dispositivo - retomando assim, mas logo mudando, 0 sentido confe
rido a esse termo por importantes estudos do inicio dos anos 70 
referentes ao cinema. 

1. A dimensiio espacial do dispositivo 

1.1 Espa~o plastico, espa~o do espectador 

Ja insistimos, nos capitulos precedentes, no fato de que olhar 
uma imagem e entrar em contato, a partir do interior de urn espa~o 
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real que e 0 do nosso universo cotidiano, com urn espa~o de natureza 
bern diferente, 0 da superHcie da imagem. A primeira fun~ao do 
dispositivo e propor solu~6es concretas it gestao desse contato antina
tural entre 0 espa~o do espectador e 0 espa~o da imagem, que 
qualificaremos de espa~o plastieo Gustificaremos esse termo no capi
tulo 5, 1.2). 

Os elementos propriamente plasticos da imagem (representati
va ou nao) sao os que a caracterizam como conjunto de formas visuais 
e que permitem constituir essas formas: 

- a superficie da imagem, e sua organiza~ao, 0 que se chama 
tradicionalmente de eomposi~ao, isto e, as rela~6es geomctricas mais 
ou menos regulares entre as diferentes partes dessa superficie; 

- a gama de valores, ligada it maior ou menor luminosidade de 
cada regiao da imagem - e 0 contraste global ao qual essa gama da 
origem; 

- a gama de cores e suas rela~6es de contraste; 

- os elementos grtificos simples, especialmente importantes em 
toda imagem "abstrata"; 

- a materia da propria imagem, na medida em que proporciona 
a percep~ao, por exemplo sob as especies da "pincelada" na pintura 
ou do grao da peticula fotografica etc. 

Sao esses os elementos que fazem a imagem e com os quais 0 

espectador se defronta. 

1.1.1 Espa~o concreto, espa~o abstrato 

Este e pois 0 primeiro dado de todo dispositivo de imagens: 
trata-se de regular a distancia psiquica entre urn sujeito espectador e 
uma imagem organizada pelo jogo dos valores plasticos - levando 
em conta 0 fato fundamental de que urn e outra nao estao situados no 
mesmo espa~o, de que ha, para retomar a expressao de Andre Michot
te a propos ito do cinema, uma segregaqiio dos espaqos respectivamente 
plastico e do espectador. 

Ja consideramos essa rela~ao e a descrevemos sob urn de seus 
aspectos mais importantes, 0 da percep~ao na imagem, pelo especta
dor, de urn espa~o representado (ou seja, de urn espa~o tridimensional 
ficticio, imaginario, mas referlvel ao espa~o real por certos indices de 
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analogia). Podemos adicionar agora urn elo a essa rela~ao: de fato, 0 

espe.:tador nao percebe apenas, na imagem, 0 espa~o representado, 
percebe tambem como tal 0 espa~o plastico que e a imagem. Ate certo 
ponto e 0 que dizia a no~ao de "dupla realidade" introduzida no 
capitulo 1 - mas somente ate certo ponto, ja que essa no~ao diz que, 
na percepqiio do espaqo rcprcscntado, a percep~ao da superficie deve ser 
lev ada em conta. Ora, trata-se aqui de acrescentar que, espa~o repre
~entado ou nao, 0 espectador se depara tambem com 0 espa~o plastico. 
E preciso pois - a fim de melhor compreender os aspectos espaciais 
do dispositivo que iremos descrever em seguida (em particular a 
moldura) - completar 0 capitulo sobre 0 espectador por urn aspecto 
suplementar que analise essa capacidade do sujeito-que-olha de esta
belecer rela~ao direta com urn espa~o plastico. Foi 0 que tentou fazer, 
ao longo de diversas obras, 0 sociologo e historiador de arte Pierre 
Francastel. 

Francastel analisa longamente, com rela~ao a imagem, 0 que 
provem da constru~ao ativa de urn espa~o imagimirio, e nao insistire
mos nisso. Sua originalidade e ter ressaltado tambem outro aspecto, 0 

da constru~ao de urn espa~o material, "concreto", em rela~ao direta 
com os valores pliisticos da imagem. Para ele, 0 espa~o imaginario 
baseia-se em uma concep~ao abstrata do espa~o que e a do adulto 
ocidental normal. Em compensa~ao, existem outras rela~6es com 0 

espa~o, antes mesmo do encontro com as imagens, rela~6es baseadas 
numa concep~ao menos abstrata, menos rigidamente estruturada pela 
geometria perspectivista, e a respeito das quais Francastel utiliza a 
palavra topologill. Na verdade, a topologia nada mais e, em matemati
ca, do que 0 estudo das rela~6es espaciais e inclui entre outras a 
questao da perspectiva - mas Francastel toma a palavra na acep~ao 
especializada que lhe foi dada, nos anos 40, por alguns psicologos 
como Henri Wallon, sobre a apreensao do espa~o pela crian~a. Trata
va-se, para Wallon, de insistir no fato de que a crian~a aprende a 
conhecer 0 espa~o progressivamente e de que, antes de ter uma visao 
global, "perspectivizavel", conhece-o sob a forma de reIa~6es de pro
ximidade, ao uti!izar rela~6es como "ao lado de", "em volta de", 
"dentro de", em vez das no~6es de "proximo", "distante", "diante 
de", "atras de" etc. Para Francastel, essas rela~6es primeiras com 0 

espa~o concreto que nos cerca jamais desaparecem porcompleto e nao 
sao totalmente apagadas pela aquisi~ao posterior de urn sentido de 
espa~o mais global e mais abstrato. Sobretudo em nossa rela~ao com 
a imagem (artlstica, pictorica ou fflmica por exemplo), essa experien-
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cia primordial do espa.;o vinculada a nosso corpo ressurge, e ao espac;o 
social da organiza.;ao perspectivista acrescenta-se, de modo as vezes 
contraditorio, 0 espac;o genCtico da organiza.;ao "topologica". 

1.1.2 Modos de visao 

Essa tese de Francastel, que faz coexistir no espectador dois 
mod os distintos parcialmente opostos de apercep.;ao do espa,o, nao e 
(mica. Encontra, de maneira sintomatica, outra tese celebre proposta 
pelo historiador de arte alemao Heinrich Wolfflin em seus Principes 
fondamentaux de l'histoire de I'art (1915), segundo a qual a arte (sub
entendida, e claro, a arte ocidental) teria evoluido em virtude de 
modos de visao que vaG do "tatil" ao "visual". 

Reconhece-se, nesse paradigma do tatil e do visual, a intui,ao 
de Hildebrand de que ja falamos (d. capitulo 2, 2.3.1), porem, com 
mais rigidez do que seus contemporaneos Worringer ou Riegl, Wolf
flin faz dele urn principio explicativo da historia da arte. Para ele, 0 

modo tatil e tambem modo plastico ligado a sensa,ao dos objetos 
proximos a visao, e assim organiza 0 campo visual mediante uma 
hierarquia que nao esta muito longe da "topologia" francasteliana. Ao 
contrario, 0 modo visual e 0 modo propriamente pictorico, ligado a 
uma visao longinqua e subjetiva, visao do espa,o e da luz, unificada, 
que organiza a rela,ao espacial global entre 0 todo e as partes em urn 
modo geometrico. 
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Essa ideia seduziu, pela aparencia explicativa relativamente elegante, 
muitos criticos e historiadores da arte. 0 grande crftico espanhol Jose 
Ortega y Gasset aderiu sem restri<;6es ao modelo proposto por W61ff1in 
e propos a leilura, segundo esse esquema, da evolu<;ao da arte represen
laliva desde Giollo, que se concentrava na figura<;ao das coisas, a 
Velasquez que, ao distanciar-se por assim dizer da tela, chega a repre
sentar 0 espa<;o; depois aos impressionistas, em que 0 recuo visual 
atinge seu maximo, chegando a representa<;ao da sensa<;ao luminosa; 
enfim, aos movimentos pictoricos do infcio do seculo xx, expressionis
mo e cubismo, nos quais urn distanciamento ainda maior leva a 
representa<;ao de ideias (e, paradoxalmente, a reencontrar desse modo 
os valores hiteis, fechando assim 0 cicio da historia da arte). 
Mais ou menos a mesma epoca (inicio dos anos 40), tambcm Eisenstein 
retomou essa lese, especialmente em seu artigo "Rodin e Rilke. 0 
problema do espa<;o nas artes representativas", em que prop6e uma 
variante dessa mesma tese, vendo nao apenas a historia da arte, mas a 
historia de qualquer rela<;ao com 0 espa<;o, como passagem do ciincavo 
ao convt'X(l, do interior ao exteriror (do tatil ao visual), de uma situa<;ao 
psicol6gica "vazia" a uma apreensao do "pleno". 

E dificil aderir integralmente a essa tese na medida em que ela 
pretende fomecer urn principio explicativo - sobretudo pela confian.;a 
absoluta que ela concede a metafora dos dois modos de visao, proxi
mo e distante, relacionados alem disso a um sujeito vidente que, no 
fundo, escaparia a toda historicidade. Entretanto, 0 encontro dessa 
importante intuil;ao com as de Francastel mostra a existencia do pro
blema, ao lembra~ que nossa rela~ao com a imagem nao e apenas 
aquela a que macl,amente 0 dominio das imagens fotograficas nos 
acostumou, ha mais de urn seculo, mas repousa tambem sobre 0 

acumulo de experiencias anteriores, as da infancia e tambem as da 
"infancia da arte", que vem por intermedio da visao fotografica. 

1.1.30 tamanho da imagem 

A imagem, convem ainda insistir, e tambem e em primeiro 
lugar um objeto do mundo, dotado como os outros de caracteristicas 
fisicas que 0 tomam perceptivel. Entre essas caracteristicas, uma e 
especialmente importante em termos de dispositivo: 0 tamanho da 
imagem. 

. 0 lulgamento final de Michelangelo, a Gioconda, urn daguerre6-
hpo, um fotograma de filme, podem hoje figurar lado a lado, sob a 
forma de reprodu,oes de tamanho identico, em urn livro ilustrado. 
Ora, 0 afresco de Michelangelo ocupa uma parede intcira da Capela 
Sis tina, 0 quadro de Leonardo mede perto de 1 metro, um daguerreo
tipo, menos de 10 centimetros (quanto ao fotograma, que na peticula 
mede cerca de 2 centimetros, projetado, sua altura pode chegar a 
v.'i~ios metros). Noss.a~ principais fontes de imagens, 0 livro, 0 diapo
slhvo, a tela de teleVlsao, achatam por completo a gama de dimensoes 
~as imagens, incutem-nos indevidamente a ideia de que todas as 
Imagens tem dimensao media, enos levam a uma rela,ao espacial 
fundada tambcm em distancias medias. 

E portanto capital ter consciencia de que toda imagem foi pro
duzida para situar-se em urn meio, que determina a visao dela. Os 
afrescos de Masaccio e de Masolino na Capela Brancacci em Floren,a 
na~ so sao muito maiores que suas reprodu,oes, mas, pintados uns 
acima dos outros nas paredes de uma capda relativamente estreita, 
~ao in situ, a quem s6 os conhece pelos livros de hist6ria da arte, uma 
Impressao de amontoamento que, entre outras coisas, diminui consi
d~ravelmente seu poder ilusionista, em beneficio de uma especie de 
le/tura argumentada. Uma das grandes novidades do Renascimento 
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foi a de produzir obras destacaveis das paredes, quadros, em geral bern 
menores do que os afrescos das igrejas. A rela~ao do espectador com 
o quadro e nao so mais intima como se torna tambem mais puramente 
visual; e notavel que, nos seculos XVII ou XVIII, quando os afr~scos 
sao de novo produzidos nas paredes ou nos tetos, serao influenclados 
pela ideologia do quadro e tentarao copiar essa rela~ao visual- como 
na cupula de San Ignazio (d. capitulo 2, 2.1.4) ou nas paredes enos 
tetos dos palacios venezia nos decorados por Tiepolo. 

o tamanho da imagem esta portanto entre os elementos fund a
mentais que determinam e especificam a rela~ao que 0 espectador vai 
poder estabelecer entre seu proprio espa~o e 0 espa~o plastico da 
imagem. Mais amplamente, a rela~ao espacial do espectador com a 
imagem e fundamental: em todas as epocas, os artistas perceberam, 
par exemplo, a for~a que podia ter uma imagem de grande tamanho 
apresentada sem recuo, obrigando 0 espectador nao so a the ver a 
superficie, mas a ser dominado e ate mesmo esmagado por ela: Esse 
dado espacial esta hoje no cerne de muitos trabalhos, em especial de 
instala~6es. Na exposi~ao Passages de [,image, realizada em 1990 no 
Centro Pompidou, a pe\a de Thierry Kuntzel reune uma imagem 
gigantesca e uma imagem minuscula, uma fixa e a outra animada; 
alem disso, a imagem menor esta em grande close, ao passo que a 
maior esta em plano de conjunto, e a combina\ao desses diversos 
parametros produz efeito deliberado de perturba\ao das referencias 
espaciais do espectador. Ao contra rio, a pequena dimensao de certas 
imagens - a da imagem fotografica em geral - e 0 que permite 
estabelecer com a imagem uma rela\ao de proximidade, de posse, ate 
de fetichiza\ao (d. capitulo 2, 3.3.5). 

1.1.40 exemplo do close 

o sucesso do Cinematografo dos irmaos Lumh~re foi devido em 
grande parte ao tamanho da imagem projetada (suplantou 0 cinetos
copio de Edison, que apenas mostrava uma imagem de pequen~ 
dimensao). Mas essa dimensao das imagens, tida como adequada a 
representa\ao de cenas ao ar livre bastante vastas, tornou-se muito 
perturbadora quando se come\ou a mostrar, no cinema, corpos huma
nos vistos de perto e, depois, de muito perto. Os primeiros pianos 
enquadrando 0 busto, ate mesmo a cabe\a, produziram durante muito 
tempo rejei~ao, ligada nao so ao irrealismo dessas amplia~(jes, mas a 
urn aspecto percebido como monstruoso. Falou-se de "grandes cabe-
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\as", de dumb giants ("gigantes mudos"), criticaram-se os cineastas por 
"ignorarem que uma cabe\a nao podia mover-se sozinha sem 0 auxi'lio do 
corpo e das pernas"; em suma, isso parecia contra a natureza. Ora, pouco 
tempo depois, nos anos 20, Jean Epstein podia dizer que 0 close era 
"a alma do cinema" . 

Assim 0 cinema transformou em efeito esh~tico especifico 0 que, na 
origem, era somente uma particularidade urn pouco excentrica do dispo
sitivo cinematogrilfico. 0 close e uma demonstra\ao permanente do poder 
desse dispositivo: 

- ele produz efeitos de "gulliveriza\ao" ou de "liliputiza~ao" (se
gundo a expressao de Philippe Dubois), tirando partido do tamanho 
relativo da imagem e do objeto representado; no cinema primitivo, 0 close 
era muitas vezes concebido para representar urn objeto visto com a lupa, 
ou por meio de uma luneta astron6mica etc. Mas os grandes cineastas do 
cinema mudD souberam observar e utilizar a estranheza da amplia\ao, 
fazendo de urn telefone uma especie de monumento (Epstein) e de uma 
barata urn monstro maior que um elefante (Eisenstein); 

- transforma 0 sentido da distancia, levando 0 espectador a uma 
proximidade psiquica e a uma "intimidade" (Epstein) extremas, como na 
serie de closes do rosto de FaIconetti em Joana d'Arc de Dreyer. Essa 
intimidade po de as vezes ser excess iva, como no famoso pequeno filme 
de Williamson, A [Jig swallow (Um grande bocado), em que 0 personagem 
filmado em close abre a boca e, ao aproximar-se mais, acaba por engolir a 
camara; 

- materializa quase literalmente a metilfora do tato visual, ao acen
tuar, ao mesmo tempo e de modo contraditorio, a superficie da imagem 
(porque nela 0 grao esta mais perceptivel) e 0 volume imaginario do 
objeto filmado (que e como extraido do espa\o circundante, cuja profun
didade e abolida). 

Assim 0 close sempre foi um dos mais constantes objetos teoricos 
de qualquer reflexao sobre 0 cinema. Epstein, ja citado, tambem Eisens
tein (que lhe consagrou diversos textos ate nos anos 40) e Bela Balazs 
fizeram dele uma de suas principais alavancas teoricas, eo reconheceram 
como um dos trunfos maiores do cinema, se este nao quisesse permanecer 
como mera reprodu\ao da realidade. E nesse sentido da expressividade 
que a teoria do close foi continuada, mais recentemente, por Pascal 
Bonitzer e por Philippe Dubois. Para Bonitzer, 0 close e suplemento "do 
drama, da cena filmica da qual fere a primitiva integridade", e que 
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" rc-marca a desco ntinuidadc do es pa ~o Hlmico c leva a v isao, a ima
gem, para 0 movi me nto s ubslitutivo da escrita" . 0 c/(I:;': e po is, nessa 
conce p~a o do cinema, uma cspecie de fig ura epo nima da heterogene i
dad e do tcxto film ico, "arru inand o" a co ncc p,;;ao lincarda mo ntagem, 
em beneficia de uma co nccp.;;:ao do plano co mo fra gme nto, ins pirada 
na s concc p~(JCS c ise ns tcinianas. Du bois insis tc sobrctudo nos cfcitos 
puisillllllis p rnduzi dos pelo d(!&, cfcito de focali za(Ja o, cfeito de verti
gem (" a pcdra qu e se e ntrcabre e se lo rna um precipicio ff

) , 

cfeilo-Medusa, que fascina c rcpele simultaneam ente. 

Em todos os casas, 0 dose.: C vis lo co mo a imagc m po r cxccICncia 
que ge ra um a dis ta nci a psiquica pr6pria do cine ma, f(' ita de proximi
dade, de side ra ,;;ao e de irrcdulivcl afa stamento. 

1.2 A moldura 

Sc a image m c urn objeto, logo se te rn d ime nsocs, tamanho, 11 
porque nao c ilimitada . A imensa ma ia ria das image n.~ aprcsc nta -se 
sob fo rma de o bjc tos iso la ve is percc pti vam enle, se nao semprc male-
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rialmente; esse canHer limitado da imagem, destacavel e ate mesmo 
mobilizavel, e tambem um dos tra~os essenciais que define 0 disposi
tivo. Nenhuma no~ao melhor do que a de moldura encarnou esses 
aspectos. 

1.2.1 Moldura concreta, moldura abstrata 

Toda imagem tem suporte material, toda imagem e tambem um 
objeto. A moldura e primeiro a borda desse objeto, sua fronteira mate
rial, tangivel. Com muita freqi.il~ncia, essa borda e refor~ada pela 
adjun~ao, ao objeto-imagem, de outro objeto que e 0 emolduramento, 
ao qual chamaremos de moldura-objeto. Os quadros expostos nos 
muse us sao quase obrigatoriamente munidos dessa moldura-objeto, 
muitas vezes ornada, esculpida, dourada, mas a fotografia colocada 
sobre uma comoda ou sobre a lareira, 0 "poster" pendurado no quarto 
do adolescente, assim como a imagem projetada no cinema e ate a 
imagem teievisiva, tem tambem sua moldura-objeto - ainda que a 
importancia que adquire nesses diferentes casos esteja longe de ser a 
mesma, nao s6 a medida que varia 0 material do emolduramento, mas 
tambem a espessura, a largura e ate a forma (a moldura-objeto da 
imagem tclevisiva estava mais presente nos primeiros televisores, cuja 
tela quase oval saltava aos olhos e, de algum modo, sufocava a ima
gem - ao passo que 0 televisor de cantos quadrados e de tela plana 
visa neutralizar tanto quanta possivel essa moldura, fazer com que 
seja esquecida). 

Mas, como dissemos, a moldura e tambem, e mais fundamen
talmente, 0 q~e manifesta 0 circundamento da imagem, sua 
nao-ilimita~ao. E a borda da imagem. Em outro sentido, nao tangivel, 
e seu limite sensivei; c uma mol dura-limite. 0 vocabuhirio e reveia
dor: a palavra francesa cadre! vem do latim quadratum, que significa 
"Iuadrado, e, embora muito poucas molduras sejam efetivamente qua
dradas, essa etimologia mostra que a moldura e em primeiro lugar 
concebida como uma forma geometrica, abstrata (a do contorno da 
superficie da imagem), antes de ser concebida como objeto. A moldu
ra-limite e 0 que interrompe a imagem e the define 0 dominio ao 
separa-la do que nao e a imagem, e 0 que institui um fora-de-moldura 
(que nao deve ser confundido com fora-de-campo). 

1. Traduzido aqui por moldura. (N.T.) 
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Moldura-objeto e moldura-limite costumam ser a mesma coisa, 
mas e importante notar que nem sempre e assim. Muitas obras pict6-
ricas, sobretudo no seculo XX, jamais foram emolduradas; mais 
banalmente, as fotografias de amador tiradas "em serie" sao revela
das, nao apenas sem emolduramento, mas sem margem. Em ambos os 
casos, a imagem tem somente moldura-limite, e nao moldura-objeto. 
De mod~ inv,erso, ha imag~ns.que, embora munidas de moldura-objeto, 
qu.ase nao tem moldura-hmlte: como e 0 casu de diversas pinturas 
chmesas, apresentadas em rolos verticais ou horizontais, logo, em 
determinado sentido, "emolduradas" em um objeto que as prende -
mas sem que os limites da zona pintada sejam de forma alguma 
marcados e, portanto, sem que a presen~a de uma moldura-limite seja 
verdadeiramente sensivel. 

A moldura, sob suas duas especies, e 0 que da forma a imagem, 
ou, para especular com as palavras, 0 que the da um formato. 0 
formato define-se por dois parametros: 0 tamanho absoluto da ima
gem e 0 tamanho relativo de suas dimensoes principais. Existem 
molduras de todas as formas, ate as mais improvaveis, mas, com 
exce~ao da importancia que se atribuia a moldura redonda na pintura 
italiana chissica, a imensa maioria das molduras foi retangular, e 0 

formato define-se entao pela rela~ao entre largura e altura. Nao ha 
estatisticas exatas sobre os formatos predominantes em diferentes 
epocas, mas pode-se adiantar com certeza que, se 0 cinema nos habi
tuou a imagens horizontais (desde 0 forma to" standard" de propor~oes 
de 1,33 ate a tela grande dos anos 50, de propor~oes de 2,5), toda a 
fotografia de retrato do seculo XIX, retomando uma tradi~ao pictorica 
bem salida, adotava formato vertical. Quanto as propor~6es da ima
gem, sao quase sempre as de um retangulo pouco alongado (uma 
estatistica antiga afirma que a rela~ao de 1,6 entre as duas dimensoes 
e, alem de mais freqiiente, a "preferida" pela maioria dos especta
dores2

). 

1.2.2 Fun~oes da moldura 

A moldura dourada, a "cornija" que vemos habitualmente em 
t~rno dos quadros dos museus, foi sobretudo empregada a partir do 
seculo XVI, mas a pintura conheceu-lhe equivalentes desde a arte 

2. Essa propor.;iio e muito proxima a que se chama "numero deouro", d. capitulo 5, 1.2.3. 
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grega antiga; muitas pinturas murais ou mosaicos da epoca helenistica 
comportam um emolduramento pintado, as vezes esculpido. E por
tanto sob seus dois aspectos que a moldura existe, em nossa 
civiliza\ao, ha bastante tempo, e a existencia de semelhante conven
\ao, por mais de dois milenios, s6 pode ser explicada se fum,;oes 
consideradas como realmente uteis, ate mesmo importantes, sao 
preenchidas por ela. As fun\oes da moldura sao potencial mente muito 
numerosas: 

a) Fum;ocs visuais: a moldura e 0 que separa, perceptivamente, a 
imagem do que esta fora dela. A incidencia dessa fun\ao perceptiva e 
multipla: a moldura-objeto, ao isolar um peda\o do campo visual, 
singulariza-Ihe a percep\ao, torna-a mais nitida; desempenha alem 
disso papel de transi\ao visual entre 0 interior eo exterior da imagem, 
de intermediario que permite passar nao muito bruscamente do que 
esta dentro para 0 que esta fora. as pintores classicos foram muito 
sensiveis a essa fun\ao de transi\ao, em particular a maneira como a 
moldura dourada permitia banhar a tela em uma luz suave, um pouco 
amarela, tida como favoravel a visao do quadro. Moldura-objeto e 
moldura-limite, juntas, garantem ainda uma especie de isolamento 
perceptivo da imagem. Contribuem para conferir-Ihe a dupla realida
de perceptiva (d. capitulo 1,3.2.1), ao criar no campo visual uma zona 
particular que produz indices de analogia (d. capitulo 4), ao mesmo 
tempo que e submetida a um "campo de for\as" visual, a uma organi
za\ao em termos plasticos, que e 0 que se chama tradicionalmente 
composir;ilo da imagem (d. 1.2.3 adiante). 

b) Funr;cics cconilmicas: 0 emolduramento, sob a forma que 0 

conhecemos, apareceu aproximadamente ao mesmo tempo que a con
cep\ao moderna do quadro como objeto destacavel, trocavel, que 
pode circular como mercadoria nos circuitos economicos3

• A moldura 
teve portanto, muito depressa, 0 encargo de significar visivclmente 
esse valor mercantil do quadro; nao e por acaso, desse ponto de vista, 
que a propria moldura tenha sido durante muito tempo objeto precio
so, requerendo trabalho e utilizando materiais nob res (entre os quais 
muitas vezes 0 Duro, e ate incrusta\oes de pedras preciosas). 

3. Devemos observar que a palavra "economia" vem de raizes gregas que significam 
"regula<;iio da imagem". A ikorlomia abrangia, em Bizancio, 0 funcionamcnto normal e 
co~v.eniente das imagcns, dos lcolles, de acordo com regras idcol6gicas - no caso 
rehglOsas-quedefiniam a imagcm. 
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c) Fum,;cics simbolicas: ao prolongar simultaneamente sua fun\ao 
visual de separa\ao, de isolamento da imagem, e sua fun\ao economi
~a ~e valo:iza\ao.~? quadro, a moldura vale tambem como especie de 
mdlcador, que dlZ ao espectador que ele esta olhando uma imagem 
que, por estar emoldurada de uma certa maneira, deve ser vista de 
acordo com certas conven\oes e possui eventualmente certo valor. 

Como toda fun\ao simb6lica, esta e diversa, ao sabor dos sim
bolismos em vigor. Por muito tempo, 0 emolduramento da imagem 
t~ve valor univoco, significando que se tratava de uma imagem artis
hca, logo, para ser olhada. Ideia alias que nao desapareceu de todo e 
deixou eco, por exemplo, na multiplica\ao dos "porta-retratos" nas 
casas pequeno-burguesas contemporaneas (ou, ate 1960, no "emoldu
ramento" sistematico das fotos de amador por uma pequena 
cercadura branca, as vezes em leve relevo). Mas outros valores apare
ceram com as imagens "novas": 0 receptor de televisao, que emoldura 
? im~gem televisiva (ao inseri-Ia, diga-se de passagem, na arquitetura 
mtenor da pe\a), confere a essa imagem um status particular, tao 
pouco artistico quanto possivel (dessacralizado), que tem aver simul
taneamente com a "conversa\ao" e com 0 "fluxo" ininterrupto (a 
imagem televisiva parece dirigir-se a mim pessoalmente e nunca 
para). 

d) Funr;cics rcprcscntativils c nllrrlltivlls: 0 indicador de visao que 
constitui a rnoldura, designando um mundo a parte, ainda se refor\a 
quando a imagem e representativa e ate mesmo narrativa de um valor 
imllginario notavel. De fato, a moldura aparece mais ou menos como 
uma abertura que da acesso ao mundo imaginario, a diegese figurada 
pela imagem. Reconhece-se a celebre metafora da moldura como "ja
nela aberta para 0 mundo", retomada com tantas variantes e que 
remonta pelo menos a Leon Battista Alberti, 0 pintor e matematico do 
Renascimento que foi um dos codificadores da perspectiva. 

E sobretudo aqui a moldura-limite que esta em causa (ainda que 
alguns quadros tenham sabido usar a moldura-objeto para nela pro
longar, de modo ilus6rio, 0 mundo diegetico interno ao quadro): em 
toda a tradi\ao representativa oriunda do Renascimento, ainda viva 
hoje, as bordas da imagem sao com certeza 0 que interrompe a ima
gem, e tambem 0 que faz cornunicar 0 interior da imagem, 0 campo, 
com seu prolongamento imaginario, 0 fora-de-campo (d. capitulo 4, 
2.2). 
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c) " lmrcJc.o~ r.:t{ir;t:{ls: a mold ura, em mu itos conlcxtos, pode cnfi m 
ser com prce ndida como "' p rofcri ndo urn discu rso" quase a uluno mo 
(ainda qu c tis vezcs d ifici lmc nlc scparavcl dos valorcs si mb6licos). Em 
cerla s cpocas, q uasc sc podcria fa la r de uma ve rdadei ra "rcl6 rica da 
moldura", com fig ura s cris tali 7..adas c rccorrcnlcs. 

Essa reto rica jamais fo i lao ma nifesta quanto nos casos em que 
o pi nto r doto u seu q uadro de fa lsa mold ura, pintada ci a mcs ma co m 
ilusao de 6 ptica - manipulando assim conscienteme nle todos os 
valo rcs dessa moldura . Mas pode-se tam bem vc-Ia em a, ao sob muila s 
o ul ras formas, po r exe mpl o sob a fo rma de uma verdad eira express i
vid ad e da moldura em rcla,ao co m se u conteud o rcpn.'Senlali vo. Urn 
exe mplo bas ta ra pa ra que isso seia co mpree ndido: em varios fUmes 
ja po neses dos anos 60 rodad os e m cin.:m llsC(ll~ (e m pa rticular os de 
Shohei Imam u ra), a mo ld ura cs ta tis vczes animada de urn mov ime nt o 
auto no mo, por cxc mp lo uma rota,ao sobre sc u cixo o u urn fo rte 
tremo r, q ue nao sao de fo rm a alguma justificad os peio conteudo 
d iegctico, mas "exprime m" sob cssa fo rma visivel uma em~ao que ° 
ci neas ta q u is aSSl)Ciar ao conteudo d icgctico (tremo r: "pc rturba,30 
vio le nta da personagem"; rota ,.io: "a tmos fe ra bi za rra" elc). 

1.2.3 Cen lrame nlo e de$cent ramento 

Vj rias dessas fun,6es da rnold ura - as fun,6cs economicas, 
sirnbOlicas, rcluricas - sao rclativamen te abs lra tas c aciona m as con
venlioes S(1t:;(I ;~ que regularn a prod uli.io e 0 consu mo das imagcns. Em 
cornpensa,au, olS fun,iX'S ViSUilis c rc prcse nta li v;)s di rige m-se mais 
diretamc nle aD sujc ilO espectado r de que fa la mos no ca pitu lo 2. 

Em scu livro TIl': I'l1lv.:r 11 tlie O:Uf .. T (1981), Rudolf Arnhei m 
es luda, sob esse ang ulo, a reia,ao enl re um es pectado r co ncebido 
sobre 0 modclo de urn "cenl ro" imag ina rio rcferindo in leiramc nle a si 
mcs mo ° mundo v isual, e uma imagem na q ua l, po r isso, as fenu rn e
nos dc cC lltrame nlo desem pcllham urn papel prepo nderil nte. A lese 
de Arnhei m c in teressante pelu g ril u de gc nerali dade que ele Ihe 
co nfe re; pa ra cle, ha nil imagem vari os cenlros, de d iversas na tu rczas 
- cenl m gco lllcirico, "ce ntro de g ravidade" v is ual, ce nl ros sec und a
ri os da colll posi,i'io, cen lros dic~c tico- narrali vos - I! a visao das 
image ns (a rtis licas, no casal co nsis te em o~ani zar losses difcrc ntes 
ccnl ros COIll re la,.io ao cenlro "absolulo" q ue c 0 sujl!ito espcctado r. 
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o c~ ntr<l m~nlo d. ""r ,..,s ~nl.~.tl . E.spel~cularmenle l'XCl"ilS' VO no qu~dro de 1:.G uardi 
(0 ol,,;.;r ,.'" Sti" MUn.l'~. c. 1770), 0 c<'""lramcnlo ~ proJuzldo de moJo mais Jiserclo em 
~ d,V"'!I."Uf sur "!itTv.-, Je Mancl (HI63): J uplic .. ~.io .101' bord., vertic ... , .101 moldura, 
cieilo per:spcclivo, togo de olhar.", . 



Essa lese e importante: mcsmo que se julgue duvidoso 0 modelo 
psicol6gico impllcilo sobre 0 qual se ap6ia, ela ofercce na verdade a 
va ntagem de propor uma lcoria unificada, sob a noc;:ao generica de 
ce:ntramento, de fenOmenos manlidos ate enlao na abordagem mais 
empirica, como 0 que se chama tradicionalmente de composir;iio, e 
tambCm co mo a relaf\ao entre essa composif\ao, no nlvel plastico, e a 
organi7Af\aO da imagem reprcscntativa "'em profundidade". Essa teo· 
ria de Arnheim e sedulora, enl re ou lras, por seu carater dim;m;c/.). Nela 
a imagem e pcnsada como campo de forf\as e sua visao como processo 
alivo de criaf\ao de rclaf\oes, frequenlemenle inslaveis e mutaveis; as 
analiscs de Arnheim sao muHo convincenlcs quando ell' trolla de 
imagens Cl.'c..'I:"trmJm; ou dCSfXlltmdll$, nas quais a competi,ao entre 
centros e grande c aliva, logo, correlati va mentc, 0 pape l do l>s pcclador 
importanlc. Pode·se quase dizer que, mais do que leoria do cenlra · 
menlo, ele desenvolve a respeilo da s imagens uma verdadeira eslclica 
do descentramcnto permanente; a imagem s6 e interessanle e fundo· 
na bem se alguma coisa nela cslive r descent rada (e puder, porlanto, 
ser imaginariamen te confrontada com 0 centro absoluto mas inquieto 
que so mos n6s, L>spc<:ladorcs). 

1.3 Enquadramento e ponto de vis ta 

1.3.1 A pirfimide visua l 

A imagem representativa, sob a forma a que (?S tamos mais 
habituados, fo i muita s ve7.es concebida como reprcscnlando uma par· 
,ao dc um l'Spaf\o mais vas to, potcncialmcnlc ilimitado (d. a nc.x;50 de 
campo vis ual, adma, c de campo represe ntativo, a seguir). Coslumou· 
se compa r.i . la fa vis50 "' nalural", na medida em que cs ta jil produz um 
corte conscicnte ou n50 do cspa,o vis ual. 

Foi a partir do Rcnascimento que essa analogia tornou·se mai s 
frequentc, com a melilfora da piramide visual, dc<:orrcnte da nc.x;iio de 
faio luminoso. Em Alberti, 0 ol ho que o lha 0 mund o diante de si c 
aprcsentado como uma especie de farol que va rrc 0 espa,o (com 
exce,iio de que, se a luzsai do faroi , entra no o lho); no o lho cntra uma 
infinidade de raios lu minosos que formam urn cone cujo cume C L'Sse 
olho. Esse cone L'Slende·sc pelos lados e de fa 10 c rclativamcntc infor· 
me. A nc.x;iio de piriimide visual corresponde enlao a ex traf\ao, pelo 
pcnsamento, de uma parte do lingulo s61ido formado por esse cone-
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A pi r.mid., yisu.l . ND pagina antcriOl", Abraham Bosse repr<.'Senta-a (em IMIl) de 
moJo d ... monstratiyo com ",-" us I"T",J«fivud"ITs; no inkio do s('Cu lo XIX, sua 
mobilidad ... manifl"S ta·se na pintura -documental", acima, d ... o...lacroix. 

parle que tern por base um objelo ou rl.'g iao relati vamcntc reslrila , em 
dire,ao 010 ce nt ro do campo visual. A piramide visual c porlanto, a 
cada ins lanle, 0 fing ulo solido imag inario que tem 0 ol ho por cume e 
u objetu o lhado pu r base. 

Essa nuc;ao e evide nl'cme nte pouco cicntifica. FOI l. eco, alias, a 
uma vclha concepc;.lo dOl visao em v igo r na Idade Media, segu nd o a 
qua l os raios luminosos que pcrmitiam a visao erilm cOli lidos pelo 
olho para irem de ('ncantro aos objelos. Entretanto, co m 0 prog resso 
d Ol geo llle tria no espac;o, cia produziu, e m especial nos scculos XV I c 
XV II, numerosas cons tru,6es que pcrmitiram refi nar a elaborac;ao dOl 
Iccnica pcrs pectiv is la; dcpois, co ntinuo u a funcionar como noc;iio im
plicita no interim dOl pintura, e em seg uida como moddo fantas matico 
rna is o u menus admitido para a camara fo tog rMica . 
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\.3.20 cnquadramcnto 

A maquina fo log rilfica, sobrctudo quando passou a scr porta Iii 
c m6vc l. po r volta dos mcados do scculo XIX, confirmou a idlHa, 
prcscntc em gra us va ria vcis na pinlura ha scculos, de que a moldura 
de uma imagem e a matcrializac;ao de uma pirSmidc visual particular 
(correspondc aproximadamenlc a melMo ra dOl janela de que falava
mos aeima, d. 1.2.2 d ). Co nvcm Icmbrarque, co mo bem mostrou Peter 
Galass i em artigo deeis ivo, cssa idcntificac;ao dOl moldum a pirSmide 
vis ual, sobrcludo a imaginaria mobilidade d L'Ssa piramidc, logo dOl 
mo ldura assoeiada, nao espc rara a fo lo para manifcslar-se: de fato 
cnconlram-se Ira c;os nag ranlcs em muilas pinluras, cs pccialmenle de 
pai sagcm no tim do scc ulo XV III, nas obras em que 0 corte do espac;o 
pe la piramide visua l tenta imitar a libcrdade e 0 a rbitrario do corte 
que rcallzamos esponlanea c pcrmancnlemcntc com nosso o lhar. 

A palavra enquadramento c u verbo cnqufldmr apareceram com 
o cinema para dcsignar 0 processo me nial c material ja em atividade 
portanto na imagem pictorica e fotog rMica, pelo qual sc chega a uma 
imagem que (on te n) dctcrminad o ": 0.1 111 po vi~ lo sub dcterminado angu-
10 c com de terminados Ii mi IL'S cxa tos. (0 cinema ate instit ucio nali zou 
L'Ssa o pcra c;au, 010 in vc nta r a profissiio de cnquadril do r: aquelc ou 
aqucla que te m, para retomar 0 tllulo de urn li vro de Dominiq ue 
Vill ain dcdicado 010 ass unto, L'oeil a III .:um':TII.) 0 enquad rame nto c 
pois a ati vidadc da moldura , sua mobilidadc potencial, 0 dcslize 
interminavel dOl janela a qual a moldura cq uiva lc em tados os modos 
da imagem rcpresenta li va bascados numa refereneia, primeira ou 
ultima, a um olho generico, a um o lhar, Olinda que pcrfeitamcntc 
anonimo e dcscncarnado, cuja imagem C 0 Ira,o. 

Nos primciros filmcs, a distancia dOl dnlDra .. 0 s ujl."ilo film .. do er .. 
'lUiS"'" ,,"mpre a mesmiS ... 0 cn'luadramcnto r ... sullanle permilia que;os 
p~"S~~ filmrodas fosscm .cp.~'S"nladas "m pc.l.ogo, no "ntanlo, teYI.'-5I.' 
.. ideia d" "p.o,.;irnu ou a(asl.u a camara, <I" modo 'lue os sujl."ilos 
filmadoo sc tOrAassem menor~'S, p ... rdidos no c.::nario, ou, 010 conl rario, 
maiorc", vislos "p ... n"" em parte. Foi para mostnr l'"!'SDS diversas possi
bilid"dl'S, C 0 vinculo cnlre a dis t.incia dOl c.imDra 010 su;Cito filmado c 0 
tamanho apar ... nh.' ,ll'SSC sujcito, 'lu ... sc claborou urna tipologia, empiri
ca c bastant ... grosseira, 'lue sc chama ~'Scala Jos IlIImmiws .I ... plano. 
Sobre "ssa noo;~o I.' suros di(iculd.uh>:1, . cmeto 010 ca pitu lo I d ... Eslh,~iqu~ 
<lu f ilm; aliiis, 0 vinculo entre distancial" tam"nho Dp~recc na traduo;io 
fran co-inglcsa dcssa lipologia, j.i 'lue, em ingK'!!, D escala (i de disla ncills, 
do <?:l rt7>u· long sllOl {plano muito afpstadoj 010 r;rlr."1tll' doSi'-up (plano 
nlrcmam .. nt .. proximo). 
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Por urn dL'S li zc de scnlido bastanlc natural, a palavra "cnqua 
dramcnto" passo u com muila rapid ez a des ignar ccrlas pos i,6cs 
particularcs do quadru em rclac;ao a ccnol represc nlada . A esse rcspci
to Olinda. 0 cinema roi 0 mais invcn li vo, pclo menos no plano do 
vocabulii rio, ao impo r cxprcssoc'S como "cnquadramcnto em I,/ollgi"!:" 
(quando 0 s ujc ito c filmado do alia), "cnquadramcnto em amtre
I,/ullgi..:" (qua ndo c filmado de baixo), "cnquadramcnto oblil/UC,", 
'}:dllldo", "/roll lill" etc. A imagcm cincmalogriifica, cxistcntc no tem
po. c alias ideal men Ie cq uipada para representar de modo v isivcl a 
mobilidadc, v irtual ou ('{cti va, do quadro, que C 0 cnquadramcnto. 

Enquadrar c, porlanlo, f .... ..c r dcs liza r sabre 0 mundo uma pirfi 
midc v is ual imaginaria (c h vezes crislali;r..a-Ia). Todo enquadramento 
estabelcce uma rela"ii o entre urn olho ficticio - 0 do p intor, dOl 
ca mara, da maquina fotogrMica - e um conjunto organi7..ado de 
objetos no ccna rio: 0 enquadrame nto e pois, nos lermos de Arnheim, 
uma qucslao de ce ntra mento/ dcsccntramento permanente, de cria"iio 
de ccnlros visuais, de eq uilibrio entre divcrsos centros, sob a dire"iio 
de urn "centro olbsoluto", 0 cume da piramidc, 0 Olho. A questiio do 
enquadramento lam bCm tern a vc r com a da C(lm/l(~~it,;ii(). l sso fica claro 
na fo tog rafia , que pu r muilo tempo procurou ser uma pratica artistica 
em lo rna da ideal conju n"iio de urn enquad rolmen to documen lario 
(po r cons lru"Jo) c de uma composi,,50 geomc tricamcntc interessante. 
A rcla"Jo entn! enquadramcnto c ccntramcnto n50 C menos cv idente 
no cinema; na ime nsa maio ria dos filmes c1assicos, a imagem c cons
truida e m lo rn o d e um ou dais ccnlros vis ua is, quase semprc 
pcrsonagcns, a ponto de se ter podido caraclerizar 0 estilo class ico 
como ('Ssencia lmente ce ntrad o. Dcvemos observar alem d isso a fre
qucncia , nos film t'S, de tccnica s de ~u'lt:r.:"qutldmmcllto (prcsen"a de 
um quoldro no quadro, espclho o u jolnclol por cxcmplo), e tambcm de 
n!cnquadramcnto, pequeno movimento do quadro dcslinado a co n
sc rvar u s ujeito cscolhido no c(' nlro. 

E claro que esse cen tra mento, alias hcrdado de uma concep"iio 
olcademicizada dol tradi,,5 0 pictonca, na o e uni versa l no cinema, e 
ex is te m ao contra rio cslilos fundados em uma recusa ao centra mento, 
em um dcscentramcnto ativo c volunt.lrio, que v isa na maio ria da s 
vezes rcssaltar ce rtos va lo res cxpn!ssivos do quadro, co mo em Anto
nionl, Dreyer au St raub . 
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1.3.30 ponto de vista 

A noc;:50 de enquad ramen to, alrav&; do fanlasma da piriimide 
visual, puxa 0 quad ro para ° lado de uma equi va lcncia, propos ta pelo 
dispos iti vo de imagens, enlre o lho do produ tor e olho do l'S pcctad or. 
E essa mL'S ma assi mila,50 de um ao outro que, em sua s mctamorfoses, 
a no,50 de ponto de vi sta considera. Sc for excetuado um se ntido que 
hoje se tornou obsolelo (" Iugar und e uma co isa deve ser colocada para 
ser bern vista" ), a lingua corren te d5 a cssa exprcssao Ires rcgislro:; 
principais de significac;:ao. 0 ponlo de vis ta pode dcsignar: 

1. urn loca l, real ou irnaginario, a partir do qual uma cena colhada; 
2. "0 modo particular como uma questao pode sc r considerada"; 

3. cnfim, uma op iniao, um se nlimento com respci lo a um feno· 
meno au a um aconlecimcnlo. 

o primciro dcsscs se nlid os corresponde ao que acabamos de 
ex po r, a enca rna c;:ao de um olhar no enquadramento - em que a 
queslao c saber a quem alribuir esse olhar, essa visla: ao produtor da 
imagem, ao apare lho, ou, nas formas narralivas dOl image m (especial· 
mente no Cinema), ti s vezes a uma cons truc;:.1 o jii imaginiiria , a uma 
personagem. Alcm disso, c inleressa nte observa r que os dois ou lros 
senlidos correspond em a ou lros valorcs, co nolali vos, do enquadra. 
menlo: a ludo 0 que nas irnagens narrativas Ihe fa z Iraduzi ruma visao 
subjcti va, " focalizada "; mai s amplamenle, a ludo 0 que faz com que 
um enquad ramenlO Iraduza um julgamento sobre 0 que c rcprcscnla· 
do, .10 valoriz5-lo, au desva lorizfi.lo, ao alrair a alen,ao para urn 
de ta lhe no primeiro plano e lc. 

l1 ~·n'lu.lJr.lm~'nIO o! pois um J 06 ;nslrum<.'nlos pr...r<.'ridos par~ marcar 
~"'s<.' kra.'iro s"nliJo d o ponlo J" v;sl~ - mas nao C 0 unico, c oulros 
m<.';os cKpr~'!Isivos pod!'m S<'rvir par.l rcpreS<'nli.lo, COmo 0 contuste 
J OI valor .. '!!" Ja~ core!!, Of/"" clc. A cscola rrances.l J"cincma .los anOli 
20, Jita ~impn,,:,sionis la ~, cuHivou considcravclm"nlc o."S5e5 efeitos: as· 
sim, <.'01 1:1 jJ.,rllJo d" Marcel L'lIcrbicr, um plano sobre a heroina, 
p"rJi.la ,,01 seus pcnsamenlos, mosln·" /lI'U no meio .las oompanheiru 
v;slall com nitid!,1': oonjun~ao de um ponto de vista visualment" C\'ntn · 
.lo <.' oonotalivam"nte qu~lifican l e. 

1.3.4 Dcsenq uild rilmenlO 

Alc agora insistimos em tudo 0 que Icnd e a compilrar o enqua 
dramcnlo ill malcriali zac;:ao de urn ponto de vista, sc mprc rna is ou 
menus cenlrado, ou pelo menos reccntrfivel. Ora, no proprio interior 
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da tradi.;ao representativa, essa assimiJa~ao foi considerada, no seculo 
xx como abusiva e ideologicamente perigosa (veradiante, 3.3), e todo 
urn'lado da historia das imagens desde 0 inkio do seculo e caracteri
zada pela vontade de escapar a esse centra mento, de desloca-lo ou de 
subverte-Io. No que se refere ao quadro, 0 procedimento mais espeta
cular nesse sentido e 0 que Pascal Bonitzer chamou de 
desenquadramento, isto e, urn enquadramento desviante, marcado 
como tal e que procura distinguir 0 enquadramento da equivalencia 
automatica a urn olhar. 

a) Dcsenquadramento e centramento: a concep~ao tradicional da 
composi~ao volta portanto a ocupar 0 centro da imagem. a desen9ua
dramento, tal como foi definido por Benitzer, consiste em esvazlar 0 

centro, isto e - ja que evidentemente nao se trata de fazer urn buraco 
na imagem - em esvazia-lo de todo objeto significativo, em atribuir
lhe por~6es rclativamente insignificantes da representa~ao. a 
desenquadramento e po is urn descentramento, no sentido de Ar
nheim, e introduz forte tensao visual em que 0 espectador tern 
tendencia, quase automatica, a reocupar esse centro vazio. 

b) Ocscnquadramcnto C /Jordas da imagcm: 0 descentramento com
posicional aparece ao mesmo tempo nas duas "realidades// da 
imagem, ou seja, tanto na moldura-janela quanta na moldura-limite. 
a desenquadramento e uma opera~ao mais abstrata, que atua mais no 
segundo aspecto: ao deslocar as zonas significantes da imagem (quase 
sempre os personagens) para longe do centro, acentua correlativa
mente as bordas da imagem, e 0 aspecto destacado, visivelmente 
arbitrario e deliberado dessa acentua~ao, insiste no fa to de que essas 
bordas sao 0 que separa a imagem de seu fora-de-moldura. au seja, 0 

desenquadramento e urn operador te6rico, que marca de maneira 
implicita 0 valor discursivo da moldura (Louis Marin:" A moldura eo 
que profere 0 quadro como discurso//). 

No desenquadramento, as bordas do quadro parecem intcrrom
per a cena representada e deixam ressaltada a sua for~a cortante. Por 
isso, 0 desenquadramento e conseqiiencia distante da mobiliza~ao 
fantasmatica da piramide visual na pintura do fim do seculo XVIII e 
do inicio do seculo XIX, porque se ha desenquadramento e que se 
pade, por urn movimento imaginario dessa piramide visual, enqua
drar "ao lado", propositalmente. Quando Degas, mestre perfeito do 
desenquadramento, decide mostrar a Bolsa de Paris atraves de urn 
fragmento de pilar e de urn grupo de personagens de fraque e cartola 
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isolado it direita do quadro e cortado pela borda direita, manifesta 
claramente que quis enquadrar a cena dessa forma, que quis desviar 0 

olhar do centro de interesse da cena. Desenquadrar e sempre enqua
drar de outra maneira. 

c) Descnquadramento c scqucncialidade: a tendencia "normal" do 
espectador - habituado a imagens centradas, que imitam seu olhar
e de anular 0 desenquadramento, que e sentido como anomalia, po
tencialmente irritante. Mas a imagem fixa, pi"ntura ou fotografia, 
resiste a essa assimiJa~ao e nela 0 desenquadramento adquire sempre 
valor estetico. Acaba por ser aceito como marca de urn estilo e, com 0 

tempo, 0 espectador nao tenta mais reenquadrar e aceita a imagem 
desenquadrada como tal, inclusive apreciando essa composi~ao. a 
mesmo nao acontece com a imagem move1 e transitoria (filme, video), 
nem com a imagem multipla (historia em quadrinhos), ja que nesse 
casu a tendencia it "normaliza~ao// pode esperar ser satisfeita por 
transforma~6es internas it imagem (reenquadramento por movimento 
da camara, por exemplo) ou pela seqiiencializa~ao das imagens (uma 
segunda vinheta de historia em quadrinhos vindo recentrar 0 que 
estava desenquadrado na primeira). Conseqiiencia: 0 desenquadra
mento e ainda mais forte nessas formas de imagcns, ja que deve ser 
voluntarjamente mantido contra uma possibilidade maior de recen
tragem. E uma das raz6es pel as quais, no cinema, 0 desenquadramento 
e ainda hoje percebido como mais anormal, mais escandaloso ate, do 
que na pintura ou na foto. 

"Por que manter 0 personagem no limite do quadro, meio 
cortado, ao passo que seria hio simples fazer urn pequeno movimento 
com a maquina?//: e a questao implicita que formula 0 espectador. E 
claro que 0 desenquadramento mantido demonstra no cinema 0 pro
posito, seja estilistico, seja ideologico, de escapar ao tradicional 
centramento representativo. Nos filmes de Jean-Marie Straub e Danie
le Huillet, em que 0 desenquadramento e freqiiente, a inten~ao e de 
estabelecer uma rela~ao forte entre a personagem co lugar, ao "que
brar" a rela~ao mais tradicional, mais esperada, entre essa 
personagem e as outras personagens - ou ainda, ao excluir visivel
mente uma personagem do quadro, a tornar 0 fora-de-campo mais 
ambiguo,o fora-de-quadro mais moderado. 

. Ao mostrar 0 quadro como lugar e instrumento da rela~ao entre 
a Im!lgem e seu espectador, 0 desenquadramento trabalha 0 dispositi
vo. E por isso que foi, de inicio, definido como opera~ao ideologica, 
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desnaturalizante. Embora tenha perdido um pouco de forc;a nesse 
sentido, continua a ser um principio que adona, de modo imediata
mente sensivel, a relac;ao do espectador com a imagem e com seu 
quadro. 

2. A dimensiio temporal do dispositivo 

2.1 A imagem no tempo, 0 tempo na imagem 

Vivemos no tempo e com 0 tempo, e e tambem no tempo que 
nossa visao se realiza (capitulo 1). Por outro lado, as imagens tambem 
existem no tempo, segundo modalidades bastante varhiveis. 0 aspec
to temporal do dispositivo e pois 0 encontro entre essas d~~s 
determinac;oes e as diversas configurac;oes que esse encontro proplcla 
(desejariamos poder dizer "as quais ele da tempo"). 

2.1.1 Breve tipologia temporal das imagens 

o tempo (d. capitulo 2, 2.2.3) e antes de tudo, do ponto de vista 
psicol6gico, a durac;ao experimentada. Assim, a primeira e mais im
portante de todas as clivagens aqui sera entre os dispositivos de 
imagens que incluem constitutivamente a durac;ao e os que nao a 
incluem. Esta primeira clivagem e incisiva, separa nitidamente duas 
grandes categorias de imagens. 

_ As imagens nao-temporalizadas, que existem identicas a si pr6-
prias no tempo, pelo menos se forem aceitas as modificac;oes muito 
lentas, insensiveis para 0 espectador: uma tela pintada envelhece, 
mais ou menos bem, seus pigmentos se alteram: como e 0 caso, espe
tacular, dos pigmentos negros a base de piche utilizados no seculo XIX 
(assim, uma tela tao celebre quanto 0 Entcrrement a Ornans, de Cour
bet, encontra-se hoje total e irremediavelmente deteriorada); as cores 
de uma fotografia mudarao, alias com bastante rapidez, sobretudo se 
for exposta a uma luz muito intensa (isso acontece sobretudo com as 
provas originais tiradas no seculo XIX, muito frageis) etc. 

_ As imagens temporalizadas, que se modificam ao longo do 
tempo, sem a intervenc;ao do espectador e apenas pelo efeito do 
dispositivo que as produz e apresenta. 0 cinema e 0 video sao hoje 
suas formas usuais, mas antes mesmo da invenC;ao de ambos existiram 
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imagens te~poralizadas, decerto menos complexas: as variac;6es no 
tempo do dIOrama de Daguerre por exemplo, obtidas principalmente 
pclas mudanc;as de iluminac;ao em um grande cenario pintado, cram 
de pouca amplitude se comparadas ao menor filme documentario; ao 
contra rio, imagens muito mais variaveis, como as sombras chinesas, 
eram muito rudimentares no plano figurativo etc. 

Essa divisa? ~itida e no entanto simples demais e na pratica se 
acompanha de vanas outras que, scm terem rclac;ao direta com 0 

tempo, influem na dimensao temporal do dispositivo: 

. --:- Imagem fi,xa versus imagem movcl: se e facil dcfinir a imagem 
flxa, . a lmagem n:ovel pode assumir muitas formas, e se a espccie 
dommante for a lmagem mutavel, cinematografica ou videografica, 
de que acabamos de falar, pode-se imaginar muitas outras. Como 
exemplo simples (mas atestado em certas performances artfsticas), se 
um projetor de diapositivos for deslocado durante a projec;ao, a ima
gem resultante sera m6vel sem ser por isso mutavel. 

- Imagem {mica versus imagem multipla: unicidade e multipli
cid~~e se definem espacialmente (~_ imagem multi pia ocupa varias 
reglOes do espac;o, ou a mesma reglao do espac;o em sucessao), mas 
nao sem incidencias sobre a relac;ao temporal entre 0 espectador e a 
imagem. Contemplar uma projec;ao do mesmo diapositivo durante 
u?,a hora nao co mesmo que olhar uma sucessao de 50 diapositivos 
dl.fe.rentes durante esse mesmo tempo. Para citar um exemplo menos 
tnvlal, a extrac;ao de uma vinheta de hist6ria em quadrinhos de sua 
chapa (por exemplo para ampliii-la e transformii-la em imagem artis
tiC?, ? que c a especialidade de Roy Lichtenstein) faz de uma imagem 
mulhpla uma imagem unica, e a ordem temporal impHcita dada ao 
espectador nao c mais a mesma. 

- Imagem uuttmoma versus imagem em sequencia: este e um 
c~terio mais semantico, em que a sequencia e uma serie de imagens 
vmculadas por sua significac;ao - dicotomia, aliiis, que pode ser mais 
ou menos concebida como variante da precedente. Assim tem efeitos 
temporais comparaveis. 

. Em suma, se combinados esses diferentes parametros, 0 meca-
msmo dos dispositivos temporais de imagens e multiplo. Nenhum 
espac;o social 0 demonstra hoje melhor do que 0 museu de arte con
te~poranea, nnde as "pe~as" apresentadas misturam 
dehberadamente todas as familias de imagens, a tela de video e a 
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proje,ao de diapositivos, a imagem hipermultip\icada Ae a imagem 
absolutamente (mica etc. No espa,o de urn mesmo ano, pode-se vcr no 
Centro Pompidou uma fotografia gigante, exposta duran!e meses 
sobre a fachada, uma "parede de imagens" (diversos momtores de 
video, urn (}O lado do outro) sobre a Revolu,ao Francesa; uma o~ra 
consistindo em 5.000 fotografias de amadores espalhadas pelo chao; 
instala~6es misturando monitores de video com todo tipo de outras 
imagens; sem falar das apresenta~6es mais classicas de filmes ou de 
pinturas. 

2.1.2 Tempo do espectador e tempo da imagem 

Assim, as imagens mantem uma rela~ao infinitamente variavel 
no tempo. Mais exatamente, a dimensao temporal do dispositivo eo 
estabcJecimento da rela~ao dessa imagem, definida de modo varia vel 
no tempo, com urn sujeito espectador que tambem existe no tempo. 

Ja falamos nos dois primeiros capitulos do encontro entre urn 
tempo subjetivo e uma imagem. Por exemplo, a imagem fixa e unica 
ocasiona explora~ao ocular, scanning (d. capitulo 1, 3.1, e capitulo 2, 
2.2.3), que manifesta a existencia inevitavcJ de urn tempo de percep
~ao, de apreensao da imagem. A esse scanning da imagem (mica, a 
imagem em sequencia acrescenta e sobrep6e outra explora~ao que se 
desenrola tambem no tempo: por exemplo, uma pagina de hist6ria ern 
quadrinhos e \ida imagem por imagem, mas tambem e ao mesmo 
tempo (inclusive as vezes de maneira contraditoria) de modo global. 
o mesmo acontece em rcJa~ao a parede de imagens, que e uma justa
posi~ao ordenada de imagens mutaveis, para ser \ida ora ~~mo uma 
unica imagcm de conjunto fragmentada, ora como uma sene de pe
quenas imagens sucessivas, necessitando, entao, nao apenas de uma 
explora~ao ocular mais rapida, mais agil, mas tambem de uma intelec
~ao mais agu~ada. 

Em todos esses e outros casos possiveis, 0 essencial e nao con
fundir 0 tempo que pertence a imagem com 0 que pertence ao 
espectador. Se, diante de uma fotografia pode-se permanecer tres 
segundos ou tres horas (como diante de qualquer objeto visual que se 
deseje olhar), diante de urn filme so se podera permanecer 0 tempo da 
proje~ao: e 0 primeiro aspecto, 0 da natureza, temporal ou nao, da 
imagem - e apresenta-se como uma imposi~ao. Mas, alem disso, 
diante de uma e outra dessas imagens, nosso olho e nossa aten~ao 
podem ser dirigidos variavelmente no tempo: e 0 segundo aspecto, 
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vinculado aos desejos e as expectativas, ou seja, a situa~ao pragmatica, 
do espectador. Esse segundo aspecto e sempre vivenciado de modo 
menos coercivo, mas nem assim 0 espectador esta totalmente livre 
diante de uma imagem que e olhada quase sempre em virtude de 
ordens de visao, implicitas ou explicitas, que comandam essa explora
~ao. Apenas para dar urn exemplo, 0 da imagem mutavel multipla tipo 
"parede de imagens": nao se olham com os mesmos pressupostos uma 
instala~ao de Nam June Paik que justap6e varios receptores, uma 
parede didatica de imagens em urn museu e 0 painel publicitario do 
Forum des Halles em Paris. No ultimo caso, por exemplo, 0 olhar 
estara mais distraido, s6 as zonas visualmente fortes conseguirao 
prender 0 olho, ao passo que diante da instala~ao artlstica, de que se 
espera mais sutiJeza, 0 espectador tambem sera mais sutil. 

2.20 tempo implicito 

Em nossa tipologia, somente as imagens aprcsentadas no tempo 
- mutaveis ou nao - tern existencia temporal intrinseca. No entanto, 
quase todas as imagens "con tern" tempo, que das serao capazes de 
comunisar a seu espectador se 0 dispositivo de apresenta~ao for ade
quado. E a algumas dessas imagens que vamos nos rcferir. 

2.2.1 Arch/: e suposto saber 

Se uma imagem que, por si propria, nao existe em modo tempo
ral pode entretanto transmitir uma sensa,ao de tempo, e porque 0 

espectador nela coloca algo de seu e acrescenta alguma coisa a ima
gem. Nossa hipotese e a de que essa "alguma coisa" e um saber sabre a 
genese dll imagem, sobre seu modo de produ~ao, sobre 0 que Jean-Marie 
Schaeffer chama, com respeito a fotografia, sua arch/: (termo que esten
deremos a todas as outras imagens). Alias, se a seguirmos ate 0 fim, 
essa hip6tese e apenas urn aspecto de outra mais ampla refercnte ao 
espectador, a imagem e a rela~ao entre eles que e regulada pelo 
dispositivo. De fato, na condi~ao de objeto socializado, convenciona
lizado e por assim dizer codificado - e nao so objeto visivel -, a 
imagem possui urn modo de emprego que seu consumidor, 0 especta
dor, supostamente conhece. Como todo artefato social, a imagem 
funciona apenas ern proveito de urn hipotetico sa/lcr do espectador. Os 
estudos interculturais, em particular os estudos etnogr<ificos, devem 
aqui ser citados uma vez mais; se 0 aborigine austra\iano, a quem se 
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l1lostra pc la primcira vcz na vida uma fotografia, come.;;ar a manipu 
lar dc modo para n6s cs tranhn csse objeto estranho para e!es - por 
exemplo, a rada-Io em todos os sentidos, a palpa· la e ate a mordc-Io 
_, c porque com certc,"a na o ~Illll! 0 que e uma fotografia. Mas esse 
sa ber q ue Ihe falta C lambcm dcsdubrado: 0 aborfgi ne na o sabe I'(lm 

'lUI! serve uma (010 (para nossas sociedadcs, serve para rcpresenla r 
com cficada a rcalidadc visivel) e alcm disso na o sabe ,,'(mill C fllbricllda 
(ii primci ra vista, cia nao dif~ re lanlo de o utro peda';;ll de pape! ou ale 
de leddo). As invesliga.;;6es elnograficas scrias (as que ha 10 o u 20 
anos lentam SCT me nos projetivas e e tnocen lricas do que no infcio do 
scculo) conslalam alias que esse seg und o saber c como a cha ve dos 
oulros: sc for moslrado ao aborigine como uma (010 c criada , se cle 
tocar com 0 dedo cm s ua Ilrche, por assim dizer, ele sabc ra iml!diat,'m~'I
to: para 0 que cia servc. Issu (oi demonstr.1do diversas vezes, g ra.;;a s as 
maquinas de folo inslanl5neas, do gencro Polar6ide, cuja magi a (i n
clusive para n6s que nao so mos aborigines australianos) res ide 
exa tamcnle neSSil permanc nte cxibi.;;ao dil genesc d.1 fO lo. 

DcSsil hipolcse muilo gcral, que reenconlrilrcmos na lercei ra 
parle desle cilpitu lo, vilmos releT por cnq uanto que 0 tcmpo es la 
incluido na imilgem nao-lempora liL.ada, co nl.1nlo q ue 0 csfX'ctado r 
enlre corre lamenle em urn disposi li vo quc implique urn sabe r suhre a 
cria.;;iiu da imagcm, subre 0 que 5e pode cham il r, usandn a pa lavra dos 
filmologos , seu lempo ,:rillli'rillf. Nao c porlanlo a imagem em s i que 
incl ui I) tempo, mas a imilgem e m scu dil>71()~itiv(l. Daremos dois exem· 
plus impoTtanlcs. 

2.2.2 Folografia , Ir.1 ,o, rndicc 

Primciro exemplu (scm surprcsa) : a fnlografia . 

Anles meslllo de formar ullla imagem, a fOlografia c urn proces
so, alias conheddo desde a Anliguidade: a a.;;5:u dol luz sobre certas 
subs I5ndas quc, assirn levadas a reagir quimicamcnle, sao ch.1mad.1s 
f(lt(l."~II:>ivc:i:>. Uma supc rfide (olossensivcl expos la ii luz sera Iransfor· 
mad a provisoria ou pcrmancntcmenle. Ela g uard a urn Ira,o da a.;;ao 
da lUI .. A fo log rafia come.;;a quando esse Ira.;;oc fixado mais ou menos 
em dcfinitivu, finalizado para ce rl o usn social. Todas as hist6rias da 
fOlografia ml'ncionam - sc m jamais lirar conscquenc ia s - que ho uvc 
duas dirc.;;oes principais da irwcn.;;50 dol folografia: a dirL~fio Nicpce~ 
Dag uerrc, a da " folo-g rafia " prop riamcnlc dita , de uma "cscrila da 
lu z" para fixar a reprodu.;;50 das aparcncias, e a dirc.;;~o Fox Ta lbot, a 
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A. Jupl41 "" 41 <.I. (010: 0 J"gul'rno6tipo (n",d ... ",<' !.Iss.-is) l' ... 

dos I'h(l~ ogc:nio: dnlrving:>, que cnnsis lc em produzir em reserva olrat;0 
falogcnrco de obje tos inlerposlllS cnt re a luz e um fundo fOlosse nsivel. 
Ate cerlo ponlo trala-se da mesma invcn,50 _ mas apcnas ale ce rlo 
ponlo, pOLS I) usa socia l desses dois Iipos dc {ulogra fia nan c de forma 
algum~ 0 mes mo: U primeiro lipo serv iu d e imedialn para fazer relra 
los, palsag~ns, rc(or.;;ou e depois subs lituiu a pintura em sua funt;50 
reprcsen la llv~; 0 seg undo lipo, ali5s lx'm mcnos desenvol vido, deu 
orrgcm a pralrcas mais originais como a do /ofo:o,'1'lIrm/, do rayograma 
de Man Ra y (em 1989, fotogr.1fos realizam de nova s maneiras "l'scul
tUras luminosas" com L~se mesrno princfpio dOl exposi.;;ao direla de 
papel scnsivc1 a luz, scm intcrposi.;;ao de um a 6pl ica). 

4. A. pal"",r" H(otogr .. ma M tcm tlois scnriJos qu ... n50 po<km Sl'r confunJ iJo,; 
- o:nl folografia (~o tI ... <1UO: <'Stamos falanJo), <Icsigna urn" imagcm obriJa JX"la .o;ao 
J. I .. z ~r" um,) sup ..... fici .. • sl'nsivcl, ~"m passar poor uma obit'liv.; 
-noCln.cn"" J~ign" ~ imagL'm Jl' film,' tar oomoe imprcss.a i!<lbrea pelleula (d .• esse 
respt.';lo t ',wuly,;.: dl.'S films. p. 56). 
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Antes de scr uma rcprodw;50 da rcaUdadc (que c se u usa soci al 
mais difundido), a ro to~ rafia c um r1-gistro de la\ s ilWHjiio luminasa em 
tal lu~ar c em tal momento, C quer conhc~a o u n.io a his t6 ria dOl 
fOlo~ ril(jil c de s ua in vcn~jo, qua lqucr l>spectad or (c u di ria: qualqucr 
cspcctad ur Icgit imo) de fotografia sabc disso. Para vo\ta r agora a 
qucsl5.o do tempo, 0 sabe r sabre a gcnl'Sc fatograficil C csscncia l. Uma 
imporlanle corre nte na rcflcxao le6rica sabre a folografia dos ultimos 
anus (ba li zad a pclos traba lhos de Henri Van Lier, de Philippe Dubois, 
de Jean-Ma ric Schaeffer) suslc nto u amplamcnlc a idCia de que a folo
g rafia manlcm, com a rcalidadc de que leve orige m, uma rcla,iio que 
c menus da o rd cm do s ig na do que do inJi.:c (no sc ntido de Charles 
S\l nd ers Pl'ircc. is lo C, no se ntido em que 0 Indice re!'ulia de uma 
rehll;5.o na tu ral com seu refere nte). Em particular, para e!'ses tc6ricos 
uma fotografia c indice lambCm no plano temporal: em uma folo u 

1 "" 

tempo cs ta incluido, encerrado, a foto emba lsama 0 passado "como 
mOScas no ~m~ar" (Peter Wo llen), "continua elernamenle a nos apon· 
tar (com 0 mdlcador) 0 que foi e n.Io e mais" (Chris tian Metz). 

o dispositi vo fotogrMico, quaisquer que possam ser suas inu · 
meras formas (desde 0 album de fulos de familia ate a conferencia 
ilustrada cum proje<;Ocs de dia posilivos), repousa semprc sobre is to, 
que, 0 es pccta~or sabc: a i,m~g~m fOlogr.1fi~a caplou 0 tempo, para 
rcslltul· lo a mlm. Essa rcslllUl<;ao e convenclona l, codificada sera cia 
pr6p~a m~ilo var iave~ , es pccialme nle se a folo li ver rcg istr~do uma 
~lJrlJ9W mollS o U,menos lo nga ou se liver regis trado 0 que se chama urn 
mstunt.: (d. capitulo 4, 3, 1); mas 0 saber eshi se mprc ai, As duas fo los 
dol pagina seg uin~e tem urn tema que pode ser comparado: uma fig ura 
humana em movlmenlo. Mas em uma a nitidez dos contornos asso
ciad~ ~ imp.ossibilidade dOl posil;5.o "em suspenso", diz que se 1:01101 de 
u~ m;t(llltmr..:o, d"a capla<;ao de urn ins tante (que jamais podera ser 
visio ~o na~ural ~ que somcnlc a foto pode fa zer vcr); na ou lra, 010 

co~trano, a Imprt;C1siio dol s ilhucla indica urn rcgistro numa duraC;iio 
millS 10,nga (permltL' vc r L>ssa duraC;iio loll como nunca podcra ser vis ta 
na fCOIhdad e). Em ambos os casus, ve-;c: 0 t.:m/>o. 0 saber sabre a urdl'; 

f~logr.Hic~, adquirido e sa tis feilu hfl muHo para se le r tornado impH
CI!O, pcrmllc ler esse tem,:",o, se nlir-Ihe as co nota<;Ocs emocio nais e ale, 
dl?nte d e ccrlas fOI05 mUlto cxp rL>ss ivas, revive-Io, A fOlog rafia trans
mite 010 cs~ctad ? ~ 0 lempo do aconlccimento luminoso de que cia c 
° lra<;o. 0 dlSPOS ltl vO procura ~aran lir cssa Iransmissao. 

Muilos cs lilos fOlogrMicos oo.seiam -sc ncssa implfcita inc1usao 
do .te,mpo na fuln , A fa mosa formula de Henri Cartier-B resso n, ao 
d~f~nlr a (boa) fOlngrafia como"o encontro do inslantc co m a gco mc
Ina , pode cslendcr-sc a loda fo lo documcntflria ; Robe rt Do isneau 
faz- Ille L'CO, dandu a lilu lo de Trois :>c.'umd$ J'ac:rnitc a uma de suas 
cole lS,ncas ~e fotografias (a ra/..;io de 1/ 50 de seg undo po r (010, Ires 
seg,undos sao 0 lempo g looo.l "conti do" nas folos se lccionadas por 
DOisneau ). Em dala reccnte, urn ramo da folo "artis tica" espcciali zou-
'0 "b" - d na eX I ,11;:010 0 pod er tempo ral dol fo log rafia, scja ao busca r 
aprccnd er mstanl L'S pilrticularmenle rcvcladores (Robe rt Frank) '0,", 
aOCOI ~' , " .. n r .. no, ao re~ l s trar dclibcradamcnte instantes oo.nais para nek>s 
Cncontra rN 0 tc m po em es lado pu TO (cf, as C(llllxrsldi{l",~ tlU,,'I,; Ie: ternl" 

de Dc . R h "' em ' OIS oc ,c), podend~ em scg uida, lo rnar csses inslanles banais 
00 ln5tanll .. 'S s mgulafL>S, cllquetados po r data e lugar l..'spl..'Cificos, cu m 

se na rcco rd a,ao. 
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2.2.3 Cine ma , sequencia, monlagc m 

Scv; und o cxcm plo (menus cspcrado): 0 cinema. 

Excmplu menus cspcradu. jli que 0 ci nc,!,;} 51..' basc ia cn~ Utnil 

imav;c m tcmpn raliznda , que rcprcscnlil indissoClil vc lmc ntc urn bloeo 
d du,, "'ao" (Gi lles Dc lcu:lc) Mas 0 cine ma, ou melhor, 0 c cs paCia-" . . . ) )" 
filmc I! lambcm rl'uniau de va rius dcsscs blocos (os pa nos, em 
ccrtil~ condi,iX.'S de o rdcm c de duriH;30": cxprcss.1o em que sc.f"cco
nheel'il dcfini,.io de mOIl/"s.:m l' que rL'Cob rc umil rcprcscnlac;ao do 
tempo que c, cia, muito mais implicita . 

)68 

Todo o u quasc lodo filme ~ mo nlado, ainda que c(' rlos filmes 
compo rlc m muilu poueos plilnos c qu e a fUnI;ao dOl monlagc m cS lcja 
longe de ser a mesma para lod05. Dc ixo aqui de lado lodilS as SUilS 
(un,6es narr<l li vas e ex press ivas, para ressaltar que a mo nlage m dos 
pianos de um filmc c antes de tudo a scq uenciali 7.a,30 de blows de 
lempo, entre os quais nada mai s ha do que rela,6es temporais impli
citilS . Todil a montagem classica, res ultantc do que se chama as vezes 
este lica da trllllsf1arc,rcill, s UpOe que 0 cs pectador seja capaz de " recola r 
os peda<;os" do film e, is lo c, de rt'Stabclecer mcnlalmenlc as rela,6es 
dil'gc licas, logo, lempo rais. enlre blows 5ucess iv05. Isso 56 pode ser 
(eito por meio de um sabe r, ainda que minimo, sobre fI monlagem, ou 
melho r, subre a mudan,a de plano em um filme. E indispcnsavei, 
entre o utras coisas, para com prl'cnd er bem um filml' (para com preen
dc- Io como se u d ispos iti vo que r que sejil comprcendido), saber que 
umil mudan,a de p lano rcprese nta uma discontinuidade tempora l na 
filmage m - que a cfi mara que regis trou a cena nau se des loco u 
bruscament c p<lra ou tro po nto do es pa ,o, ma s que hnu ve, entre as 
to madas dc cc nilS e a proje,ao, los la o ulra opcra,ao que C il mo nlagem. 
Tod os hoje poss ucm esse saber, que pode pilrecer muito Iri vial; po
rem, ne m sl'mprc foi ass im, uma vel'. que os cspectadorcs dos 
primeiros fi lmt..'S com punlo de v isla varitivel cos tuma vam protes tilr 
contra a vio lc ncia, vis ual e intcl l'Ctual, que CS5a va riilbilidade re pre
senta va. 

luri lsyvi~",.' cil~ 0 ~'xemplo .I I.' urn ~pl'Ct .l.1 o r 'lUI.' III.' rI.'CQI'J ava .10 
{,'inern" IOgr" f" em SI.' U ~ primorlliO!l, em 'lUI.' ·em um p<.'lla '\O .Ie tela 
branc., surgiam urna d~'poi~ .Ill "utn as caoc'<;:Js Jo rd ll.l Es p""lra c J o 
rd .Il' Inglatl.'rra. urn.' dl.' l.,'n3 J,. paisagl'llS marroquinas passava r,'pi . 
.1"0, ... ,,11.', I.'ncoura<;:"JIlS iI"lianO!! Jlosfil"va m I.' lrOllv" um ,/m rd u<1ughl 
nkmaol .. n""J" n~ agua·. 

Alias, ex is lem sequcncias de imagens fixas e narrativas (na 
hist6 ria e m quadrinhus, na p inlur;) ) que ale cerlo ponlo pode m ser 
comparadas ,] seq uencia filmi ca, pclo contcudo narrali v() que veic u
lam. Mas as rcla,ues lemporais entre image ns succssivas sao ai 
l'videntcmcntc muito menos mareadas, nolo apenas pll rque cada ima
~Cm s6 inclui 0 lempo dc modo muHo indircto c multo cod ificado, 
mas porqUl' 0 dis pos iti vo e bem menos imposi livo. Somen tc a sequen
cia fOlogriHica ~ em ril /,ao do pudc r d e eren,a li j.\ado a archc 
fotogra(ica _ pode, com menos vigor, co mparar-sc;l sequencia Hlmica . 

Volta nd o ao cine ma, nele a mo ntagem, a sequencia li za,.io, fa
brica um tempo pcrfei lamenl e arlificial, s in lelicu, que rcla ciona blocos 
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de tempo nao-contiguos na realidade. Esse tempo sintl~tico (que a foto 
nao produz com tanta facilidade, tao "naturalme~te") foi scm. ne~hu: 
ma duvida um dos tra~os que mais levou 0 cmema em dlre~ao a 
narratividade, em dire~ao a fic~ao. 

Mas resta a possibilidade de vcr essa sequencializa~ao de blocos 
temporais como produ~ao original, d~ tipo do~ument~rio. Nos ~~os 
50 sob a influencia das esh~ticas reahstas entao dommantes, vanos 
criticos (Eric Rohmer entre outros) afirmaram que um filme e tambem 
"um documentario sobre sua propria filmagem": isto e, qualquer que 
seja a historia ficticia que conte, 0 filme, ao junta~ peda~os. do que foi 
gravado na filmagem, fornece uma represe~ta~ao, uma lm.agem,---; 
temporal mente estranha as vezes - dessa hlma?em. Or~, I~SO :0 ~ 
sensivel a custa de um esfor~o intelectual, e um £lIme de flC~ao nao e 
de imediato percebido assim; no maximo detecta-se um efeito "~ocu
mentario" em filmes antigos, que sao testemunhas de uma epoca 
passada ao mesmo tempo que contam uma ~ist6ria (0 que acaba 
conferindo charme e interesse a alguns velhos fllmes que foram roda
dos em exteriores naturais). Mas saO filmes pertencentes a outros 
generos que tornaram mais evidente essa rela~ao. de remodelape.m, 
pelo tempo da proje~ao, do tempo da filmagem. Cltemos como umco 
exemplo 0 famoso filme de Michael Snow, La region centrale, monta
gem de longos blocos de dura~ao gravad?s por uma dimara em 
movimento circular em torno de um ponto flxo, mostrando sempre a 
mesma "regiao": ao longo da proje~ao (de aproximadamente tres 
horas), 0 espectador e for~osamente levado a interrogar-se sob~e a.s 
rela~oes temporais entre esses blocos, sem nunca obter nenhuma mdl
ca~ao sobre a ordem em que foram filmados. 

2.3 A imagem temporalizada 

2.3.1 Imagem filmica, imagem videografica 

A imagem temporalizada - a que inc1ui 0 tempo em sua exis
tencia _ apresenta-se hoje sob duas especies: a imagem filmica e a 
imagem videografica. Ha numerosas e radicais diferen~as tI~cnicas entre 
os modos de grava~ao e de restitui~ao desses dois tipos de imagem: 

_ a imagem de filme e uma imagem fotografica, a imagem 
videografica c gravada em suporte magnetico; 
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, . - a imagem de filme e gravada de uma vez, a imagem de video 
e. reglstra~a po~ varredura eletronica que explora sucessivamente 
lmhas hOflzontals su~erpostas (0 ingles usa para essa varredura a 
mesma palavra, scannIng, que usa para a explora~ao de uma imagem 
pelo olho); 

- na proje~ao, a imagem de filme resulta da proje~ao sucessiva 
?e fotogram~s separados por faixas pretas (d. capitulo 1, 2.2.2), a 
lmagem de video, de uma varredura da tela por um spot luminoso. 

Essas difer~n~?s sao rea is, mas sua incidencia sobre a apreensao 
que temos dos.do~s hpos~de .imagens mutaveis foi muito superestima
da. D~u-se mUlta lm~ortancla, em particular, a ausencia de faixa preta 
e~tre lmagens suceSSlvas no dispositivo de video e ao fa to de que este 
nao result~ de uma ~roje~ao por movimentos bruscos descontfnuos. 
~ fato, a Im.agem vldeografica nao e percebida exatamente como a 
Imag~m ~e fllme, mas a diferen~a essencial entre elas nao se refere 
n~m a fal~a preta entre os fotogramas, nem a varredura da tela de 
video,. e Slm, sob.retudo, a frequcncia de aparecimento das imagens 
sucesslvas. No .cmem?, ~ssa frequencia e em geral suficientemente 
elev~da par? eVlt~.r~a c~nttla~ao; no vIdeo, a frequcncia esta sujeita, por 
fabrlCa~ao, a frequencI~ d,a cor~ente eletrica que alimenta 0 aparc1ho 
(?a Euro~a, ~o ~z} e nao e.pos~lvel apresentar imagens sucessivas em 
ntmo malS rapldo . A lummoSldade da tela e, em geral, bastante forte 
par~ que dela resulte suficiente cintila~ao, alias especifica, ja que, em 
razao da varredura, parece nao atingir toda a tela simultaneamente. 

. Do p~nt~ de vista perceptivo, essa e a principal diferen~a entre 
a Imagem ftlmlca e a imagem videografica - pelo menos se forem 
excetuadas as ?if:ren~as,. as vezes importantes, devidas aos imprevis
~~s da. tra~smlssao ~elevisada (saltos de imagens, "ruido" visual ou 
chuvisco etc), assl~ como ao grao mai,s aparente, a pior defini~ao 

que tem, em geral, a Imagem de video. E importante ressaltar entre 
outras ,c~isa.s que, se 0 efeito de mascaramento devido a mudan~a de 
plano e hgelr?~ente atenuado no vIdeo por causa do entrela~amento 
.das duas seml-Imagens, nao ha entre vIdeo e cinema nenhuma diferen
'la perceptivel no que tange ao movimento aparente (em particular, a 

5. Defato, por raz6es de comodidade tccnica, a explorac;ao de cada imagem se fazem dois 
~empos, primeiro de duas em duas linhas (Iinhas "impart-'S"), depois as outras (lin has 

pares"): a imagem devideo c portanto produzida ao ritmode 25 imagens porsegundo 
5endo cada uma dividida em duas "semi-imagens" entrelac;adas. ' 
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persistencia retiniana nao intervem em nenhum dos dois) - c.?~tra
ria mente ao que dizem alguns autores. De ~ato, para. ~ertos teor~c?s, 
parece que 0 suposto saber sobre 0 disposihvo adq~Irlu, a p.roposlt? 
da imagem videogrMica (em um desejo, compreenslv:l, de smgulan
za~ao dessa imagem com rela~ao ao fil~e), ~~opor~oes exageradas, 
acarretando uma superavalia~ao desse dlSPOSlhvo quanta a suas con-
seqiiencias perceptivas. 

o suposto saber sobre 0 dispositivo torna-se, :~ alg~n~ arti:,tas que 
trabalham com fllme ou video, um saber prattco, tecntc~, as vezes 
determinante na concepc;ao e na realizac;ao da obra, que nao pode ser 
deixado de lado. Assim, 0 fato de a imagem e1etronica ser g~~ada ~or 
varredura de sua superficie pronta para manipulaC;6es especlftca3 VI~
culadas a essa varredura (toda a gama de artificios videograficos ~ole 
vulgarizados pela televisao, provem di~so); de modo inverso, o.carater 
fisicamente tangivel do fotograma de ftlme presta-se a outros ttpos de 
manipulac;ao (cortar, ra~par, m~nchar :tc), ,~ sem. duvida" 0 cinema 
"experimental" diferencla-se mals do vIdeo experimental do q~e 0 

cinema de ficc;ao do video de fio;ao - pelo menos e~ s,u~s ~es.pectl.va~ 
uvordugens intelectuais e artisticas, pois costu~a ser dlftctl ~lshngUlr, a 
simples visao, uma imagem de filme de uma Imagem de vIdeo. 

Trataremos a imagem filmica e a imagem videografica como 
duas variantes, dificeis de serem diferenciadas como feno~eno, de 
um mesmo tipo de imagem, a imagem .mutavel, o~ m~l~or, a Imagem 
temporalizada - deixando de lado a dlferen~a malS vlslvel entre elas, 
a que e devida a cintila~ao. 

2.3.2 A situa~ao cinema tografica 

o que chamamos, na linha de A. Mic~o~te van der B~rck, .de 
situa~ao cinematografica designa, no vocabulano adotado ate a.qUI, 0 

encontro entre 0 espectador eo dispositivo da imagem temporahzada. 
Esse encontro comporta muitos aspectos que na~ sao de nature:a 
temporal, sendo 0 principal 0 fenomeno psicol6g1CO de segrega~ao 
dos espa~os que separa 0 espa~o percebido na tela do espa~o da 

propriocep~ao. 

A respeito do aspecto temporal do ?ispositivo, ja descrevemos 
o tra~o essencial, a produ~ao de um mOVlmento aparente, ao menos 
pe\a parte perceptiva e psicol6gica desse movimen.to apar~nte ~c.f. ca~ 
pitulo 1, 2.2, e capitulo 2, 2.2 e 2.3). A parte pr6pna do dlSpO~lhvo e 
aqui reguladora, ja que consiste em .fazer com. que esse ~ovln:e~to 
aparente, fundamento essencial da Imagem cmemato-~ld~ogra~lc~, 
seja convenientemente percebido. Ha nisso um aspecto tecmco (ehml-
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na~ao da cintilac;ao, ausencia de mascaramento indevido), mas tam
~m um aspecto sociosimb6lico, ja que 0 dispositivo e tambcm, em 
sentido mais amplo, 0 que legitima 0 pr6prio fato de ir ver imagens 
mutaveis na tela. Pode-se resumir esse primeiro trac;o ao dizer que 0 

dispositivo cinematografico (videografico) e 0 que autoriza a percep
~o de uma imagem mutavel. 

Entretanto, um tra~o secundario desse dispositivo merece aten
~io: a imagem de filme e uma aparic;iio. Mais exatamente, como objeto 
de percepc;ao esta submetida em seu conjunto a um processo de 
aparecimento / desa parecimento brutais, e nao a parece em progressao, 
por desvendamento, como c 0 caso de todos os outros objetos visuais. 
Em seu artigo de 1948, Michotte observa que os objetos aparecem, em 
geral, por deslocamento em rcIac;ao a outro objeto situado diante 
deles, objeto que impedia a percepc;ao: donde a expressao cfcito-tcla 
designando esse processo de desvendamento progressivo dos objetos 
de percepc;ao, ao qual exatamente a imagem de filme escapa. (Como 0 

mrmo "efeito-tela" pode ser confundido com a tela da sala de cinema, 
deve ser evitado; foi citado apenas em referencia a um artigo his tori
camente importante.) De todo modo, um dos caracteres perceptivos 
fundamentais da imagem de filme, ocasionado por seu dispositivo, c 
essa aparic;ao brusca, na lei do tudo ou nada, que tem pelo menos uma 
conseqi.H~ncia importante: 0 contorno da imagem, suas bordas (que 
nio e limitado por nenhum emolduramento, mas apenas pelo escuro 
em torno da tela)6, e visto como pertencente a imagem, ao passo que a 
propria imagem aparece como "chapada" sobre seu fundo, a tela. 
Duas observa~6es: 

1. Trata-se mesmo de um tra~o temporal, e nao apenas espacial, 
ja que esse aparecimento/desaparecimento no tudo ou nada implica 
uma sucessao de estados: sem imagem/imagem l/imagem 2/ etc
ate "mais nenhuma imagem". 

2. Essa concep~ao, que faz da moldura-Iimite uma cerca estan
que, parece ir de encontro a famosa tese de Bazin sobre 0 carater 
N~entrifugo" da imagem H1mica (d. capitulo 4, 2). E que Bazin, a 
dlferenc;a de Michotte, leva em considerac;ao a diegcse e 0 forte dcito 
de cren~a que cIa induz - a ponto de subestimar demais ° saber, 

6. Em algumas telas deslinadas aos cineastas amadores, ocontorno da tela era pintado de 
preto, materializando assim por um simile-enquadramento 0 que em geral e apenas 
uma moldura-objeto. 
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parcialmente contraditorio com esse efeito de cren~a, que e suscita~o 
pelo dispositivo. Naturalmente, pode-se fazer a Mlchotte censura m
versa, e ele mesmo destaca, alias, que esse efeHo de aparh;a~ global da 
imagem filmica e esquecido, durante a proje~ao, em provelto da per
cep~ao dos objetos representados, os quais nos sao apresentados 
segundo modalidades comparaveis ao "efeito-tela" real por oculta~ao 
ou exposi~ao progressivas. 

Entretanto, esse tra~o do dispositivo continua a ser importante, 
especial mente nos filmes em que as mudan~as de p~~n~s sao freq~en
tes e brutais, obrigando 0 espectador a tomar consclCncla delas, amda 
que liminarmente - ou em todo caso a percebe-Ias sob ~ forma de 
saito, de "apari~ao brusca", e as vezes de mascaramento vIsual. 

2.3.3 Imagem-movimento, imagem-tempo 

A imagem cinematografica apareceu de pronto como radical
mente nova porque estti em movimento (e nao apenas porque 
representa urn movimento). Foi essa idcia de uma imagem fundamen
talmente diferente das outras imagens, porque possui uma qualidade 
diferente (porque nao se contenta em acrescentar 0 movimento a uma 
imagem), que inspirou todas as primeiras reflexoes teoricas sobre 0 

cinema: as de Hugo Munsterberg, depois a abordagem fenomenologi
ca de Michotte e de seus herdeiros (ate aos primeiros artigos de 
Christian Metz em 1964). Ao retomar esta constata~ao de que a ima
gem cinematografica c capaz de "automovimento", Gilles Deleuze 
propos fazer da irnagern-rnovirnento, para c1e concretizada no plano 
(definido como "corte movc1 da dura~ao"), uma das duas grandes 
modalidades do cinema. Deleuze distingue tres variedades de ima
gem-movimento, que denomina imagem-percep~ao, imagem-a~ao e 
imagem-afei~ao, segundo a predominancia do processo perceptivo, 
do processo narrativo ou do processo expressivo. Para ele, esses tres 
tipos encontram-se, com distribui~oes variaveis, nas diversas tenden
cias do cinema classico. 

No segundo momento de sua filosofia do cinema, Deleuze pros
seguiu essa reflexao propondo alcm disso a no~ao, mais original, de 
imagem-tempo para designar a imagem filmica do pos-classicismo. 
Segundo ele, essa nova imagem traduz uma crise, uma "ruptura dos 
elos sensorio-motores", ao mesmo tempo que a preocupa~ao de explo
rar diretamente 0 tempo, e nao so 0 movimento, que era a 
caracteristica inicial da imagem de filme. Esta classifica~ao feita por 
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" nao e tao nitida quanto a de imagem-movimento; ou seja, 
dassifica~oes realizadas a partir de diferentes pontos de vista coexis
..tern, sem fornecer urn quadro simples. 

" Voltaremos no proximo capitulo a essa abordagem, mas e im
portante destacar a idcia essencial e inovadora enfatizada por 
Deleuze: 0 dispositivo cinematogrilfico nao impJica somente urn tem
po que escoa, uma cronologia na qual deslizamos como em perpctuo 
presente, mas tambcm urn tempo complexo, estratificado, no qual nos 
movemos em _varios pianos ao mesmo tempo, presente, passado(s), 
tuturo(s) - nao apenas porque nele fazemos funcionar nossa memo
ria e nossas expectativas, mas tambem porque, quando insiste na 
dura~ao dos acontecimentos, 0 cinema quase consegue nos fazer per
ceber 0 tempo. 

3. Dispositivo, tecnica e ideologia 

} Se 0 dispositivo e 0 que rege 0 encontro entre espectador e 
imagem, e evidente que implica bern mais do que uma simples regu
,la~ao das cond i~oes espa~o-temporais desse encontro. E dessa 
pirnensao sim/J6lica do dispositivo que passaremos a tratar, examinan
do primei~o ce.r!as co.nsequencias da. h~cnica determinadas por 
9Ua1quer dlSposlhvo e sltuando em segUlda a propria no~ao de dispo
sltivo na esfera do simbOlico. 

3;1 0 suporte da imagem: impressao versus proje~ao , 

~.1.1 Dois dispositivos? 

. Se tentarmos rever mentalmente muitas imagens, tao diferentes 
~anto possivel, desde as primeiras gravuras rupestres ate as fitas de 
video-arte e as imagens interativas, logo se produz uma grande divi-

it~"o ~ntre imagens impr~s.sas, obtidas pela aposi~ao de pigmentos 
" t6londos em uma superfICle-suporte, e, por outro lado, imagens pro

jetadas, obtidas pela capta~ao, sobre uma tela, de urn feixe luminoso. 

Sem duvida, trata-se de tipos de imagens diferentes: 

" - a imagem impressa e fantasiada como mais manipulavel: 
'tlDde-se recortar uma fotografia (para fazer uma colagem, por exem

ttio), podem-se repintar partes de urn quadro julgadas insatisfatorias 
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etc. Ao contra rio, a imagem projetada e vivenciad~ co~o u~ todo 
dificilmente transformavel, a pegar ou a largar. A ngor ISSO e fal~o, 
pois sempre e possivel, por exemplo, interpor um filtro entre 0 proJe
tor e parte da tela, ou sobrepor duas imagens -. m~s essa 
manipula\ao, de alguma forma, na~. atinge a ~mager:' .pnmelra, que 
permanece intacta, recuperavel de pOlS da mampula\ao, 

_ correlativamente, a imagem impressa e concebida como mais 
movel, como urn ojeto que se pode pegar e carregar consigo. ~ tend~n
cia ainda atual na pintura, de produzir obras de grandes dlmensoes 
na~ as impede de serem transportadas do atel.ie para a g~leria, d~ 
cole\ao privada para 0 museu. Ao contra rio, a Imal?e~ proJetada so 
existe onde se encontra a maquina que pode proJeta-la ~, embora 
muitas dessas maquinas tenham mobilidade, e raro que seJam deslo
cadas durante a proje\ao (os (micos exemplos ?e que me, lembro 
pertencem ao espa\o do museu de arte c?ntempo~anea~ ?nde as v~zes, 
de fato, faz-se por exemplo girar um proJetor de dlaposlhvoS sobre seu 
eixo etc); 

_ a imagem impressa precisa de luz para ser vista, j~ que e, 
perceptivamente falando, apenas uma superficie refletor~; ~ Imagem 
projetada traz consigo a prop.ria luz e req~er, ao contra no, qu~ se 
eliminem as outras fontes lummosas, que vem enfraquecer a luz me-
rente a imagem. 

Cabe, portanto, perguntar se es.se co.njunto d~ diferen\~s nao 
assinala a existencia de dois grandes disposlhvos de Ima~ens, h~ados 
a estes dois tipos: um primeiro dispositivo, b~seado ~a clrcula\ao de 
imagens impressas, de tamanho em geral malS reduzldo (sa~vo exce
\ocs, e claro), olha.das por um :spec~~dor co~ mOVlmentos 
rclativamente livres (hberdade tambcm vanavel, do espa\o do museu 
a foto de imprensa que se pode olhar onde se quer) ~ eventualm~nte 
manipulaveis; um segundo dispositivo, baseado ~as lmagens ~roJeta
das de tamanho variavel mas frequentemente mUlto grande, vistas ao 
mesmo tempo por determinado numero de e:pect~dor:s" er:n u~ 
lugar especialmente destinado a essa apr~senta\ao. Nao ha dUVld~ de 
que, por exemplo, a foto de amador ~ 0 c.mem~ .encarnam respechva
mente de modo convincente esses dOiS disposlhvos. 

3.1.2 Imagem opaca, imagem-Iuz 

Essa ideia pode ser contestada em razao de tudo 0 que v~m 
contradize-Ia: apresenta\ao, nas galerias enos museus, de fotograhas 
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iJneosas que atordoam 0 espectador, quase imobilizando-o no proprio 
.' fugar (em todo caso, privando-o consideravelmente da liberdade de 
seu ponto de vista - sem falar da liberdade de tocar a imagem); 
proje\ao de filmes de amadores em uma pequena tela no espa\o 
4omestico, onde a distancia ate a imagem e 0 tamanho desta sao 
reduzidos; "armadilhas" perceptivas experimentadas nos laborato
rios de perceptologia que levam 0 espectador a confundir um 
diapositivo com uma maquete em cartolina. E sobretudo 0 caso limite 
em que todos ja pensaram: a imagem de video. 

A imagem de video e ao mesmo tempo impressa e projetada -
mas nao e nem impressa como a imagem fotogrdfica, nem projetada 
como a imagem cinematogr<ifica. 0 que vemos resulta de uma proje
~o luminosa, proje\ao contudo singular: por urn lado, provem de 
detras da imagem, de urn lugar que deve permanecer inacessivel (se 0 

tubo catodico for aberto nao ha mais imagem posslvel); por outro 
lado, visa pontos na tela, atingidos sucessivamente segundo urn ritmo 
periodico (nada de fluxo luminoso g)obal, nada de feixe, mas um 
pincelluminoso muito fino e movel). E esse segundo tra\o que leva a 
fantasiar a imagem de video como impressa, uma impressao efemera 
e incessantemente renovada - mas ve-se que nao se trata na verdade 
de uma impressao (no maximo, fazendo um jogo de palavras, de uma 
impressao de impressao). 

Em suma, a imagem de video a parece quase como um terceiro 
tipo de dispositivo porque combina alguns dos tra\os que haviamos 
tendencialmente oposto nos dois primeiros dispositivos: a imagem de 
video e em geral de pequeno tamanho - mas permanece quase sem
pre imovel (0 aparelho de televisao "de balsa", de cristal Hquido, e 
ainda pouco difundido); dirige-sc, conforme as circunstancias, tanto 
ao espectador individual quanta ao espectador coletivo - tanto em 
tspa\o domestico quanto em espa\o socializado; nao precisa ser vista 
no escuro, mas a interferencia de muita luz na tela a aHera. Apenas 0 

criterio da manipula\ao aproxima-a nitidamente da imagem impalpa
~el, da imagem projetada: para manipular a imagem de video e 
necessario intervir no sentido de sua produ\ao. 

. Nao e muito relevante que haja dois grandes dispositivos de 
Imagens, tres, ou mais (como toda tipologia, esta pode ser aperfei\oa
cia). 0 que convcm reter e 0 ultimo ponto da discussao, que parece 
fundamental. Ha imagens opacas, feitas para sercm vistas por reflexao 

. ~ que se podem tocar; essas imagens estao univocamente diante de 
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nos, sob nossos olhos, resultam de uma aposi~ao, sobre um suporte do 
qual se tornaram inseparaveis. E ha imagens-Iuz, que nao resultam de 
nenhuma aposi~ao mas da presen~a mais ou menos fugidia de uma 
luz sobre uma superficie, a qual jamais se integra; essas imagens sao 
sempre pensadas como nao sendo definitivas, como estando apenas 
"de passagem", e sobretudo como tendo uma Jonte localizavel (visivel 
ou nao). (Devemos notar que, nesses termos mais gerais, a imagem de 
video e indubitavelmente uma imagem-Iuz.) Primeira - e dupla -
dimensao simbolica do dispositivo: a imagem-Iuz, a imagem feita de 
luz, e recebida pclo espectador nao somente como mais imaterial do 
que a outra (0 que e evidentemente uma fantasia, pois a luz nao e ,n~m 
mais nem menos ma terial do que qualquer outro aspecto da materia), 
mas como intrinsecamente dotada de dimensao temporal - pela 
simples razao de que e quase impossivcl pensar a luz scm pensa-Ia no 
tempo (a luz nao e um estado, mas um processo). 

3.2 A determina~ao tecnica 

3.2.1 Tecnica e tecnologia 

Uma das mais intensas e importantes discussoes sobre a ques
tao do dispositivo consistiu em avaliar a incidcncia, no valor 
simbolico desse dispositivo, de fatores tecnicos - nao apenas porque, 
durante muito tempo, considerou-se implicitamente que esses fatores 
tecnicos tinham logica propria, desenvolvimento autonomo, e que 
revolu~oes nos modos de pensar ou de ver podiam provir de revolu
~oes tecnicas, mas porque, mais profundamente, essa questao e a 
mesma dos motores da historia, logo, longinquamente, a das causas 
dos fenomenos sociais e simbolicos. 

Entretanto, antes de descrever as grandes linhas desse debate, 
uma precisao terminologica e essencial. A palavra tccnica e bastante 
ambigua, ja que pode designar tanto uma tecnica, isto e, certo modo 
opera torio de rea Iizar determinada a~ao, quanto a tecnica, ou seja, a 
esfera da atividade pratica em geml (quer necessite ou nao de instru
mentos especializados). Nas discussoes entre pesquisadores de lingua 
francesa e os de lingua inglesa, essa ambigiiidade costuma atrapalhar; 
a palavra "tecnica" em ingles tem 0 primeiro desses dois valores e, 
alem disso, a lingua inglesa faz distin~ao entre tcchnique e technology; 
esta ultima e definida como 0 conjunto dos instrumentos materiais e 
do know-how de que se dispoe para determinada a~ao, e a primeira, 
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c~mo 0 emprego desses instrumentos e know-how na pratica. 0 frances 
~ao POSSUI na verdade essa distin~ao (ainda que, sob a influcncia do 
lOgles, a palavra francesa technologic tende a assumir 0 sentido de 
te~~~ol~gy ,e a perd~r seu sentido primeiro de "discurso sobre a tecni
ca ), nao e de admlrar que haja tanta conversa de surdos sobre esse 
ponto. 

Convcm distinguir tres niveis de natureza muito diferente: 

- 0 equipamento de que se dispoe para realizar determinado 
ato: po~ exemplo os diferentes estados dos pigmentos necessarios para 
f~zer plOtura (co~ 0 aparecimento das tintas em tubos, ja prontas, no 
seculo XIX, depolS com 0 das pinturas acrilicas nos anos 50 do seculo 
XX etc); 

- a te~~ica de ~mprego desse equipamento. Por exemplo, 
q~ando na prat~ca. das fIlmagens cinematograficas apareceu a utiliza
~ao do zoom (obJehva de foco varia vel), uma tecnica habitual consistiu 
em usa-Io para ~ubstituir 0 travelling (don de 0 nome dado as vezes ao 
z?om de "travdlll1g optico"), mas de foi tambem utilizado para prod u
ZIr um novo efeito, 0 "movimento de zoom", que nao substituia 
absolutamente nada e que produzia uma forma fflmica inedita' , 

_- ~nfim, 0 discurso sobre a tecnica, em geral e as conseqiiencias 
q.ue sao hr?das e.m casos particulares. E nesse ultimo nivel que se 
sltua.m a.s dls~~ss?es em torno da determina~ao tecnica do dispositivo, 
mas mdlssoclavels da exist6ncia dos dois primeiros niveis. 

3.2.2 A imagem automatica 

. Entre as novidades tecnologicas que escandiram a hist6ria das 
l~age~s, ha uma que foi considerada como uma verdadeira revolu
~ao: a Inven~ao da fotografia introduziu a possibilidade de produzir 
Imagens "automaticas". Ja evocamos (d. 2.2) a natureza indicial da 
fotog ra.fia, isto.c" 0 fato de ser uma especie de rcgistro ou de impressiio 
da re~hdade vIslvei. Mas essa ideia foi muitas vezes comparada, na 
~flexao sobre a fotografia, a uma aprecia~ao, positiva ou negativa, 
~ada ao fato de que, capta~ao automatica de uma marca do visivel a 

tografia escapa pelo menos em parte a interven~ao humana. ' 

• Ess~ capacidade que a foto tem de ultrapassar a intencionalida
. , ~o fotografo ou de Ihe escapar de todo foi reconhecida desde 0 

I:l\lCIO pelos fotografos. A obra de Fox Talbot, na qual ele relatava sua 
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inven,ao, nao se chama The TJencil of nature, "0 lapis da natureza"? Ora; 
se a foto c desenhada pela propria natureza, pouco nos resta a fazer. E 
impossivel citar aqui todos os que desenvolveram a mesma idcia. Mas 
convcm notar que as consequencias desse modo de ver indicam duas 
dire,oes radicalmente opostas: 

- uns concluem que a fotografia tern possibilidades proprias, 
que cIa pode revelar 0 mundo de urn modo atc ago~a nao conseguido 
pelo olho (inclusive e sobretudo 0 olho do pintor). Eo caso de muitos 
artistas das vanguardas fotograficas dos anos 20, por exemplo Laszlo 
Moholy-Nagy, na obra Malerei Fotografie Film (Pintura Fotografia [sic] 
Filme, 1925), em que reivindica que a foto trabalha aquilo que a 
distingue da pintura, ao analisar 0 movimento, ao mostrar 0 mundo 
ao microscopio, ao achar angulos de tomada incditos etc. Mas c tam
bcm 0 casu de alguns teoricos, e penso aqui antes de tudo na 
sintomatica idcia de Siegfried Kracauer, para quem a foto tern por 
essencia revelar coisas normalmente nao vistas ("things normally 
unseen"); 

- outros concluem que a fotografia c a arma suprema da repre
senta,ao, que completa e aperfei,oa 0 que havia sido empreendido 
por toda a hist6ria anterior das artes figurativas, a saber, a imita,ao 
das aparencias. A maquina fotografica c urn rebento da camcm o/Jscum. 
Como esta, c capaz de produzir automaticamente uma vista perspec
tivista opticamente perfeita, mas alcm disso oferece sobre sua 
antecessora a vantagem decisiva de fixar essa constru,ao, de registra
la. Reconhecem-se aqui as teses "reaIistas" de numerosos criticos, em 
particular as de Andrc Bazin, que a esse respeito deu uma versao 
impressionante, apoiada em uma grande metafora religiosa: ao invcs 
de Kracauer, Bazin ve a "revela,ao" fotografica como cumprimento 
da voca\ao mimetica da arte (cuja ado\ao da perspectiva no Renasci
mento foi 0 primeiro sinal) e como uma das manifesta\oes mais 
importantes do desejo, implicito em toda representa\ao, de "embalsa
mar a realidade". 

Essas reflexoes sobre a imagem automatica foram ainda esten
didas an cinema (por Kracauer, por exemplo, cuja reflexao sobre a foto 
('sta inclusa em urn capitulo de seu Theory of film, 1960). Mas, a despei
to da oposi\ao entre tendencia "perspectivista" e tendencia 
"explorat6ria", elas tCm em comum, por urn lado, 0 fato de pensar de 
modo intciramcnte positivo a inven,ao do registro automatico de uma 
constru,ao perspcctivista e, por outro, de se interessarem apenas 
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indiretamente pelo espectador da fotografia como possuidor de urn 
suposto saber (d. capitulo 2, 2.3, e capitulo 3, 2.2). Durante mais de urn 
seculo, a legitimidade documentaria da imagem fotografica jamais foi 
questionada (ao passo que sua legitimidade artistica teve de esperar 
muito tempo para ser estabelecida). 

Ora, essa lcgitimidade da visao fotografica foi contestada por 
importante corrente teo rica e critica dos anos 60 e 70. Em uma entre
vista de 1969, que talvez tenha sido a primeira expressao global e 
articulada sobre 0 assunto, MarceIin Plcynet critica com violencia 0 

automatismo da imagem fotograiica. Para ele, esse automatismo e, em 
geral, a constru,ao da maquina fotografica e da camara procedem do 
desejo de produzir uma perspectiva da qual todas as anomalias poten
dais estariam dcfinitivamente corrigidas, isso a fim de reproduzir ao 
infinito "0 codigo da visao especular definido pelo humanismo do 
Renascimento". A inven,ao da fotografia por Niepce, observa Pleynet, 
produz-se "no proprio momento" em que Hegel encerra a historia da 
pintura; c portanto no momenta em que se percebe pela primeira vez 
que a perspectiva tern rela,ao com certa estrutura cultural, que a 
fotografia vern apagar essa conscientiza,ao e produz mecanicamente 
a ideologia perspectivista. 

Surge aqui urn tema critico que sera rapidamente ampliado a 
propos ito do cinema. Voltaremos a ele, mas convcm indicar as primei
ras consequencias dessa teoria. Dc fato, se a fotografia reproduz uma 
ideologia, so pode ser pelo conjunto de seu dispositivo, e com destino 
ao espectador. Na verdade, a fotografia, como registro perspectivista 
automatico, funciona como uma especie de armadilha ideologica, ja 
que implica urn sujeito espectador que esteja prontamente disposto a 
aceitar a perspectiva como ferramenta legitima de representa,ao (en
quanto, para Pleynet, esta nada mais c do que urn codigo entre outros 
e, ah~m disso, perigosamente marcado do ponto de vista ideologico) 
-e a acreditar que a fotografia e mesmo urn registro do real. 

Ainda uma vez, essas teses sao importantes e marcaram toda 
uma cpoca. Hoje e facil criticar a critica da perspectiva que confunde 
perspectiva natural e perspectiva artificial (d. capitulo 1, 2.2, e capitu
lo 4,2.1); do mesmo modo, parece facil distinguir 0 registro fotografico 
(a fotografia como tra\o) da formula\ao da fotografia (a foto como 
escrita), e nao pensar mais que 0 carater automatico da imagem foto
grafica a impede de ser trabalhada. Mas essas distin,oes foram 
facilitadas pelas teses - decerto exageradas - da critica "ideologica", 
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que foi a primeira a evidenciar a ideia fundamental de urn dispositvo 
que relaciona a imagem com seu modo de prodUl~ao e com seu modo 
de consumo, portanto a ideia de que a tecnica de prodUl;ao das ima
gens repercute necessaria mente na apropria~ao dessas imagens pelo 
espectador. 

3.2.3 "Tecnica e ideologia" 

Sobre essas questoes e nesse sentido, 0 conjunto mais significa
tivo de textos continua a ser a serie de artigos de Jean-Louis Comolli 
intitulada "Technique et ideologie", publicada em 1971-1972 em Ca
hiers du cinema. Esse texto, inseparavel de todo urn contexto (Comolli 
"responde", de modo polCmico, a varias outras obras ou artigos), 
sistematiza a reflexao sobre as rela~oes entre imagem, especialmente 
fotografica, sua h~cnica, seu dispositivo, e a ideologia que este ultimo 
veicula com destino ao espectador - ao formular tres questoes espe
dficas: 

- a questao da rela~ao entre imagem fotografica (e cinema to
grafica) e imagem pictorica definida no Quatrocentos; 

- a questao da rela~ao entre a inven~ao da fotografia e a do 
cinema; 

- a questao da camara e de seu papel como modelo. 

a) A dimara como mdonimia do cinema: de toda a aparelhagem 
cinematografica, a camara e a parte que esta mais diretamente relacio
nada com 0 visivel: 

- ela metonimiza a parte visivel da produ~ao e da tecnologia 
(vs. sua parte invisivel, a quimica, 0 laboratorio); 

- ela trata diretamente a luz e 0 visivel; 

- enfim, ela propria se metonimiza numa parte que e a objeti-
va. Esta trata a luz more geomctrico, segundo as modalidades 
perspectivas para as quais foi construida, e Comolli nota 0 deslize 
abusivo da o/Ijctiva para a o/ljdividade (particularmente em Bazin), 
manifestando segundo ele a pregnancia ideologica da camara. 

Tudo isso leva Comolli a concluir que a camara "veicula uma 
ideologia do visivel", logo, que uma teoria materialista do cinema 
deve distinguir cuidadosamente, na camara, 0 que e heran~a ideologi
ca do que e investimento cientifico. Essa observa~ao e fundamental e 
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tornava-se na epoca indispensavel pela existencia de teses tecnicistas 
que tendiam a negar qualquer valor ideol6gico a urn instrumento 
h~cnico, qualquer que pudesse ser sua utiliza~ao (ver urn dos alvos de 
Comolli,o Cinema d ideologic de Jean-Patrick Lebel, 1970, para quem a 
camara nao tern mais cunho ideol6gico do que 0 lapis ou 0 aviao). No 
maximo pode-se notar que, arrebatado por seu ardor polemico, 0 

proprio Comolli se esquece dessa distin~ao, ao descuidar-se totalmen
te em seu texto do "investimento cientifico" e ao dedicar-se apenas ao 
ideol6gico. 

b) A inven~iio do cinema: a esse respeito ainda, Comolli ap6ia-se 
na critica de textos anteriores: 0 de Bazin, que com razao nega a ciencia 
o merito da inven~ao do cinema, mas que erra ao ler essa inven~ao 
como processo "da ideia"; 0 de Lebel, que nao admite que 0 cinema, 
como pratica significante, tern a vcr diretamente com a ideologia. Para 
Comolli, a inven~ao do cinema e empreitada totalmente independente 
da ciencia, pois a ciencia e sempre posterior as descobertas praticas, e 
estas nao tiveram nenhuma incidencia direta em seu desenvolvimen
to. Assim, a camera o/Iscura foi inventada antes da optica cartesiana, a 
quimica das superficies fotossensiveis veio muito depois das primei
ras experiencias de Niepce, sem falar da percep~ao do movimento 
aparente, inexplicada quando 0 cinema foi inventado (e que Comolli 
atribui, infelizmente, a "persistencia retiniana"). 

Se essa inven~ao nada tern de cientifico e porque, no conjunto, 
e determinada por uma demanda ideol6gica que emana do meio social. 
Ainda ai, Comolli simplifica demais os problemas e se contradiz 
parcialmente, ja que observa com justeza que 0 cinema foi inventado 
por artesaos, movidos por motiva~oes ideol6gicas, mas tambem por 
cientistas, interessados pel a analise do movimento e pelo estudo da 
percep~ao. No entanto, sua tese e importante e e significativo que 
tenha sido corroborada por teses comparaveis a respeito da inven~ao 
da fotografia (especialmente 0 texto de Peter Galassi, ja citado, segun
do 0 qual nao foram as descobertas tecnicas, e menos ainda as 
cientificas, que determinaram essa inven~ao, mas as modifica~oes 
ocorridas no final do seculo XVIII na pratica pictorica - d. capitulo 
4,2). 

c) A profundidade de campo: se Comolli trata da profundidade de 
campo nos filmes, 0 faz enquanto ela vincula-se a perspectiva, espe
cialmente pelas famosas teses de Bazin que fazem de uma e de outra 
os instrumentos de urn "mais-real" no interior da reprcsenta~ao. Para 
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Comolli, essas teses e, mais amplamente, todas as concepc;6es da 
imagem filmica que tendem a autonomizar 0 espac;o filmico (por 
exemplo, as de Jean Mitry) provem de uma Husao fundamental que 
coloca a representac;ao filmica sob a dependencia da representac;ao 
renascente, isto e, no interior de uma ideologia, historicamente deter
minada e criticavel. 

Esse ponto aparentemente menor da profundidade de campo 
torna-se muito importante no texto de Comolli, sem duvida em reac;ao 
aos textos de Bazin, que dela fizeram a pedra,angular de uma concep
c;ao evolucionista da historia do cinema. E pois nesse ponto que 
Comolli ilustra de modo mais sistematico seu apelo a uma hist6ria 
matcrialista do cinema, fundamentada nas noc;6es de pratica significantc 
e de tcmporalidadc histOrica difcrcncial (tiradas respectivamente de Julia 
Kristeva e de Louis Althusser). 

d) Conclusao provis6ria: iniciada como uma demonstrac;ao do 
primado da ideologia sobre a tccnica, a scrie de artigos de Comolli 
desvia-se rapidamente desse primeiro objetivo (logo atingido), para 
visar redefinir as condic;6es de uma historia do cinema que destaque 
o papel maior da ideologia e 0 jogo da sobredeterminac;ao (no sentido 
de Althusser). Para Comolli, 0 ponto de partida crucial, quanta a 
discussao sobre a profundidade de campo, eo da ideologia realista 
(que cle tende a identificar, a custa de uma imprecisao inevitavel, com 
a ideologia do visivcl). 

Esse debate sobre a historia nao e 0 que nos interessa diretamen
te aqui; preferimos reter tudo 0 que nessa abordagem muito datada 
(no sentido, tambem, de que marcou data) oferece uma resposta, nitida 
e fundamentada, a questao da determinac;ao tccnica do dispositivo. 
Para Comolli, como para Pascal Bonitzer, Jean-Louis Baudry e mais 
tarde Stephen Heath, 0 dispositivo cinematografico so c compreensi
vel se for analisado como articulando a esfera da tecnica e a da estctica 
(as formas filmicas) a uma demanda ideologica, formulada tanto num 
sentido como no outro, que determina ao mesmo tempo as invenc;6es 
tecnicas e a aceitac;ao pelo espectador do dispositivo - 0 conjunto, 
concebido em uma historia da representac;ao e das imagens que e a 
historia dessa demanda ideologica. E apenas em razao dessa historia, 
que inclui por exemplo a formac;ao do estilo "c1assico" baseado na 
transparencia - e tambcm 0 aparecimento do cinema falado, da cor, 
da tela grande -, que 0 cinema pode ser caracterizado, por esses 
criticos do infcio dos anos 70, como "sujeito, de um lado a outro, a 
ideologia burguesa". 
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Oepois de ter sido objeto de numerosas discussoes durante um 
ded~nio, essas teses estao hoje um pouco abandonadas, essencialmen
te em razao do esquecimento generalizado (e injusto) de seu contexto 
conceitual (marxismo, althusserianismo). Se 0 debate sobre a historia 
continua muito atual, a noc;ao de ideologia tornou-se pouco usada, 
pelo menos no sentido relativamente exato que the dera a critica 
marxista. Apesar das aporias de toda definic;ao dessa noc;ao, 0 aban
dono e lamentavcl, pois 0 lugar teo rico assim deixado vago foi 
rapidamente ocupado por abordagens carregadas de empirismo tolo, 
apoiadas em levantamentos, estatisticas e num grosseiro bom senso
que representam sem duvida uma regressao (mesmo quando partem, 
como por exemplo os trabalhos de Barry Salt, baseados em pesquisas 
fatualmente corretas). 

3.30 dispositivo como maquina psicologica e social 

Para finalizar caracterizaremos os objetivos do dispositivo no 
interior da esfera social. Ate agora nao existe nenhuma teoria global 
dessa questao, e nao se trata aqui de construir uma, a partir de abor
dagens quase incompativeis pela divergencia de seus pressupostos; 
tentamos apenas balizar a questao assinalando os trabalhos mais mar
cantes. 

3.3.1 Os efeitos sociologicos 

A sociologia da imagem nao e decerto a mais avanc;ada. Existem 
muitos estudos sociologicos a respeito da recepc;ao da midia (e tam
bem da recepc;ao das obras artisticas), mas quase todos concentrados 
em questoes de "conteudo", a fim dc, por exemplo, avaliar a inciden
cia de certas representac;oes sobre os jovens telespectadores etc. 
Embora algumas dessas pesquisas sejam bem conduzidas, examinam 
quase exclusivamente anaIises do representado e, por isso, evitam a 
propria questao do dispositivo, que consideram como evidente. 

A grande excec;ao e 0 trabalho, ja c1assico, de Pierre Bourdieu 
sobre a fotografia, sua pr<itica macic;a pelos amadores, sua recepc;ao 
por um publico que nao e exatamente 0 da pintura - por urn publico 
que a pintura "assusta" e que encontra na arte fotografica essa artc 
media (e 0 titulo do estudo de Bourdieu) que Ihe da tranquilidade. A 
fotografia c assim estudada como pratica social a mcio caminho entre 
o divertimento e a arte, com urn publico que Ihe e proprio: 0 pequeno-
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burgues que fez estudos secundarios etc. Os resultados aos quais 
chega 0 autor, a partir de dados dos anos 60, sao hoje muito contesta
veis, diante da rapida evolU/;ao do lugar da arte fotografica em nossa 
sociedade e a evolu<;ao correlativa de seu publico: a foto esta se 
tornando uma arte plenamente legitimada, em termos de mercado, 
que tende para a tiragem unica (ou muito limitada), assinada pelo 
artista, exposta e vend ida em urn circuito de galerias calcado ~o da 
pintura. Mas 0 metodo de estudo continua a ~er urn modelo do g~n~ro 
por seu rigor, sobretudo pelo constante questlOnamento metodologlco 
ao qual os autores submetem seu trabalho. 

Poucos soci610gos foram tao atentos a influencia do dispositivo 
sobre a recep<;ao das imagens. Assim, os trabalhos mais interessantes 
nesse dominio sao nem tanto de soci610gos, mas de historiadores. 
Deve-se citar 0 que as vezes se batizou de "hist6ria social da arte", e 
que reagrupa inumeros estudos hist6ricos de tendcncias muito dife
rentes, mas que tcm em comum 0 fato de abandonarem a hist6ria 
tradicional da arte (hist6ria das formas) para abordarem historica
mente os problemas de produ<;ao e de recep<;ao das obras. Sao estudos 
de todo tipo: por exemplo, estudos de representa<;6es socia is, como a 
notavel analise, por Francis Klingender, da iconografia da primeira 
revolu<;ao industrial em algumas produ<;6es artisticas na Inglaterra; 
ou estudos de tendencia te6rica globalizante e modelizante, como 0 

tratado de Arnold Hauser sobre a HisMria social da litcratura e da arte, 
que e uma especie de apanhado da hist6ria da arte ocidental de urn 
ponto de vista marxista (alias muito pouco apurado, pois Hauser 
desenvolve uma variante sem nuan<;as da "teoria do reflexo", que 
pretende que as obras de arte, em sua produ<;ao e sua recep<;ao, 
refletem literalmente a divisao em classes da sociedade). 

Nao podemos aqui citar todas as tendencias da hist6ria social 
da arte, e dois exemplos bastarao para demonstrar 0 interesse pela 
abordagem dos efeitos socia is da imagem (artistica). 

a) 0 olho do Quatrocentos: foi sob esse titulo evocador que se 
traduziu recentemente urn estudo classico de Michael Baxandall 
(1972) sobre a pintura na Italia no seculo XV. A tese central do livro e 
a de que, sendo a visao de uma pintura determinada antes de tudo por 
fatores socioideol6gicos, e indispensavel, para compreender 0 modo 
como os homens do scculo XV viam as pinturas contemporaneas, 
buscar os fatores que mais influenciavam sua visao. Baxandall enume-
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ra diversos, de que estuda a rela<;iio mais ou menDs indireta com a 
concep<;ao dominante da pintura: 

- 0 gestual da corte, que da sentido exato e codificado a certos 
gestos representados nos quadros; 

- a. ret6rica do sermao, refereneia impHcita de numerosas 
obras que !lustram determinada figura classica, supostamente conhe
cida de todos; 

- 0 texto biblico, evidentemente; 

- a dan<;a e 0 drama sagrado (que se encontram, como 0 ges-
tual da corte, na origem das posi<;6es dos personagens pinta dos, como 
na celebre A Primavera de BotticelJi); 

- a simb6lica das cores, vestigio da Idade Media e de uma 
tradi<;ao antiga (que pretendia por exemplo que 0 azul ultramarino de 
que era feito 0 manto da Virgem simbolizasse 0 manto celeste, a 
ab6bada dos ccus); 

- 0 fasdnio da matematica. Os banqueiros desenvolvendo a 
contabilidade em partida dobrada, assim como os tanoeiros aplicando 
a geomet~ia dos volumes, testemunham para Baxandall 0 gosto de 
toda a socledade toscana do seculo XV por modelos matematicos que, 
por outro lado, proporcionaram aos pintores inumeros exerdcios de 
virtuosismo as vezes inaudito em materia de constru<;ao perspectiva; 

- 0 gosto pelo virtuosismo em geral, sensfvel tanto na musica 
quanto na poesia; 

- a simb6lica dos cinco sentidos. 

A esses fatores Baxandall acrescenta ainda uma lista de valores 
pr?pria,me.nte pict6rico~ (os de pintores no exerdeio de seu oHeio), 
cUJa proprIa heterogeneldade tern valor te6rico geral: soeiologicamen
te falando, 0 dispositivo funciona em diversos nfveis ao mesmo 
tempo, 0 que implica saberes especializados de tipos muito diversos e 
o recurso a fortes codifica<;6es simb61icas. 

b) A "allson;iio": por esse termo, Michael Fried designa 0 estado 
psicol6gico de alguns personagens pintados, que aparentam estar 
concentrados, absorvidos por uma ocupa<;ao (como L'enfant au toton, 
de Chard in), por seus pensamentos ou por uma conversa (com inter
locutor invisfvel, como 0 retrato de Diderot par Fragonard) etc. 0 
estudo torna-se urn estudo sociohist6rico quando Fried emite a hip6-
tese de que esse estado aparece em muitas pinturas francesas do 
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scculo XVIII, e de que a predominancia dessa figura da absor~ao nas 
obras da epoca so pode ser explicada por urn sistema de valores 
implicitos, simultaneo aos pintores e ao presumido espectador. 

o livro de Fried e interessante sob dois aspectos: nao apenas 
estabelece (como Baxandall em outro momenta da historia) uma rela
~ao entre valores pictoricos e fenomenos ideologicos ou socia is (por 
exemplo, 0 valor dos diferentes generos de pintura, a teo ria das pai
xoes e de sua expressao), mas 0 faz com respeito a uma figura pictorica 
que se refere, por exceWncia, a presen~a de urn espectador diante da 
tela. De fato, se tantos quadros franceses do seculo XVIII representam 
personagens absortos, e por uma "suprema fic~ao", que e 0 esqueci
mento do espectador. Atravcs dessa ostensiva encena~ao da 
segrega~ao dos espa~os, Fried W, em ultima instancia, 0 desejo de 
afirmar a pintura como arte (urn dispositivo) espccifica, independen
temente do dispositivo entao erigido como modelo, 0 do teatro. Ao 
relacionar os quadros com textos contemporaneos que corroboram 
essa ideia, 0 que ele produz e pois uma analise do dispositivo pictorico 
no seculo XVIII. 

Ha varios outros exemplos interessantes, tais como 0 livro de 
Michel Thevoz sobre 0 academismo na pintura francesa do seculo XIX, 
os de Timothy J.Clarke sobre Courbet e 0 realismo pictorico etc. 0 
importante e sublinhar que esses trabalhos representam uma aborda
gem, pela via do trabalho historico, dos efeitos sociais do dispositivo 
- e que seria importante prosseguir 0 estudo desses efeitos na epoca 
contemporanea (entre outros, com respeito it imagem mutavel, cine
ma e video). 

3.3.2 Os efeitos subjetivos 

o dispositivo c 0 que regula a rela~ao do espectador com a obra. 
Tern necessaria mente cfeito sobre esse espectador como individuo. 
Acabamos de dar implicitamente urn exemplo com 0 estudo de Mi
chael Fried, ja que 0 espectador para 0 qual "nao se olha" a partir da 
cena ficticia pintada na tela esta situado a uma distancia psiquica 
especifica, que rcfor,a no caso 0 polo do saber (sem for,osamente 
enfraquecer 0 da cren,a). 

Mas tambcm nesse ponto foi a teoria do cinema que mais estu
dou esses efeitos, numa perspectiva inspirada na psicanalise (mas 
cujos resultados interessam a todos). 0 proprio termo dispositivo foi 
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introduzido em 1975 por Jean-Louis Baudry, como titulo de urn dos 
artigos que consagrou it teoria do espectador de filme. Sobre sua 
vertente metapsicologica (pois reencontraremos Baudry urn pouco 
adiante a proposito dos efeitos ideologicos), 0 estudo de Baudry esta 
centrado na impressao de realidade e em suas raizes. Baudry constata 
que 0 dispositivo cinematogrilfico determina urn estado regressivo 
artificial, acompanhado do que chama "uma rela,ao recobrindo a 
realidade" (ausencia de delimita,ao do corpo, que parece fundir-se no 
mundo diegctico, na imagem): "0 aparelho de simula~ao consiste [ ... J 
em transformar uma percep,ao em uma quase-alucina,ao, dotada de 
um efeito de real incomparavel ao que c trazido pela simples percep
c;ao." Baudry ressalta a parte de nostalgia propria a esse dispositivo, 
que se especifica em varias dire,oes: regressao narcisista, assimila,ao 
ao sonho, mas tambem retorno a um passado mitico, no caso, 0 mito 
platonico da caverna. No "Le dispositif", Baudry tra,a assim um 
longo paralelo entre a situa,ao do espectador de filme e ados escravos 
acorrentados da parabola de Pia tao, condenados a verem da realidade 
apenas as sombras projetadas na parede diante deles. 

Foi Christian Metz que, em Lc signifiant imaginairc, desenvolveu 
de modo mais frontal e sistematico os aspectos subjetivos do disposi
tivo-cinema: por que se tem vontade de ir ao cinema 
(independentemente do filme)? Como 0 dispositivo cinema induz 
certo tipo de espectador? Como se comporta 0 sujeito espectador 
durante a proje,ao etc?? Essa perspectiva muito rica foi ampliada por 
numerosos estudos que tinham como objeto pontos mais especificos 
(ver diversas contribui,oes interessantes a coletanea Cinema ct psycha
nalysc, dirigida por Alain Dhote). 

o estudo de outros dispositivos (video, fotografia, pintura) esta, 
nesse sentido do sujeito espectador, bem menos adiantado. Convem 
sobretudo assinalar: 

- por urn lado, estudos na linha da teoria do cinema, que 
incluiram a no,ao de dispositivo na reflexao sobre a foto, por exemplo 
(varios artigos, nos anos 70, na revista inglesa Scrccn); 

- por outro lado, toda a corrente cognitivista ja mencionada no 
capitulo 2, que, ao desenvolver-se, foi obrigada a tratar da influencia 

7. Nao continuo a desenvolver essas quest6es, ja que estao expostas em Esthetiquedu film 
e, em parte, em L't/Illllyse des films. 
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do dispositivo cinematogrMico sobre 0 espectador, em termos diver
sos daqueles da metapsicologia freudiana. 

3.3.3 Os efeitos ideologicos 

Enfim, na fronteira do subjetivo e do social, 0 dispositivo defi
ne-se por seus efeitos ideol6gicos. 

Esses cfeitos foram de fato os primeiros estudados, nao forc;osa
mente por serem os mais importantes nem os mais faceis de 
compreender, mas porque a propria nOC;30 de dispositivo apareceu no 
mesmo momento, "na mesma leva", que urn conjunto de trabalhos ja 
mencionados sobre as praticas artisticas como fenomenos ideologicos 
"de urn lado a outro" (Comolli). 0 objetivo desses trabalhos era afir
mar que nas obras de arte a ideologia n30 e veiculada apenas no plano 
dos conteudos, mas tambem no plano formal e no plano tecnico. A 
propria noc;ao de ideologia jamais foi tao trabalhada quanta nessa 
epoca, e pode-se considerar, por exemplo, que 0 artigo de Althusser, 
"Ideologie et appareils ideologiques d'Etat" (1970), teve 0 papel de 
quadro conceitual essencial para toda uma serie de estudos dos efeitos 
ideologicos do cinema. 

E pois, ainda ai, em Pleynet, em Baudry, nos Cahiers du cinema, 
em CinCthique, que se encontra por volta de 1970 0 conjunto mais 
importante de textos sobre essa questao. No que se rcfere especifica
mente ao dispositivo, esses textos, apesar de importantes 
discordiincias, convergem em torno de algumas teses: 0 cinema, sob 
sua forma dominante, manifesta uma busca da continuidade e do 
centramento; ambas essas caracteristicas sao vistas como constitutivas 
do sujeito, e a func;ao ideologica do cinema consiste em constituir 0 

individuo em sujeito ao coloca-Io imaginariamente em urn lugar cen
tral. No cumprimento dessa func;ao, 0 dispositivo desempenha pape! 
essencial: e 0 que nao e visivel mas permite vcr. Nesse dispositivo a 
enfase esta quase sempre nos instrumentos opticos: a camara, conce
bida como instrumento de reproduc;ao indefinida do sujeito centrado 
da ideologia burguesa, visto que a maneira como representa 0 mundo 
e resultado de toda a hist6ria da "representac;ao burguesa"; 0 projetor, 
concebido como urn "olho atras da cabec;a" (Andre Green), que encar
na, tambem ele, este olho generico que e a grande metMora do cinema. 
Tal dispositivo esta inteiramente dirigido para 0 vcr: 0 espectador e 
"todo-vidente" (Metz), isto e, ao mesmo tempo onividente e capaz 
apenas de vcr, e e nessa restric;ao ao vcr - e, ainda mais, a urn ver 
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ininterruptamente recentrado pela optica perspectivista e produzido 
sob a forma de uma continuidade ilusoria - que aparecem os efeitos 
ideologicos. 

Essa reflexao referiu-se sobretudo ao cinema como, pela forte 
impressao de realidade que provoca, vetor privilegiado de uma ideo
logia "do visivel" (Comolli). Mas cia leva necessariamente ao 
~~onh~cimento_ de q~e esses e~eitos ideologicos atribuidos ao dispo
Slhvo-cmema nao calram do ceu, de que, ao contra rio, inscrevem-se 
em uma longa historia cultural. Para Jean-Louis Baudry, assim, a 
produC;30, pelo dispositivo-cinema, de urn sujeito centrado deve ser 
entendida na linha da noc;ao de sujcito transcendental tal como foi 
elaborada de Descartes ao existencialismo, nOC;30 da qual a cena do 
cinema e uma representac;ao (uma "teatralizac;ao", diz Baudry). Mais 
amplamente ainda (mas de modo ainda mais vago), Jean-Pierre Ou
dart liga toda a historia da representaC;30 na arte ocidental, desde 0 
Renascimento, a uma concepc;ao do sujeito: "A particularidade da 
representac;ao burguesa sera produzir suas figuras como reais em 
relac;ao a urn sujeito que, supostamente, nada sabe sobre as relac;oes de 
produC;30 nas quais 0 produto pictorico sera inscrito como todos os 
outros prod utos. [ ... J Pode-se definir assim a ideologia burguesa como 
um discurso no qual urn sujeito (0 sujeito do significante, ou seja, 0 
sujeito da produc;ao, na medida em que 0 significante consiste em urn 
produto economico, lingiiistico etc) articulou a quest30 de sua propria 
produc;ao, de seu advento simb6lico, sob a forma do recalque, sendo 
proprio da burguesia, como observava Marx, conceber-se como a
hist6rica." 

. "J~' .. ..-& 

Apesar de sua orientac;ao filos6fica (e, longinquamente, poHti
ca) especifica, essa corrente junta-se a uma reflexao mais antiga sobre 
~s incidencias culturais da imagem e de sua recepc;ao. Logo se pensa, 
e. claro, nos trabalhos de Pierre Francastel que, unindo sociologia, 
hist6ria da arte e estudo ideologico, desenvolveu a tese de que os 
~omentos de mutac;ao intensiva na historia da representa<;ao (Renas
Clmento, vanguardas do inicio do seculo XX) corresponderam a 
mutac;oes no modo de ver de toda a sociedade. Mas tambem se podem 
citar muitos fil6sofos que refletiram sobre a atividade simb6lica em 
g~ral (e, em particular, nas imagens e pelas imagens). A noc;ao de forma 
slmiJ6lica, proposta por Ernst Cassirer, que se aplica a todas as grandes 
func;oes do espirito humano (arte, mito, religiao, cogniC;30), foi assim 
popularizada por sua aplicac;ao a perspectiva feita por Erwin Panofsky 
(d. capitulo 4, 2). Pode-se igualmente mencionar uma corrente da 
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filosofia analitica que desenvolveu a defini~ao, por Wittgenstein, da 
arte como forma de vida (LdJensjorm), isto C, como contexto complexo 
de determinada linguagem etc. 

4. Conclusiio: dispositivo e hist6ria 

Diziamos ao come~ar: 0 dispositivo e 0 que regula a rela~ao 
entre 0 espectador e suas imagens em dderminado contexto sim/Jolico. 
Ora, ao final desse apanhado dos estudos relativos aos dispositivos de 
imagens, 0 contexto simb6lico revela-se tambcm necessaria mente so
cial, ja que nem os simbolos nem a esfera do simb6lico em geral 
existem no abstrato, mas sao deterrninados pelos caracteres materiais 
das forma~6es sociais que os engendram. 

Assim, 0 estudo do dispositivo e obrigatoriamente estudo his
t6rico: nao ha dispositivo fora da hist6ria. Essa observa~ao pode 
parecer trivial (ha algum fen6meno humano que esteja fora da hist6-
ria?), mas deve ser formulada explicitamente, ja que a propria no~ao 
de dispositivo tern sido elaborada no contexto de uma abordagem 
te6rica que busca a universaliza~ao de seus conceitos - a come~ar 
pe\as no~6es de inconsciente ou de ideologia, que talvez nao sirvam 
para analisar os efeitos simb61icos produzidos em todas as sociedades 
humanas. 

Nao se trata aqui de fazer uma historia e nem mesmo de forne
cer urna Iista dos dispositivos de imagens. 0 ieitor ten! percebido que 
alguns dispositivos mais estudados, talvez mais impressionantes do 
que outros, sao citados de modo recorrente neste livro que se limita a 
constatar 0 estado das posi~6es te6ricas. Convem observar simples
mente que a questao do dispositivo talvez seja 0 terreno em que as 
diferentes tradic;6es teoricas e criticas no estudo das imagens podem 
juntar-se com maior facilidade. 0 estudo do dispositivo-cinema esta 
bem adiantado conceitualmente falando, mas 0 estudo do dispositivo 
pict6rico esta bem mais avan~ado do ponto de vista de sua hist6ria. 
Apesar da lamentavel fragmenta~ao das pesquisas, pode-se esperar 
alguns beneficios dos cruzamentos que se delineiam aqui ou ali -
sobretudo em torno das modalidades mais recentes da imagem, como 
o videos. 

8. Vcr a rccente colelanea sabre 0 "Video" dirigida por Raymond Bcllour c Anne-Marie 
Uuguct, em 'lue varios textos tiram grande provcito de sua, afilia~6cs multiplas. 
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Capitulo 4 

A PARTE DA IMAGEM 

A imagem s6 existe para ser vista, por urn espectador historica
mente definido (isto e, que disp6e de certos dispositivos de imagens), 
e ate as imagens mais automaticas, as das camaras de vigilancia, por 
exemplo, sao produzidas de mancira deliberada, calculada, para cer
tos efeitos socia is. Pode-se pois pcrguntar a priori se, em tudo isso, a 
imagern tern alguma parte que the seja pr6pria: sera tudo, na irnagem, 
produzido, pensado e recebido como momenta de urn ato - social, 
comunicacional, expressivo, artistico etc? 

Com todo rigor, a parte da imagem pode ser completamente 
atribufda a urn ou outro dos agentes da hist6ria social das imagens. Se 
a isolamos aqui, de modo urn pouco artificial, e por pura comodidade, 
para apresentar urn conjunto de pesquisas sobre a representa~ao que, 
de certa forma, consideraram a imagem como dotada de valores ima
nentes. 

. Cedemos, assim, neste capitulo a tenta~ao de personificar a 
Imagem, de fazcr dela a fonte de processos, de afetos, de significa~6es. 
Mas limitaremos estritamente essa tenta~ao, pois examinarernos ape
nas urn dos valores da irnagem, seu valor representativo, sua rela~ao 

197 



, I 'Ill! ~ 

com a realidade sensive\, reservando para 0 ultimo capitulo seus 
valores expressivos, os que se pode considerar como ainda mais "pro
prios" a imagem e que pertencem, portanto, a estetica e as doutrinas 
artisticas. 

1. A analogia 

Ja encontramos a no<;ao de analogia, isto e, 0 problema da 
semelhan<;a entre a imagem e a realidade, ao examina-Io (d. capitulo 
1,2.1, e capitulo 2,1.1 e 2.2) do ponto de vista do espectador, e de como 
este pode perceber em uma imagem algo que evoque um mundo 
imaginario. Retomaremos a mesma questao, mas evidenciando desta 
vez a propria imagem, ou melhor, a rela<;ao entre a imagem e a 
realidade que ela supostamente representa (dito de outra forma ainda, 
vamos considerar a representa<;ao nao tanto como resultado, a ser 
apreciado por um espectador, mas sim como processo, produ<;ao, a ser 
obtido por um criador). 

1.1 Fronteiras da analogia 

1.1.1 Analogia: conven<;ao ou realidade? 

Nosso habito profundamente arraigado de ver quase sempre 
imagens fortemente analogicas costuma fazer com que apreciemos 
malo fenomeno da analogia, ao relaciona-Io de modo inconsciente a 
um tipo de ideal, de absoluto, que e a semelhan<;a perfeita entre a 
imagem e seu modelo. Essa atitude, que tem status teo rico, ainda se 
acha em estado primitivo em todo telespectador que identifica abso
lutamente a imagem vista com a realidade documentaria, em todo 
fot6grafo amador que considera suas chapas como um fragmento do 
real etc. Ate as perturba<;6es introduzidas, hi! um seculo, na visao 
artistica da realidade nao foram suficientes para abalar esse Mbito; 
hoje ainda, 0 cubismo por exemplo, se e aceito pelo grande publico 
como estilo autenticamente artlstico, continua a ser concebido como 
modo de representa<;ao dcformal1tc, que se afasta da norma analogica, 
sempre mais ou menos fotografica. 

Convem come<;ar por relativizar, quanta possivel, essa concep
<;ao "absolutista" da analogia - sem que por isso se renuncie 
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t~talmente, como ~ faz~m alguns teoricos, a propria no<;ao de analo
gla. A esse respelto, cltaremos mais uma vez 0 trabalho de Ernst 
~.Go~brich, que compreende, entre outros, 0 grande chissico L'art ct 
llil~s~on, exemplar pelo caniter matizado e fundamentado de sua 
pOSI<;ao. A tese central de Gombrich e dupla: 

1. to?a representa<;ao e convencional, mesmo a mais analogica 
(a f?tografta: P?r exemp~o,. na q~al se pode atuar mudando alguns 
para metros Ophcos - obJehvas, ftltros - ou quimicos - peliculas); 

2. mas h~ conven<;6es.mais na~urais do que outras, as que agem 
sobre as propnedades do sistema visual (especialmente a perspecti
va). 

?u. s:j~, ~ara Gombrich, a analogia pictorica (ou, em geral, a 
analogla ICOOlca ) tem sempre duplo aspecto: 

. - 0 ~specto cSJlclho: a analogia redobra [certos elementos de] a 
reahdade visual; alias a priltica da imagem figurativa talvez seja imi
ta<;ao da imagem especular, a que se forma naturalmente em uma 
superficie d'agua, em uma vidra<;a, no metal polido; 

- 0 ?specto mapa (map): a imita<;ao da natureza passa por es
q~emas mulhplos: esquemas mentais vinculados a universais, que 
VIS?~ torn~r a representa<;ao mais clara ao simplifica-Ia; esquemas 
arhshcos onundos da tradi<;ao e cristalizados por cIa etc. 

. 0 que diz Gombrich, nesses termos figurados retomados de seu 
arhgo "Mirror and map" (1974), e que ha sempre mapa no espelho: 
a!,enas ~s espelhos naturais sao puros espelhos. Ao contrario, a imita
~a.o ~ehberada; humana, d~ natureza, implica sempre desejo de 
cna<;ao con,comltante ao deseJo de reprodu<;ao (e que freqiientemente 
o. precede)", e essa imita<;ao passa sempre por um vocabulario da 
pm~ura (rna is tarde da foto e do cinema) que e rclativamcntc aut6nomo. 
Asslm se explica, por exemplo, que "0 mundo jamais se assemelha, de 
forma alguma, a urn quadro, ao passo que urn quadro pode assumir a 

1. 0 un~c? adje~ivo diret~~ent.e derivado da palavra "imagem", e "imaginario" _ que 
~~~ulnu senhdo e~p.~c~~~C? v.In~~ lando-o a in:~gin~"ao. Recorre-~e portantoa raizgrega 
.' '. para foqar ,~ssc. Iconlca que, na uilliza<;ao neutra aqui adotada, nada mais 
~Ignlflca do que: da Imagem, pertencente a imagem, proprio a imagem". 

2. E_assim que Gombrich interpreta 0 famoso "eu nao procuro, eu encontro" de Picasso: 
nao proc~ro reproduzir a natureza, mas encontro - isto e, olho as coisas, os tra<;os etc, 
que se anlmam sob minhas maos. 
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aparencia do mundo": no quadro, essa aparencia do mundo e mode
lada, e modulada por esquemas que visam fazer compreender. A arte 
e tambem "0 que ensina aver". 

Vamos examinar rapidamente abordagens teoricas que insisti
ram, de maneira mais unilateral, seja no aspecto espelho, 0 aspecto 
mimese, seja no aspecto mapa, 0 aspecto referencia. 

1.1.2 Analogia e mimese 

Mimesis e uma palavra grega que significa "imita~ao" e encon
tra-se, nos fil6sofos gregos, em dois contextos bastante distintos: 

- contexto narratologico: Platao, em particular, designa assim 
na maioria das vezes uma forma particular de narrativa, a narrativa 
[oral] "por imita~ao", em que 0 narrador arremeda os personagens, 
adotando sua linguagem, suas formas de pensamento etc (ver adiante, 
4.1.1); 

- contexto representacional: em Aristoteles, mais nitidamente 
ainda em Filostrato, a mimese designa a imita~ao representativa, no 
sentido de que falamos neste capitulo. 

Mimese c, no fundo, urn born sin6nimo de analogia. Nos 0 ado
tamos aqui para designar 0 ideal da seme\han~a "absoluta", for~ando 
urn pouco seu sentido, exatamente porque a maior parte das teorias 
da analogia ideal postula urn efeito de cren~a induzido pela imagem 
anal6gica, que tern rela~ao com 0 fato de que essas imagens sao, 
tambem, diegeticas (no sentido atual da palavra, isto e, carregadas de 
fic~ao). A encarna~ao mais absoluta dessa teoria e sem duvida 0 ja 
citado artigo de Andre Bazin, "Ontologie de \'image photographique" 
(1945); eis urn resumo da tese de Bazin: 

- a hist6ria da arte e a de urn conflito entre a necessidade de 
ilusao (de reduplica~ao do mundo), sobrevivencia da mentalidade ma
gica, e a necessidade de expressao (compreendida por Bazin como 
expressao "concreta e essencial" do mundo). Ess,as duas ne~essidades 
estavam harmoniosamente acopladas na arte pre-renascentlsta, mas a 
inven~ao da perspectiva, "pecado original da pintura ocidental", se
parou-as, atraindo a arte exageradamente para 0 lado da ilusao; 

- a fotografia fez com que a pintura se libertasse da semelhan
~a, na medida em que satisfez mecanicamente 0 desejo de ilusao: a foto 
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e essencialmente, ontologicamente, objetiva -logo, mais crivel do que 
a pintura. A foto possui "poder irracional que arrebata nossa cren~a/l. 

Essa tese e nota vel por sua coercncia: se a imagem fotogrMica e 
crivel, e porque e perfeitamente objetiva, mas so podemos julga-Ia 
como tal em virtude de uma ideologia da arte que atribui a esta a 
fun~ao de representar (e eventualmente de exprimir) 0 real, e nada 
alem disso. Bazin admite que haja mapa no espelho, com a condi~ao 
de que esse mapa tenha de fato a neutralidade de carta geografica, de 
que informe apenas sobre 0 territ6rio, e nao sobre 0 top6grafo. Ultimo 
remate da teoria: Bazin estima que se e 0 real e somente 0 real que 
convem representar e exprimir, e porque ele possui urn sentido _ de 
origem necessaria mente divina (s6 Deus pode dar urn sentido ao real), 
logo necessariamente oculto. 0 importante e portanto exprimir a 
significa~ao do real; a ilusao, atingfve\, e urn objetivo menor. 

Nao se trata aqui de desenvolver a critica desse texto muito 
marcado por seu contexto filosMico e critico (Bazin cita implicitamen
te Sartre, Malraux e Teilhard de Chardin). Basta apenas reter a 
asser~ao do titulo: a imagem fotogr<ifica tern uma esscncia, que e ser 
uma "alucina~ao verdadeira", "embalsamar" e "revelar" 0 real em 
todos os seus aspectos, inclusive temporais. E po is a encarna~ao de 
uma semelhan~a ideal, apta a satisfazer a necessidade de ilusao magi
ca que esta no fundo de todo desejo de analogia. 

1.1.3 Analogia e referencia 

Se Bazin acha que a analogia "perfeita" responde a uma neces
sidade fundamental e eterna do homem, ha te6ricos que pensam que 
ela e apenas urn acidente na hist6ria das produ~6es humanas, e que a 
analogia - jamais perfeita - e somente uma das modalidades, nao 
mais importante do que outras, de urn processo mais amplo que 
chamaremos a refercncia. 

Esse termo e retomado na obra ja citada de Nelson Goodman, 
Languages of art (1968, 1976), que visa formular os fundamentos de 
uma "teoria geral dos sfmbolos" (este ultimo termo englobando, no 
caso, todos os artefa tos da comunica~ao humana, letras, palavras, 
t~xtos, imagens, diagramas, mapas, modelos etc) e dos "sistemas de 
slmbolos", ou "linguagens". 
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Nessa empreitada, conduzida sob a forma extrema mente abs
trata que e a da filosofia analitica anglo-saxonica, a questao da 
analogia e a propria questao da representa\ao sao por direito secun
darias, e abordadas apenas em razao das confusoes que pod em 
acarretar. Para Goodman, a no\ao de imita\ao quase na~ tem sentido: 
nao se pode copiar 0 mundo "tal como ele e", simplesmente porque 
nao se sabe como ele e. Essa expressao s6 pode, pois, significar isto: 
"copiar um aspecto do mundo tao normal quanto possivel, visto por 
um olho inocente" - mas nao existe nem normalidade absoluta, nem 
olho inocente, ja que a visao e sempre paralela it interpreta\ao, ate na 
vida mais cotidiana. Ao copiar, n6s fabricamos. 

Assim a constru\ao te6rica elaborada por Goodman inclui a 
analogia em uma tipologia de encaixes, em que ela s6 figura a titulo 
quase aned6tico, como caso particular do processo semantico funda
mental da referencia: 

referencia 

1 

denota\ao 

exemplifica\ao 
1 

representa\ao 

expressao 

Nessa terminologia, trata-se sempre de processo de simboliza
\ao do real, isto e, de produ\ao de artefatos "intercambiaveis" no 
interior de uma sociedade, que permite se referir convencionalmente 
a cle. A denota\ao distingue-se da exemplifica\ao pelo fato de a 
segunda realizar-se na presen\a do referente e a primeira, na sua 
ausencia: a denota\ao e definida por Goodman como symlJo/izing 
without having, simbolizar sem ter. Quanto a distin\ao entre represen
ta\ao e expressao, ela e definida como remetendo a uma diferen\a de 
natureza do referente, concreto no primeiro caso, abstrato no segun
do: representam-se objetos concretos, exprimem-se valores (dos 
objetos) abstratos. 

Nessa perspectiva, a semelhan\a, a analogia, torna-se fenomeno 
menor, a ponto de nem mesmo ocasionar um tipo pr6prio de referen
cia. Assim, a analogia pode teoricamente intervir em cada um dos 
tipos de referencia, e se historicamente esteve sobretudo associada a 
representa\ao, foi, para Goodman, por acaso. Ele faz uma longa expo
si\ao demonstrando que a semelhan\a (na hip6tese de ser a\can\avcl, 
coisa de que ele duvida) nao c, de forma alguma, necessaria a repre-
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senta\ao a_Iem, de tambcm nao ser suficiente. Ou seja, logicamente 
falando, nao ha nenhuma rela\ao entre semelhan\a e representa\ao. 

o li:-ro de Goodman vai muito alem da questao da analogia. Em 
f,arllcular;, estuda extensamente tipos de imagens como as imagens 
~ole~lvas (~s que repr~sentam uma classe de objetos, isto e, urn objeto 

nao-slngulanzado que e supostamente caracterlstico de todos os obje
tos do me~~o l?enero), as imagens "fictlcias" (aquelas cujo objeto 
de~o,tad.o e Inexlstente no mundu real, por exemplo uma imagem de 
unlcornlO) "- 0 que de chama representation as, representa"ao-como ou 
representa"ao-em (representa"ao de alguem como se fosse urn outro 
por exemplo uma imagem de mr. Pickwick como Dom Quixote). Err: 
todos ess~s casos a analogia esta presente, mas contanto que se distin
guam dOls denotados da imagem: urn denotado concreto, que e seu 
mo~elo, e urn denotado abstrato, que e 0 do processo referencial em seu 
conJunto. 

1.2 indices e graus de analogia 

1.2.1 A analogia como constru\ao 

E quase i~possivel sintetizar abordagens tao antinomicas 
quant~) ~s de Bazm e as de Goodman. No entanto, a partir da breve 
exposl\ao precedente, pode-se dizer que a analogia: 

- possui rea.lidade empi~ica, que ja esta na origem. A analogia 
constata-se percephvamente, e e dessa constata\do que nasceu 0 dese
jo de prod uzi-Ia; 

. - foi ~roduzida artificialmente, no dccurso da hist6ria, por 
dlferentes melOS, que permitiram atingir uma scmelhan\a mais ou 
menos perfeita; 

. - sempre foi prod uzida para ser utilizada com fins simb6licos 
(IStO e, vinculados a linguagem). 

':S imagens anal6gicas, portanto, foram sempre constru\oes 
que mlsturavam _ em pr.opor\6es variaveis imita\ao da semelhan\a 
natura.l e produ\ao de slgnos comunicavcis socialmente. Ha graus de 
unuloglll, s~gundo a importancia do primeiro termo - mas a analogia 
nunca esta ausente da Imagem representativa. 

Essa grada"ii.o do fenomeno da analogia e faeil de evidenciar pelo 
confronto de Imagens que possuem 0 mesmo referente, mas produzidas 
em eircuns~aneias soeiohistoricas diferentes. Urn objeto tao elementar 
como urna arvl~r~ proporciona inumcras imagens variavcis, a partir de 
urn esquema baslco que permanece quase sempre 0 mesmo (distin"ao 
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ent re Ironco e Kalharia. cnl re ramag('m e folhagem clc). O ulrO l':Itemplo 
~"SCI .. r .. 'C~Of' C 0 ..Ie cenas ,nleiramenle convenc;onai$, IralaJ u com 
<.'Sti lm Jifcr ... nl<.'lJ: uma e'ena rdigiosa como .. Anuncia~.io, mui to ''''pre. 
, entaJ .. n .. pin lun l'uropci" ..10 ,eculo Xli ao XVlI. con,erva em 
~'Sscncia 10...10$ os ,eU5 1 •• U;05 rna;, coJificados (s imbolo do leilo com 
corl ;na v..-.mclha como mel~rOl"" ..1 0 ,angue ..10 parlo, 0 lirio e 0$ rt'Ci . 
pienl<.'!1 ..Ie viJ ro. para a pUre7.il ..Iii Virgem etc), ao pU50 que a 
repf(."senta~.io ..Ie conjuntoJa n"nll"Stii de acardo rom oesli lo dominan
II.", Lo.nanJo-lIt' mli~ nalu ralis la no sCcu lo XV. mais J ram.ilica c com 
mais dei los lumin0501'1 noseculo XVllelc. 

\.2.2 Os ind ices de analog ia 

Durante muito tempo co rlSiderou-se a analog ia co mo urn pro
cesso do " tud o a u nada ": uma imagem era ou nao era anal6g ica e, se 
o fosse, se u se ntid o corrcspondia a sua semelhanc;a co m a rcalidad e. 
Foi co nlra cssa concc pc;a o de urn " puris rno ic6 nico'" (Ch. Melz) que 
rcagiu, co m meios variados. a maiuria das abordagens rcce nles d ol 
imagem. Em part icu la r, 0 trabalho semio log ico desenvolvido nos anos 
60 na Europa . em rcdo r de Ro land Barlhcs, de Umbcrto Eco, de 
Chris ti an Me l/., muito co ntribu iu pa ra d csligar leoricam enle a noC;ao 
d e im Olbe m da de ana lngia. 

E de um artigo de Metz (cujo Hlu lo, "A u-dcltl de I' analogie, 
I' image", c e m s i um programa) que tiram os a expressao "g raus de 
analogia", para dcs ignar 0 fato de que a image m d cce no contcm 
"analogia", mas q ue ale m disso a ana logia s6 se rve, na ma io ria da s 
vezes, para vdc ula r uma mensa gem q ue nada tem de ana l6gico ne m 
mcs mo de v isual (mensagem pu blici taria, rc lig iosa, narra ti va e tc). 
Quase na mcsma cpoca, um artigo de Ba rlh(,'S sobre fo tog rafia (part in
do dol a n.m!'e de uma fu tn~rafia publicilaria para uma ma rca de 
massas a limenticias) assumia um a pos iC;fi o scmcl hantc: nao hil ima
~cm p u rame nt e d enota d a qu e se co nte n tc e m re p rese n ta r 
desi ntercssada men tc uma rea lidade dcs in tcrcssada; ao co ntril rio, toda 
image m veic ula numerusas conotac;ocs provc nic nh..'S do mcca nis mo 
de ce rtos codi~()s (ell'S mcs mos subme tid os a uma ideolog ia). 

Mas, em se u a rti go, Me lz vai mais lo nge c diz qu e a/mil/ria 
,mllflw"i'l tJ c(l(li/iL'IIJII, logo culturalmente determinad a de A a Z. Chega 
ale a idc ntifi car comu c6d i ~os as prop rias pro priedad es do s is tema 
vis ua l. Sc m du vida tcm-sc, co m es ta u ltima propos ic;ao, um exe mpl0 
das d ificuldades as qu ais cund u7. qua lq ue r a bordagem dol imagem 
como tendo sc ntid o irn ane nte, jii q ue, se hti cod ificac;ao na vistio, ntic 
podc se r no mes rn o se nti dll q ue a codi fi cac;ao vi ncul ad a as cono tac;Ocs 
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da imagem, por exemplo. Assim trata-se sobretudo, para Metz, de 
ressaltar que toda imagem, por mais "perfcitamente" anal6gica que 
seja, e utiiizada e comprccndida em virtude de conven~6es socia is que se 
baseiam, em ultima instancia, na existcncia da linguagem (este e urn 
dos postulados basicos da semiolinguistica). 

Devemos observar que, no artigo ora citado, Barthes nao partilha 0 

"absolulismo" e6dieo de Melz. Para c1e, a folo e "uma mensagem sem 
c6digo": nao ha regras de analogia fotognlfica, porque esta nao mani
festa c6digos historicamente variaveis. Barthes insiste ao contnlrio, de 
forma unilateral, na natureza de regislro e de trac;o da fotografia, no 
carater mecanico e "objetivo" desse registro, e na erenc;a que dele 
resulta, ao que chama de "0 ler-estado-Ia das coisas". PosiC;ao tambcm 
um pouco excessiva, em que Barthes enaltece a analogia fotografica 
(sem duvida pela comparaC;ao com a analogia pictorica, em que as 
codificac;6es sao infinilamente mais aparentes). De fato, se a foto e um 
lrac;o, uma marca, esse lrac;o c entretanto modelavel, e pode intervir-se 
de modo "codificado" em diferenles estagios: enquadramento, escolha 
da dislaneia focal, do diafragma, do lipo de revelaC;ao e de tiragem etc. 

Em vez da no~ao de c6digo, scm pre marcada por sua origem 
linguistica, preferimos, portanto, para designar esta ideia de que a 
analogia e uma constru~ao, executada por eta pas c utilizavcl convcn
cionalmente, a no~ao de fndice, e falaremos de indices de analogia para 
designar todos os elementos da imagem que participam dessa cons
tru~ao de conjunto. Duas observa~6es: 

1. Ha entre os indices de analogia de que falamos e 0 que 
chamamos mais acima indices (perceptivos) de profundidade (d. ca
pitulo I, 2.1) paralelismo evidente. Isso nao e ocasional; do ponto de 
vista da percep~ao, os indices de profundidade sao parte, importante, 
dos indices de analogia. 

2. Ha, no entanto, entre essas duas no~6es uma diferen~a tam
bern evidente e capital, po is se os indices de analogia sao destinados a 
serem percebidos (logo, a tornarem-se indices perceptivos) devem 
primeiro ser produzidos, fabricados. Nossa discussao dos indices de 
profundidade perceptiveis pelo olho se referia a qualquer situa~ao 
visual, quer implicasse ou nao imagens, ao passo que os indices de 
analogia de que falamos aqui sao os que foram postos em imagens. 

E quase impossivcl forneccr uma lista desses indices, embora 
todos os indices perceptivos tenham correspondentes em termos de 
indices de analogia. Ai se encontrarao todos os indices espaciais, 
estaticos como a perspectiva e dinamicos como a paralaxe do movi
mento se a imagem incluir 0 movimento, mas encontrar-se-ao tambem 
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indices que levam em conta a luz, a cor, a cxpressao da materia etc _ 
c~t~gorias que ocasi~naram codifica~6es particulares ao longo da his
tona da representa~ao, sobretudo na pintura. 

Todas as hi,:torias da arle consagram um capitulo as perturbac;6es na 
rep~esenta~a.o do espac;o no Renascimento (d. 2, adiante). Mas esse 
penodo fOl Igualmente muito rico em novidades referentes a outros 
Indices de analogia. As celebres aquarelas de Durer, por exemplo, que 
representam urn buque de viuletas um tufo de grama um coelho 
visam menos a restituic;ao de um es~ac;o profundo do qu: a restituic;a~ 
das texturas, segundo convenC;6es muito diferentes do que havia sido 
realizado ate entao, quantitativa (Durer desenha mais talos de erva 
mais pelos do coelho) e qualitativamente (a cor e "mais justa" os efeito~ 
de .Iuz "mais veros~lmeis"). 0 9ue nao significa um progress~ absoluto, 
pOlS 0 mesmo arh~ta prodUZIU, simullaneamente, celebres gravuras 
represen_tando u~ nnoceronte, que sao "irrealistas": retomam os esque
mas entao em vigor P?ra representar esse animal, em especial os que 
lraduzem de forma visual a lenda segundo a qual era revestido de 
courac;as, como uma armadura. 

1.3 De novo 0 realismo 

1.3.1 Realismo e exatidao 

Se retornamos aqui a no~ao de realismo, ja abordada a respeito 
do espectador (d. capitulo 2, 2.2.2), e porque, na hist6ria da arte 
ocidental ha varios seculos, essa no~ao tendeu a ser mais ou menos 
~onfundida com a de analogia. Hoje ainda, na linguagem corrente, 
lmagem realista e a imagem que representa analogicamente a realida
de e que se aproxima de urn ideal relativo da analogia (ideal que a 
fotografia representa bern). 

E importante, portanto, fazer uma nitida distin~ao entre realis
rno e analogia. A imagem realista nao e for~osamente a que produz 
urna ilusao de realidade (ilusao alias infinitamente pouco provavel, 
~orno vimos tambem no capitulo 2, 2). Nem e mesmo for~osamente a 
lrnagern mais anal6gica possivel, e sua melhor defini~ao e a de imagem 
que fornecc, so/Jrc a rcaiidade, 0 maximo de informar;iio. Ou seja, se a 
ana~ogia diz respeito ao visual, as aparencias, a realidade visivel, 0 

reahsrno diz respeito a informa~ao veiculada pcla imagem, logo a 
cornpreensao, a intclcc~ao. Nos termos de Gombrich, pode dizer-se 
que a analogia esta vinculada ao aspecto espelho e 0 reaIisrno ao 
aspecto mapa. 
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I' ~"'f"'cli \l ~ ;n\l~ rlj.1 • . N~"S la N.lliv~jud,·, do iniciu do .... :':ulo XI, 0 Ic;lo da Virgcm c a 
m"n;,,'doura com 0 00; u 0 burro 1.."lao ,'m pcrspcctiva inverlida (0 lado mais proximo 
.1e nOs C mcnor .10 'luc 0 13do m3is ,,(a~lado) . 

Entrclanl o, a definh;ao que acaba mos de dar nao c inlciramenle 
salis fal6 ria (e ale, em um se nt ido, fa cil de rc futar), r ode-se, de fato, 
fornece r a mes ma qUilntid ade de info rmil lJaO ao utili zar co nve m,oes 
rcprcsenlati vas muito d iferentes, das quais alg uma s podem se r perce
bidas como bem irrealis tas. Um exe mplo simples (tirado do li v ro de 
Nelso n Good man) e 0 do que sc cha ma 11(''T'~1ICct ;vu invcrtidli: em muilas 
ilumin uras do fin il l da Idade Med ia, e nco nlram -se cenas represe nta 
das e m pro fundidade, mas nas q uais as reta s que deve ri a m se r 
pcrpendicul a res ao pla no da imagc m, em vez de se rem descnhadas 
como co nvcrgentes, dirig indo-se a um ponto de fuga (ver2 .1, adiante), 
sao dcsenhadas como di ve rge ntes. Nesse siste ma perspec ti vo, um 
cubo se ra reprcsentado de tal modo que se vera mi o 0 interio r de suas 
faces latera is, mas 0 ex lerio r dessas faces. 0 efeito produzido em n6s, 
cspectad orcs ocidenta is do secul o XX, c co mplexo: esse sis tema parcce 
irrealis ta, po rq ue na o se assemelha a pers pectiva fotog rHica que c 
dominanle para n6s; ao mes mo tempo, nos 0 comprccnd cmos co mo 
canven<;ao eve ntualmc nte ace ita vcl, ja que estam as rna is a u menos 
familiari zad os com a his t6 ria da arle, e qu e a cubis mo, e ntre Qui ros, 
acoslumo u-nos um pouco a esse ge nera de "invers.1o" . Dc lodo modo, 
c claro qu e 51! fo r accil a a co nvc n<;iio dil pcrspccli va invcrtida, e51a 
veicula ra, em po tencia l, cxa tamc ntc a mcs ma info rma lJ.1o es pada l q ue 
a perspcctiva co m po nto de fug<l central. Sc 0 realis rno de uma ima 
gem n.1o es la s imp les rnente v inculado a q U<l ntidade de inform a<;.1o 
que cia veicula, c prcdso ac resce nt<lr uma cl.ius ula a nossa dcfini , ao: 
a imagern realis ta e a q ue fornece a maximo de info rmalJ.1o fJ(''ft im:nte, 
isto ~, um a info rmalJ.1o fad lmc nle acess[vel. Ora, essa fad lidade de 
accsso c rdlitivlI, depc nd e do g rau de es tercolipia das conve nlJ6cs 
utilizadas e m re lalJiin as co nve nlJUcs d uminan tes. Sc "quasc q ualqu er 
image m pudl' rc presentar q uase qu alqucr coisa" (Goodman), cnt.1o 0 
realismo nada Ina is C do que a medida da rcla~a o entre a no rma 
reprcsenlativa em vigo r C 0 sis lema de rcprcse nta r,;:ao efetiva mente 
empregad o em detcnninada image m. 

1.3.2 Realis mo, cs tilo, ideologia 

o rea lis mo c pois uma no,.1o rc lat iva; nao h.i realis mo absoluto, 
nem mcs mo sim ples rN.lismo (convem se mp rc espec ifica r de quu/ 
realismo se fOlia ). Alias, comn a pa la v ra, o u mais exa lamcnte seu 
sufixQ, iStn(l, indica, 0 rcal is mo c urna te nde nci a, uma at itudc, urna 
Conccp<;ao, em surna, uma dcfin ilJao particular dOl rc p rcsentalJao qu e 
se cncarna em um I!di/Il, e m uma ('scola . Os histo riadorcs e criticos de 
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artc rcccnscaram assim diversos realismosJ (diversas escolas rea lis
la s), e hii poucas s imilitud es e ntre, po r exemplo, 0 realismo 
reivindicado por Co urbct em mead os do sL'Culo XIX, 0 " realismo 
soc ialis ta " q ue (oi hc~emonico nas artes na URSS durante vii rios 
dccenios, 0 " neo-realis mo" no ci ne ma ilaliano de 1945 c 0 que se 
etiq uelo u as vczes como " realis ta" na pinlura ho landesa dos scculos 
XV II e XV III. 

Esses difcrcnll'S cs lil os rcalis tas sao evidcnlcmenle dele nnina
dos pcla demanda socia l, e m particular, ideo logica . 0 realis mo 
socia lis ta que, de todos os rcalismos, fo i 0 que reccbcu a mais explicita 
c mai s nilida leoriza,ao, obedecc ass im a canones rciali vos na o so aos 
tipos de cc na s reprcsen ladas (na pintura: cenas de trabalho "socia lis
ta", rcuniocs de dirigc nles, conferencias, ccnas militarcs e lc), mas 
tambcm, e sobretudo, a figura humana (gcstos expressivos, tipos ca
ra cteris ticos, vestimcntas, aliludes). As ins tru ,oes aos arlis ta s 
conlidas em diverso5 discursos do ministro AndreI Jdanov, nos anos 
3D, espccificam qu e cssas fig uras devem ser " mais rcal,adas, mais 
pr6xi mas do ideal" socia lis ta: confissao limpida do fato de qu e 0 
rcalismo tem menus a vc r com 0 real do que com 0 ideal, a cunven,au. 

Mas a propria no,ao de realismo n50 c pertinente co m rela,ao a 
lodas as normas dc represen ta ,.lo. Em certas epocas da hisloria da 
ilrtc, a represenlac;50 nao visa de forma alguma ao rcaiis mo, porquc 
n5 0 prucu ra rcprcsenlar 0 real . Vil mos cHar 0 exe mplo be rn co nhecido 
da a rtc cg ipcia, na qual muitas fig uras rcprcsenlam cenas do alem, e 
nao deslc mundo; rna is gera lmcnle, isso valc pa ra todas as aries 
Silc rilS, no senlido de Andre Malraux (a rtc dos dcuscs, anonima, inlc i
ramcn lc sH uada no do min io do sag rad o e corlada d a aparencia), da 
arte grega arcaica as aries oce5 nicas, africanas etc. No fundo, c a 
propria noc;ao do rea l que c ideologica, e 0 falo de esse conce ilo exislir 
hil sccu los n50 deve masca rar sua fa lta de universali dade. 56 pode, 
porlanto, haver realismo nas cu lturas que possuem a noc;50 de real e 
q ue Ihe alribuem impo rl5ncia . Q uanto as formas modernas do rca lis
mo (digamos, desdc 0 Renascime nlo), ela s provem de urn vinculo, 
tambcm plena mente idcol6gico, cslabclecido enln.: 0 real e sua s apa 
re nci as: ree nco ntramns aq ui a 1100,ao de " ideo log ia do v isivcl", de qu e 
(alamos na linha de Jean-Louis Comolli no capii ulo 3, 3.2. 

3. Uma <:xposi~;io rt."Cente no Centro 1'0mpiJou I'm Paris, consagTaJlI1I t<'n.l"ncias .Ia aric 
Jo s':"Culo XX, tinhll a",~im pot titulo: I ... os ,..;'li"",rs. 

2 10 

Conv~m, no <,n t.lnto, obs<'rvar t.jue II im.lgem "!agraJa" totoou ·!e hoje 
umll varietlaJe m.lis rara, e que nenhum l'lItito reprl.'St:nlat;vo rdatiYa. 
mente r{"Cl.'nt ... escapa toilltmenle a iJ eologiD Jo rea l (scnio i iJeotogia 
do visivel). Em L'"rr t1 /"jJ/usi"n, GomlKich n.io hesila em Ji7J.'r que a 
unica granJe muJan~a em tooa II hist6ria Ja ar tee, enlim,. passagem 
da imagem primiliva (que vall.' comosubst ituta dll CO;,., como idolo).l 

o ~Itismo soci.ll;stil no cinemll (aooixoje na pin tura (em b.lixo). 
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imagem ilusionista, que remete ao vislvel. Sem chegar a tanto, e claro 
que mesmo a iconografia religiosa mais codificada (as repetitivas esta
tuas do Buda, por exemplo, sem falar dos leones cristaos ortodoxos em 
que a presenc;a divina esta supostamente infusa) repousa sobre a repre
sentac;ao parcial mente realista das aparencias sensiveis - que pode, 
por outro lado, rejeitar essas aparencias no domlnio da ilusao (0 "veu 
de Maya" da religiao bramanista). 

Essa ideologia do visivel na representa<;ao culmina por exemplo 
na pintura academica do seculo XIX, como mostrou Michel Thevoz 
(1980), que nela ve 0 "eshigio supremo" da hegemonia do visfvel e da 
racionaliza<;ao dessa hegemonia como engodo. Ele acrescenta que a 
hegemonia do olhar e apenas urn efeito do sistema da troca generali
zada, fundada nos equivalentes gt.Tais (0 aura no domfnio do valor 
economico, 0 rei para 0 valor politico, 0 falo para 0 domfnio do 
simb6lico). A hegemonia manifesta-se concretamente, no seculo XIX, 
por uma visibiliza<;ao generalizada da experiCncia, em que 0 saber 
sobre 0 mundo tende a colocar este a distancia e a fornecer modelos 
cada vez mais abstratos, cada vez mais matemiiticos, a ponto de 0 real 
confundir-se com 0 descritfvel. 0 que caracteriza a idade academica e 
que essa visibiliza<;ao tern efeitos inteiramente negativos, de engodo, 
o "efeito de real" tornando-se urn substituto neurotico e nao mais uma 
ab:rtura para a realidade: 0 visfvel torna-se af ilusao de optica gene
rahzada. Para Thevoz, 0 realismo academico e urn idealismo. 

Devemos observar, para terminar, que a reivindica<;ao realista, 
importante na arte ocidental, tambem nela nao foi universal: houve 
escolas que invocaram 0 Irrealismo, 0 nao-realismo, 0 surrealismo, ou 
simplesmente uma concep<;ao da Arte como "superando" 0 realismo. 
Convem citar esta frase de urn fotografo do final do seculo XIX, Henry 
~ea.ch Robinson, reveladora do desejo de arte da foto, que se sente 
hmltado em sua fun<;ao de reprodu<;ao: " A arte da fotografia nao esta 
na exatidao; come<;a a partir do momenta em que ela e alcan<;ada." 

2. 0 espaqo representado 

Como ja dissemos a proposito da percep<;ao (d. capitulo 1, 2.1), 
o espa<;o e uma "categoria fundamental de nosso entendimento" 
(Kant), ?plicada a nossa experiencia do mundo real. Do ponto de vista 
p~rc~ptl,~O~ 0 .es~a<;o refere=se ~obretudo a percep<;ao visual e a per
cep<;ao haptlca (percep<;ao hgada ao tato e aos movimentos do 
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corpo); dessas duas percep<;oes, e alias a segunda que nos da 0 essen
cial de nosso "sentido do espa<;o", e a vista aprecia sempre 0 espa<;o 
em virtude de sua ocupa<;ao por urn corpo humano movel. 

A representa<;ao do espa<;o nas imagens planas (pintura, foto, 
fHme) s6 pode reproduzir alguns desses tra<;os da visao do espa<;o, em 
particular, como tambem jii vimos (d. capitulo 1, 3.2), os relativos a 
profundidade. Mas, no que se segue, manteremos sempre em segundo 
plano esta ideia de que 0 espa<;o e uma categoria mais complexa do 
que sua representa<;ao iconica. 

2.1 A perspectiva 

2.1.1 A geometria perspectiva 

A perspectiva e uma transforma<;ao geometrica, que consiste 
em projetar 0 espa<;o tridimensional sobre urn espa<;o bidimensional 
(uma superficie plana) segundo certas regras, e de modo a transmitir, 
na proje<;ao, uma boa informa<;ao sobre 0 espa<;o projetado; de manei
ra ideal, uma proje<;ao perspectiva deve permitir que se reconstituam 
mentalmente os volumes projetados e sua disposi<;ao no espa<;o. As 
regras dessa transforma~ao sao muito variaveis, e existe, geometrica
mente falando, uma grande quantidade de sistemas perceptivos, pelo 
menos potenciais. Na pratica, dois tipos principais foram utilizados: 

1. As perspectivas de centro. Nesses sistemas perspectivos, re
tas paralelas entre si no espa~o de tres dimensoes sao transformadas 
em retas (ou em curvas) convergentes em urn ponto. A variedade mais 
importante desse tipo e evidentemente a perspectiva de ponto de fuga 
c~ntral, inventada no Renascimento sob a nome de p(:'Tspectiva artificia
l,s, mas tambcm foi preconizado as vezes a emprego de perspectivas 
"curvilineas"; 

2. As perspectivas "de v60 de passaro", em que as paralelas 
permanecem paralelas em proje~ao. 

Entretanto, e sempre possfvel definir outros tipos, e alguns 
foram efetivamente utilizados na historia das imagens. Citemos ape
nas a perspectiva dita "de espinha de peixe" (ou ainda "de eixo de 
fuga") em que as retas perpendiculares ao plano do quadro conver
gem para um eixo central, e nao para urn ponto. Em seu livro sobre a 
perspectiva, Erwin Panofsky apresenta inumeros exemplos desse tipo 
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na pintura romana e na pintura da Idade Media, scm que se possa 
dizer alias que se trata de sistema tao rigoroso quanto os que citamos 
anteriormente; em particular, 0 grau de convergencia permanece ra
zoavelmente arbitrario, e sobretudo esse sistema resolve muito malo 
caso das outras retas, as nao perpendiculares ao plano do quadro: a 
seu respeito trata-se mais de pseudo-sistema ou de quase-sistema. 

2.1.2 A perspectiva como "forma simb6lica" 

Qualquer que seja 0 sistema considerado, 0 problema da pers
pectiva comec;a com sua utilizac;ao. Alguns sistemas sao 
deliberadamente utilizados de modo muito convencional: e 0 caso por 
exemplo da axonomctria dos arquitetos e dos top6grafos, que e urn 
sistema nao centrado, de retas paralelas. Os sistemas que foram his to
ricamente usados na representac;ao pict6rica e depois fotografica, tern 
todos esse mesmo valor de convenc;ao, e nunca sera demais insistir em 
que urn sistema perspectivo pode ser sempre virtualmente substituido 
por outro scm que a informac;ao dada pcla imagem seja substancial
mente alterada. Mas todos os sistemas foram escolhidos por outra 
coisa alem de sua simples capacidade de informac;ao, e, consciente
mente ou nao, cada sistema foi destinado a exprimir uma certa ideia 
do mundo e de sua representac;ao - uma certa concepc;ao do visivel. 

A perspectiva: a eSljuerda, perspectiva de ponto de fuga central; 
a direita, perspectiva de espinha de peixe. 
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Demos urn POuCO acima (d. 1.3) 0 exemplo da perspectiva dita 
invert ida. Ora, e claro que a escolha deste sistema (que mais e urn 
pseudo-sistema) corresponde it preeminencia concedida a certos valo
res simb6licos sobre 0 realismo visual; segundo Jean Wirth (1989), ela 
serve para a/Jolir 0 espac;o e a distancia, ao trazer 0 fundo para a frente 
do quadro, e ao conferir-Ihe escala maior que a do primeiro plano (0 
que e coerente com 0 grande tamanho, determinado simbolicamente, 
dos personagens do fundo). Assim, a perspectiva cavalcira, utilizada 
pela quase totalidade das estampas japonesas classicas, e na qual nao 
hci ponto de fuga, corresponde a uma recusa em hierarquizar 0 pr6xi
mo e 0 distante etc. 

Ao contra rio, no sistema dominante entre n6s, que se impos na 
pintura ocidental a partir do inicio do seculo XV com a perspcctiva 
artificialis, procurou-se copiar a perspectiva natural processada no 
olho humano. Mas essa c6pia nao e desinteressada, e, dessa forma, 
concede-se it visao papel de modelo de toda representac;ao. Assim, a 
perspectiva centrada, fotografica, ainda que aqui tenha sido pouco 
tratada, testemunha tambem uma opc;ao ideol6gica ou, mais ampla
mente, simb6lica: fazer da visao humana a regra da representac;ao. 

Foi 0 que quis exprimir Panofsky, ao definira perspectiva como 
a "forma simb6lica" de nossa relac;ao com 0 espac;o. A noc;ao de forma 
simb6lica, ja mencionada (d. capitulo 3, 3.3.3), e devida ao fil6sofo 

. alemao Ernst Cassirer para designar as grandes construc;oes intelec
tuais e socia is pelas quais 0 homem se rclaciona com 0 mundo (para 
ele; a linguagem como forma simb6lica dos objetos na comunicac;ao 
verbal, a imagem artistica como forma simb6lica das ·ideias na comu
nicaC;ao visual, os mitos e depois a ciencia como forma simb6lica de 
nosso conhecimento do mundo natural) - insistindo na relativa auto
nomia dessa esfera do simb6lico, que se desenvolve e se constr6i 
segundo suas regras pr6prias. Ao retomar essa noc;ao, Panofsky visa 
mostrar, nao que a perspectiva e uma convenc;ao arbitraria, mas que 
cada periodo hist6rico teve "sua" perspectiva, isto e, uma forma sim
bOlica da apreensao do espac;o, adequada a uma concepc;ao do visivel 
e do mundo. Devemos insistir em que essas diferentes perspectivas 
nada tCm de arbitrario, explicam-se ao contrario com referencia ao 
Contexto social, ideol6gico e filos6fico que Ihes deu origem. No que 
diz respeito em particular a pcrslJcctiva artificialis, ela se tornou possi
vel (ate mesmo necessaria) pelo aparecimento, no Renascimento, de 
um "espac;o sistematico", matematicamente ordenado, infinito, homo
geneo, is6tropo; aparecimento ligado ao espirito de explorac;ao que ia 
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levar as "Grandes Descobertas" e tambem ao progresso da matemati
ca em outros dominios. 0 importante c que essa forma de perspectiva 
apareceu, nao em rela~ao a uma verdade visual absoluta, mas como 
meio de divisao racional do espa~o, correspondente a 6ptica geome
trica - ou seja, para seus inventores, Leon Battista Alberti e Filippo 
Brunelleschi, it maneira como Deus investiu 0 universo. Essa perspectiva 
e entao uma forma simb6lica porque responde a uma demanda cultu
ral especifica do Renascimento, que c sobredeterminada politicamente 
(a forma republicana de governo aparece na Toscana), cientificamente 
(desenvolvimento da 6ptica), tecnologicamente (inven~ao das janelas 
vitrificadas, por exemplo), estilisticamente, esteticamente e, e claro, 
ideologicamente. 

Essa maneira de apresentar a perspectiva renascentista como 0 

produto puro e simples de um contexto intelectual e cultural c muito 
esquematica - e, alias, nao c exatamente a de Panofsky. Em seu livro 
L'origine de ia perspective (1987), Hubert Damisch demonstra que a 
perspectiva nao tem uma hist6ria, se a hist6ria for entendida dentro 
do modelo linear que leva do nascimento a morte - mas hist6rias - e 
que por meio dessas hist6rias sempre emprega a visao do mundo e 0 

exercicio do pensamento. 

No fundo, 0 que Alberti e Brunelleschi descobriram, entre ou
tras coisas, foi (dito evidentemente em termos anacronicos) que 0 que 
e visto, "ecologicamente", no "mundo visual", nao pode ser represen
tado geometricamente sem renunciar a ilusao de profundidade. Foi 
essa descoberta, secunda ria no Renascimento Ga que e 0 olhar de Deus 
que a l'erspectivtl artificilliis procurava simbolizar), que permitiu que 0 

mesmo sistema fosse investido por outros valores simb6licos. Como 
veremos (2.3 adiante), a perspectiva instalou-se no teatro para ajuda-
10 a hierarquizar os olhares em torno do olhar do rei, ao passo que, na 
pintura, cada vez mais considerou-se que a perspectiva centrada "re
presentava" 0 modo especificamente humano de apropria~ao do visivel. 

2.1.30 debate sobre a perspectiva 

Por constru~ao, a imagem perspectiva (designaremos assim 
daqui para frente a imagem construida segundo as leis da perspectiva 
artificialis) produz uma convergcncia das linhas em um plano; em 
particular, as linhas que representam retas perpendiculares ao plano 
da imagem convergente em um ponto, 0 ponto de fuga principal, tam
bem chamado as vezes de ponto de vista. 0 que significa que a 
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perspectiva e um sistema centrado, cujo centro corresponde, quase 
automaticamente, a posi~ao do observador humano. 

Foi esse tra~o considerado relevante em muitas discuss6es do 
seculo XX sobre a perspectiva. Por volta de 1970, desejou-se ver na 
perspectiva um sistema inteiramente adequado a emergencia de um 
sujeito II centrado" no humanismo (e todo determinado por esta emer
gencia). Como acabamos de observar, houve efetivamente, na hist6ria 
da arte ocidental, um encontro entre 0 centramento da concep~ao de 
mundo sobre 0 sujeito humano e um sistema perspectivo que tinha 
sido inventado para explicar a presen~a de Deus no visivel (em Alberti 
o raio central, 0 que une 0 olho do pintor ao ponto de fuga principaC 
chama-se ainda raio divino). Mas esse encontro foi muito progressivo 
como, alias, a pr6pria constitui~ao da no~ao de sujeito: esta, iniciada 
pelo humanismo, prossegue com Descartes e 0 cogito, com a filosofia 
das Luzes, com 0 romantismo. Assim, em certa medida, 0 centramento 
da representa~ao e sua assimila~ao a visao humana sao fenomenos 
mais caracteristicos da pintura em torno de 1800 e, e claro, da fotogra
fia incipiente. 

Convcm particularmente relativizar as teses desenvolvidas (por Jean
Louis Comolli, Marcelin Pleynet, Jean-Louis Baudry, d. capitulo 3, 
~.2.3) sobre a camara como maquina de fazer perspectiva, "logo" como 
Instrumento marcado pela ideologia humanista e pela ideologia bur
guesa, que dela deriva. Alem do fato de a camara, como a maquina 
fotografica, poder falsificar muitissimo a perspectiva (basta usar focais 
muito longas ou muito curtas), nao houve uma ideologia burguesa do 
seculo XV ao scculo XX, mas diversas forma,,6es ideol6gicas sucessivas 
que foram suas manifesta,,6es. A visao da hist6ria que tende a "acha
tar", uns sobre os outros, diversos valores simb61icos da perspectiva, 
que esta teve ao tango de varios seculos, nao e portanto muito rigorosa. 
(Acrescentemos que para Damisch [1987], que critica com vigor essas 
teses, "0 humanismo [toscano ou outro] nao podia contentar-se com a 
perspectiva dita central, assim como nao podia contentar-se com a 
defini"ao pontual de sujeito [ ... ] que e seu corolario".) 

Inversamente, a posi~ao academica tradicional, que ve na pers
pectiva 0 unico sistema cientificamente legltimo, encontrou novos 
defensores que, contra 0 relativismo hist6rico de Panofsky, sustentam 
a id~ia de uma cientificidade, logo de v~lidade absoluta, intemporal, 
do sistema inventado no Renascimento. Eo caso de alguns te6ricos da 
percep~ao, que distinguem insuficientemente a perspectiva 6ptica de 
sua representa~ao nas imagens, e nao veem que considerar 0 olho 
como modelo da visao e uma ideologia como outra qualquer (mesmo 
que ela pare~a mais natural). 
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Essas discussoes devem ser relacionadas com as profundas 
transformac;oes da representac;ao no seculo XX. Pierre Francastel, em 
Pcinturt: d societe (1950), mostrou que as " revoluc;oes" formais no 
interior da pintura traduzem uma profunda mudanc;a de sensibilida
de ao visual e 0 nascimento de uma nova concepc;ao do espac;o. Como 
diz muito bem Marisa Dalai Emiliani: II A crise da perspectiva na 
cultura moderna deve ser relacionada com a nova concepc;ao de espa
c;o, introduzida pelas geometrias nao-euclidianas e, no domfnio 
cientifico, pela teoria da relatividade; coincide, por outro lado, com a 
crise da func;ao tradicional da arte como mimese, a qual a esh~tica 
idealista opoe uma nova visao da arte concebida como conhecimento 
e linguagem." 

Se essas discussoes sao a parte mais visfvel da reflexao recente 
sobre a perspectiva, sao tambem a parte mais especulativa, e e justa 
mencionar que, simultaneamente, a investigac;ao hist6rica sobre a 
perspectiva progrediu muitissimo, numa linha bem " panofskiana". 
Assim, Miriam Schild Bunim (1940) trac;ou a hist6ria da representac;ao 
do espac;o, desde a arte paIcocrista ate 0 Renascimento, atribuindo a 
cada "etapa" uma correspondencia com as concepc;oes filos6ficas e 
matematicas e com os conhecimentos tecnicos e culturais; John White 
(1957) forneceu uma hist6ria detalhada, nao apenas da perspectiva 
linear no Renascimento, mas do que ele chama perspectiva II sintetica", 
isto e, 0 sistema curvilfneo, mais empfrico e menos rigoroso geometri
camente do que 0 encontrado em Fouquet, Uccello e ate, as vezes, em 
Leonardo da Vinci; Samuel Edgerton (1975) vinculou a perspectiva 
renascentista a varios fatores sociais e hist6ricos como os progressos 
da cartografia; Michael Baxandall (1970 e 1972) aproximou-a da ret6-
rica humanista e dos desenvolvimentos da matematica etc. Todos 
esses autores, e muitos outros depois de Panofsky insistiram no fato 
de que a invenc;ao da pcrspectiva artificialis e uma rcdcscobcrta, cuja 
novidade consiste menos na perfeic;ao geometrica do que no valor 
simb6lico que lhe e explicitamente atribuido - ja que a Antiguidade 
greco-romana conhecia empiricamente a perspectiva, mas sem nunca 
lhe ter conferido tal valor. Ap6s todos esses trabalhos, 0 ja citado livro 
de Damisch, que integra os conhecimentos adquiridos (e os discute 
oportunamente), representa enfim, em sua complexidade, 0 estagio 
mais completo da reflexao atual sobre a perspectiva; para Damisch, a 
Pcr~7!cctiva artificialis e decerto uma invenc;ao cuja hist6ria pode ser 
feita (ao mesmo tempo que a de suas aplicac;oes na pintura), mas c 
tambem, mais profunda mente, a manifestac;ao hist6rica de um ema-
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ranhado de problemas filos6ficos, presentes desde a invenc;ao da 
perspectiva e ainda hoje atuais, ja que sao os problemas do ver e do 
pensar. 

2.2 Superficie e profundidade 

2.2.1 Espac;o aberto, espac;o fechado 

Nem a perspectiva nem mesmo a profundidade sao 0 espac;o. 
Primeiro porque este se dirige de modo coordenado a nossas sensa
c;6es visuais e tate is; depois porque, mesmo no interior do visfvel, a 
expressao iconica do espac;o mobiliza muitos outras fatores alem da 
perspectiva (em particular todos os cfeitos de luz e de cores). 

As aIterac;oes da representac;ao pict6rica no seculo XX eviden
ciaram, entre outras coisas, a preponderancia excess iva que havia sido 
atribufda, pela importancia dada a geometria perspectivista, a perfei
~ao da i1usao de profundidade. A essa domina~ao da geometria 
reagiram alguns te6ricos, por acharem-na sufocante. Assim, Pierre 
Francastel, em seu ja citado estudo Peinture d societe (1950) e tambem 
em certos ensaios reunidos em La realite figurative (1965), propoe que 
se considere 0 espac;o representado, nao s6 do ponto de vista do visfvel 
e de sua geometria, mas de um ponto de vista multiplo, fundado 
tambem na noc;ao de "espac;o social" de Durkheim e na no\ao de 
"espa\o genctico subjetivo" de Piaget e Wallon. Para ele, 0 espa\o 
figurativo e uma verdadeira sfntese da geometria e dos mitos pr6prios 
a uma sociedade, e, se 0 Renascimento valoriza a geometria euclidia
na, a pintura moderna tendera a reproduzir uma concep\ao mais 
"topoI6gica" do espa\o. 

Ja encontramos anteriormente, sob a forma de fantasia do es
pectador (d. capitulo 3, 1.1.2), a ideia de que a representa\ao do 
espac;o pode ser mais ou mcnos racionalizada, mais ou menos visuali
zada. Em seus trabalhos, Francastel opoe a arte puramente visual, 
oriunda em sua opiniao do Renascimento, 0 que ele chama de arte 
objetiva, fundada em uma conccpc;ao realista do objeto, que nao resulta 
apenas da especula\ao intelectual sobre as percep~oes visuais, mas da 
combina\ao dessas percep\6es com as sensac;6es tateis. 0 espa\o des
sa arte objetiva e " po lissensorial e operat6rio", "pratico e 
experimental"; e encontrado na arte da Idade Media e tambem no 
cubismo, na arte cgfpcia enos dcscnhos infantis. E um espa\o Il/!erto 
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porque, fundado na no\ao de objcto e na geometria da proximidade, 
c, em si, ilimitado. Com rela\ao a esse espa\o "aberto", Francastel ve 
a domina\ao da perspectiva em cinco seculos de historia da pintura 
como fechumento do espa\o, que se torna limitado, de modo imaginario 
mas coercitivo, pela moldura da imagem, a qual se identifiea por 
completo com as bordas do cuba perspectivo e signifiea concretamen
te a imposi\ao da "grade" geometrica sobre 0 espa\o real da 
experiencia e dos objetos. 

Ao prosseguir a reflexao de Francastel, Jean-Fran\ois Lyotard 
destacou ainda, em seu Discours figure (1970), 0 aspecto negativo da 
constru\ao perspectiva. Para Lyotard, 0 espa\o sensivel e organizado 
sob 0 modo da diferenc;u e nao da aposir;iio: ora, a historia da pintura e 
o perpctuo recalque da diferen\a em prove ito da racionaliza\ao geo
metriea; Lyotard ressalta como momcntos positivos dessa historia 
aqueles em que a realidade nao e mostrada segundo a optica geome
trica, mas se dcixa ver "como se ve a paisagem a ntes de olha-Ia", em 
Cezanne, por exemplo, e tambCm no Masaccio dos afrcscos da Capela 
Brancacci. 

o livro de Lyotard defende uma estetiea bcm precisa, a do 
figural, uma vez que a figura csta ligada a emergencia do desejo na 
representa\ao (d. adiante, 4.2.3) - estetica, alias, fortemente determi
nada pelo "freudo-marxismo" em yoga em 1970, em cujo contexto 
Lyotard procurou depois desenvolver uma "economia libidinal". Sua 
leitura da organiza\ao perspectivista como repressiva c portanto apai
xonante mas parcial. Ficaremos simplesmente com a ideia de que, 
assim como a perspectiva - qualquer que seja a perspectiva - mostra 
uma escolha simboliea, tambem 0 fcchamento do espa\o figurativo 
resulta da institui\ao de um corte do visivel por um olhar, da defini\ao 
do que chamaremos de campo, e mostra por isso, tambcm simbolica
mente,o privilegio concedido a esse olhar e a sua atividade (contra a 
"passividade" exaltada por Lyotard, retomando uma formula de Mer
leau-Ponty). 

A palavra campo, nesse sentido, e de origem cinematogriifiea: 
designa, no cinema, 0 peda\o de espa\o imaginario com tres dimen
soes que c percebido na imagcm filmica. Sabe-se que essa no\ao, de 
origem empiriea, esta ligada a impressao muito forte de realidade 
produzida pela imagem de filme, que leva a acrcditarsem dificuldade 
na realidade do campo como espa\o profundo - c tambcm a acreditar 
que esse espa\o, como 0 espa\o visivel real, nao para nas bordas do 
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quadro, mas se prolonga in,definidamente alem dessas bordas, sob a 
forma de fora-de-campo. E a famosa mehifora da moldura como 
"janela aberta para 0 mundo": ora, e significativo que essa met~fora, 
utilizada por Andre Bazin para a imagem cinematografica, seja a 
mesma que Alberti usou com respeito a pintura perspectivista. A 
perspectiva, ao impor um centro ao espa\o, impoe-Ihe limites, organi
za-o como 0 campo visto por um olhar (como uma vedutu, uma vista, 
para retomar 0 nome sintomatico que se dava as primeiras paisagens 
pintadas). 

2.2.2 Campo e enquadramento 

Essa defini\ao de campo, que estende a toda a historia das 
imagens figurativas a no\ao forjada pelo e para 0 cinema, e pois a 
tradu\ao do que observamos anteriormente, a proposito do dispositi
vo e de sua dimensao espacial, definindo 0 enquadramento como 
atividade imaginaria da piramide visual do pintor (d. capitulo 3, 
1.3.2): 0 campo e 0 resultado do enquadramento. Exatamcnte nesse 
ponto se ve como e dificil separar a parte da imagem da parte do 
dispositivo e da parte do espectador: se a imagem figurativa nos 
permite ver um campo visual, c porque somos capazes de referi-Io a 
um corte do espa\o por um olhar move I, nos termos do enquadramen
to perspectivo. 

Essa opera\ao tornou-se muito habitual com 0 cinema, no qual 
o enquadramento se manifesta como essencialmente movel, sob a 
forma de "movimento de camara". A mobilidade da camara foi obtida 
quase desde os primordios do cinema, primeiro colocada em um 
objeto m6vel (barco, carro) e depois, quando se tornou mais leve, 
carregada no ombro. Desdc entao, a industria cincmatografica inven
tou inumeros aparelhos destinados a facilitar essa mobilidade e a 
torna-Ia mais calculavel (grua, dolly e, mais reccntementc, steadycum 
ou loumll). Hii muito tempo portanto que os operadores e os cineastas 
exploram toda a gama de possibilidades de movimentos da camara. 

Os aparelhos recentes permitem movimentos de amplitude e de flexibi
lidade muito grandes. Ao mesmo tempo tern tendencia a sublinhar a 
equivalencia entre enquadramento e olhar: e especialmente 0 caso do 
steadycllm, 0 qual, par constru.,ao (trata-se de urn arreio fixado no 
operador), e destinado a reproduzir os movimentos de urn olho que se 
desloca livremente. 
Em cpocas anteriores, em que se dispunha de aparelhos menos aperfei
"oados, costumou-se utilizar 0 movimento de camara de modo menos 
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eslrilamenle ligado ao olhar humano. E 0 caso de diversos filmes 
europeus dos anos 20 (logo imilados por Hollywood). Em seu Ballet 
mccaniquc, Fernand Leger instala uma camara na extremidade de um 
pendulo, e a faz aproximar-se e afastar-se alternadamente do objcto 
filmado, sem que se possa atribuir esse movimenlo a nenhum olho 
diegetico. Em alguns filmes alemiies da mesma epoca, a preferencia 
pelo desempenho da camara deu origem ao que se chamou de "camara 
desvairada" (enlfesse/le Kamera), como na cena de Der /elzle Mann de 
Murnau (1926), em que a embriaguez do personagem e lraduzida por 
um movimento giratario da camara em torno dele, ou como em varias 
cenas de um filme que utilizou sistematicamente esse "desvario", Varie
Ie, de Ewald-Andre Dupont (1925). 
Com referencia a essas diferentes utiliza,,6es, Edward Branigan (1984) 
propos distingu ir movimentos "fu ncionais", a fim de construir 0 espa"o 
cenografico, seguir ou antecipar um movimento, seguir ou descobrir 
um olhar, selecionar um detalhe significalivo, revelar um lra"o subjeti
vo de um personagem - todos os outros movimentos de camara sendo 
"gratuitos": distin"iio ulil para a analise de filmes, mas muilo contesta
vel no plano tearico. 

Assim, embora a no\ao de "movimento de camara" seja empi
ricamente muito aperfei\oada, tern pouca consish'?ncia tearica e revela 
a complexidade da rela\ao entre imagem, espectador e dispositivo. 0 
espectador, a quem importa 0 filme terminado, nao tern nenhum meio 
de saber como se comportou a camara que produziu determinado 
plano; e po is for\ado a reconstruir, de modo imaginario e aleatario, 
esse comportamento - mas nao pode evitar essa reconstru\ao, 0 

movimento do quadro em rela\ao ao campo estando quase automati
camente referido a uma piramide visual imaginaria. Recentemente, 
alguns te6ricos, em busca de rigor, propuseram redefinir os "movi
mentos de camara" unicamente a partir do que e visto na tela, como 
David Bordwell (1977), ao sugerir a utiliza\ao para isso de urn modelo 
descritivo inspirado nas teorias construtivistas da percep\ao. Essa 
tentativa e interessante a priori, mas pouco convincente, ja que, embo
ra se consiga descrever os movimentos das manchas luminosas na 
tela, isso nao resolve 0 problema essencial de atrilluir esse movimento 
a alguma coisa. Em particular, e essencial para 0 espectador saber se foi 
a camara ou 0 objeto filmado que se deslocou e, ainda que as vezes isso 
seja dificultado pelo carater relativo do movimento do quadro, se essa 
atribui\ao faz parte da interpreta\ao normal da imagem de filme. 
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A ambigiiidade dos movimenlos percebidos na lela foi muito deslacada 
pelos learicos do cinema. Jean Milry disculiu longamenle a no"iio de 
"movimenlo de camara", em exemplos cuja inlerprcta"iio e particular
menle incerla. Assim, um lipo de plano que volta com freqiiencia nos 
weslerlls consiste em moslrar 0 condulor de uma diligencia e seu acom-

panhanle, enquanlo a diligencia avan"a: deve esse plano ser considera
do como plano fixo com rela"iio aos dois personagens? como 
movimenlo, de camara com rela"iio ao fundo do cenario? ou nenhum 
dos dois? E ainda mais diflcil responder, porque tal plano pode ser 
produzido de varias maneiras: seja fixando a camara em uma verdadei
ra diligencia que avan"a realmenle na paisagem; seja acompanhando 0 

movimento da diligencia por uma camara montada sobre um objeto 
move! que se desloca com a mesma velocidade; seja ainda filmando em 
esludio uma falsa diligencia diante de uma transparencia. 

A expressao "movimento de camara" e, portanto, uma simplifi
ca\ao de linguagem, imprecisa demais para pertencer ao vocabulario 
tearico. Foi exposta aqui porque ressaita, de modo insuperavel, tanto 
a diferen\a entre campo e enquadramento quanta 0 elo imaginario 
extremamente forte que e estabelecido entre eles pelo dispositivo, logo 
pelo espectador. 

2.2.3 A prcfundidade de campo 

Ocampo e urn espa\o profundo, mas reprcsentado sobre uma 
superficie plana, e nessa representa\ao a profundidade e inevitavel
mente modificada, ja que nao se pode analisar por urn unico ponto de 
vista a mobilidade essencial do olho "ecoI6gico". Entre as tra pa\as 
que essa modifica\ao implica, ha uma tao habitual que passa desper
cebida: a que consiste em produzir uma imagem uniformemente 
nitida, embora, na percep\ao real, a acomoda\ao s6 aconte\a em uma 
pequena zona espacial, 0 resto ficando flou (d. capitulo 1, 3.2). Essa 
nitidez convencional foi a de quase toda a pintura, com algumas 
exce\oes (a dita perspectiva atmosferica no fundo das paisagens, por 
exemplo), ate ao impressionismo, que justa mente reagiu contra ela ao 
cultivar 0 flou. Esta tambem onipresente na imagem fotografica, na 
qual e resultante do que se chama profundidade de campo da objetiva. 

Sobre esse ponto, foi a teoria do cinema que mais chamou a 
aten\do, de maneira especial, ao unir profundidade de campo e realis
mo. Para Andre Bazin, em seu artigo "L'evolution du langage 
cinematographique" (por volta de 1950), a filmagem com grande 
profundidade de campo, em Orson Welles ou William Wyler por 
exemplo, produz um acrescimo de realismo, urn "mais-real", porque 
o espectador tern assim a liberdade de olhar qualquer por\ao da 
imagem (como tem a liberdade de olhar qualquer por\ao de espa\o na 
realidade). Essa tese foi vigorosamente contestada, sobretudo por 
Jean-Louis Comolli, que destacou que a profundidade de campo, ja 
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presenlc no cinema pr;mil;vo, nem por isso havia sido ulilizada como 
falor de rcalis mo. 

Convc m de fato ir ainda mais lo nge e se parar nilidamente 
exprcssao da profundidadc c nilid ez unifonne da imagem. Par u m 
lado, pode-se muito be rn produzir uma sem a outra (a profundidadc 
pode muito bern se r sugc rida por urn seg und o plano flou e um a 
imagem muito nfUda pode ser compos ta de modo po uco legivel em 
profundidadc), c, por outro lado, a nitid cz uniforme lira partido 
lilmbcrn da ocupa~ao da superficie da imagem. Na imagem fotogriifi 
ca, que na o e obrigatoriamente nitida, ela rcsulta de uma csco lha 
es tilis tica dcliberada , his t6rica , cujo uso com cerlcza nao c dctcnnina
do un ica mente pelo d csejo de mais a u de menos realis mo, mas 
tambcm, po r exemplo, par um desejo de composi,ao mais seg ura da 
imagem. Logo, va mos ins is tir: a profundidade de campo nao c a 
profundidade do campo. 

2.3 Do campo a ce na 

2.3.1 0 fora-dc-campo 

A no,50 de camrm, no se ntid o em que a definimos·, s6 c plena
mente adcquadil a um tipo de imagens histo rica mente definido: as 
provenien lcs do fantasma dol piramid e vis ual, fi xa (co mo c 0 caso nas 
especu la ,oes do Re nasci mento sob re a perspectival a u m6vel (como e 
o caso desdc ° final do sec ulo XVIII , com 0 dcsenvolvimento do 
esl ud o do natural). Ela deve portanlo sua importancia ape nas ao fa to 
ge que esse tipo de imagcns c, hoje ainda, de longe 0 mais difundid o. 
E dc la s que iremos foli ar nestas ultimas indica,ocs sobre a representa
,ao do espa,o. 

Como d iziamos, foi 0 cinema q ue deu a forma mais vis ive l as 
re la ,oes do cnquad ramcnto e do campo. Foi tambCm elc que tevou a 
pensar qu e, se 0 cam po c urn fragmento de cspa,o rccortado par um 
olha r C o rganizad o em fun~ao de um ponto de vis ta, en tao nao passa 

4. Existcm outras dt'lini<;Ocs possivt'is, I5p~'Cialmentest'a id"ia dt' campo ror rdcrid3 "ao 
ao t'Spa~ tridimensional repr~'SCntiido pda imagem, mils ~o t':!pa~ bidimensional d~ 
supt'rficie d3 imagt'm: (ala·se por e)(emplo d ,-, 'campo~ pliistico da imagem (omo 
'campo~ de signos (Meyer Schapiro) de. 
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de um frasmcnto desse espa~o - logo, que e posslvel, a partir da 
imagem e do campo que ela representa, pensar 0 espa~o global do qual 
esse campo foi retirado. Reconhece-se a no~ao de fora-dc-campo: 
no~ao tambem de origem emplrica, elaborada na pratica da filmagem 
cinematognifica, em que e indispensavel saber 0 que, do espa~o pro
fllmico, sera e 0 que nao sera visto pela dimara. 

Conforme sua dupla mobilidade (movimento aparente, mobili
za~ao do enquadramento), a imagem fHmica da acesso, pelo menos 
potencialmente, de modo mais constante as partes na? vistas do espa
~o diegetico que constituem 0 fora-de-campo. E a observa~ao 
fundamental feita por Andre Bazin em seu artigo "Peinture et cinema" 
(1950), em que define a imagem de filme como "centrHuga" e seu 
quadro como cachl movel (e nao como fronteira intransponlvel e 
definitiva). Em seguida essa observa~ao foi estendida, especialmente 
pelo exame sistematico das possibilidades praticas de passagem do 
campo para 0 fora-de-campo: a esse respeito, foi Noel Burch quem 
forneceu, em Praxis du cinema (1969), a tipologia mais detalhada, ao 
distinguir seis segmentos do espa~o fora-de-campo, segundo sua loca
liza~ao em rela~ao ao campo (a esquerda, a direita, na frente etc), e tres 
tipos principais de passagem. 

o artigo de Bazin implicava uma compara~ao entre imagem 
fHmica e imagem pictorica, e visava conc\uir que 0 fora-de-campo, 
natural e essencial para a primeira, era quase proibido a segunda. No 
entanto, pode ser muito produtivo fazer funcionar, retroativamente, a 
no~ao de fora-de-campo a proposito da imagem fixa, pictorica ou 
fotografica. Ja falamos (d. capitulo 3, 1.2 e 1.3) das imagens "descen
tradas" ou "desenquadradas" produzidas por alguns pintores ou 
fot6grafos, que supoem sejam considerados os contornos da imagem, 
do fora-de-campo. Se Degas ou Caillebotte costumam cortar seus 
personagens pela borda do quadro, e porque tencionam sugerir ao 
espectador que prolongue imaginariamente 0 quadro para alem dessa 
borda6

• Assim, certos autores chegaram a contestar totalmente a ideia 
de Bazin: para Jean Mitry, por exemplo, a pintura pode perfeitamente 
produzir cfeito de fora-de-campo comparavel ao do cinema, sobretu-

5. Pape! preto destinado a cobrir uma parte da pelfcula a ser impressionada. (N.T.) 

6. E imporlanteobservar que esses desenquadramenlos foram na epoca (ultimo quarlodo 
seculo XIX) violenlamentecriticados comocontamina~oda conven~iio pictorica domi
nante do enquadramento por uma abordagem visive!menlc fotografica. 
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do se as condi~oes de sua visao forem equiparadas as condi~6es de 
visao do filme, por exemplo ao muni-Ia de uma cercadura preta. 

Qualquer que seja, de fato, a pertinencia da no~ao de fora-de
campo para a imagem fixa, existe uma diferen~a irredutlvel entre esta 
e a imagem muhivel. 0 fora-de-campo na imagem fixa permanece 
para sempre nao visto, sendo apenas imaginavel; na imagem mutavel, 
ao contra rio, 0 fora-de-campo e sempre suscetlvel de ser desvelado, 
seja por urn enquadramento movel (urn "reenquadramento"), seja 
pelo encadeamento com outra i!l'agem (por exemplo em um campo
contracampo cinematografico). E a distin~ao que Noel Burch faz entre 
fora-de-campo cone/do (no fora-de-campo momentaneo acham-se ele
mentos ja vistos e que se podem imaginar mais concretamente) e 
fora-de-campo imagintlrio (0 que comporta elementos que ainda nao 
foram vistos). Tambem, os efeitos "locais" de fora-de-campo sao mais 
desenvolvidos e mais eficazes no cinema; 0 olhar em dire~ao ao exte
rior do quadro e um meio banal de "interpela~ao" do fora-de-campo, 
que suscitara facilmente a ideia de que alguem ou algo e olhado - ao 
passo que na pintura tal olhar sera percebido como mais atinente ao 
espectador. 

No exame do arligo de Bazin, Jean Mitry afirma que a lendencia da 
imagem filmica ao fora-de-campo provem essencialmente do fato de 
essa imagem jamais se produzir sozinha. Dessa forma, diz, a pintura 
sequencial, com imagens multiplas, produz um fora-de-campo compa
ravel ao do cinema (da como exemplo as vias-sacras, sequencia de 
catorze quadros exposlos nas igrejas que representam a paixiio de 
Cristo). Mas essa ideia nao convence de todo, e esse "fora-de-campo" 
esta bem longe da eficacia e da imediatidade do fora-de-campo do 
filme. 

2.3.2 Cena e encena~ao 

Se 0 fora-dc-campo cinematografico remete a ideia de uma 
piramide visual movel (que se inscreve, portanto, em uma historia da 
vista que excede em muito a do cinema), tem tambem outra origem, 
.lias ligada a primeira: 0 teatro. Em praticamente todas as suas for
mas, pelo menos no Ocidente, 0 teatro implica um duplo espa~o: 0 de 
uma area de interpreta~ao, em que os atores devem representar as 
personagens, e 0 de uma "reserva", em que os atores tornam a ser 
atores enquanto esperam para reencarnar 0 personagem. 

A segrega~ao entre esses dois espa~os, como alias entre 0 espa~o 
de cena eo da sala, veio bem tarde (na Fran~a, e somente em 1759 que 
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se suprimem as /llll1quctas instaladas no palco para espectadores privi
legiados), e pode-se dizer que foram precisos tres seculos, do XVI ao 
XVIII, para codificar de maneira mais ou menos estavel a forma de 
representac,;ao teatral hegemonica no seculo XIX sob 0 nome de "teatro 
a italiana" e, em particular, para codificar a ilusao teatral. No tocante 
a representac,;ao do espac,;o, e notavel que 0 esforc,;o de grandes ceno
grafos, sobretudo italianos (Torelli, os Della Bella, Servandoni), vise 
consolidar essa ilusao por meios paralelos aos da pintura, como a 
perspectiva, e claro (voltaremos a isso), e tambem a instituic,;ao de um 
quadro de cena ou a utilizac,;ao da cortina que materializou a superffcie 
desse quadro - que 0 enorme maquinario mobilizado pela opera e 
pelo teatro barrocos procura sempre fazer passar de um quadro para 
outro. 

E evidentemente absurc!o fazer coincidir a hist6ria da pintura 
com a do tea tro e a do cinema. E sugerida aqui uma certa convergencia 
dessas tres historias entre 0 Renascimento e a invenc,;ao do cinema, em 
torno de uma noc,;ao central, a de cena. A palavra cena e alias muito 
ambigua, ja que designa simultaneamente 0 espac,;o real, a area de 
interpretac,;ao, por extensao metonimica, 0 lugar imaginario onde se 
desenvolve a ac,;ao, e 0 fragmento de ac,;ao dramatica que se desenrola 
em uma mesma cena (logo, um pedac,;o unitario da ac,;ao), porlanto 
determinada unidade de durac,;ao. Em sua complexa relac,;ao com 0 

teatro, do qual e herdeiro mas ao mesmo tempo se dcfende, 0 cinema 
retomou quase todos esses sentidos, acentuando ora um, ora outro; 
quanto a pintura, e1a seguiu ainda mais de perto a historia do tcatro, 
e a concepc,;ao cenica do espac,;o nela comec,;ou a aparecer com a orga
nizac,;ao perspectivista. Nas artes figurativas, a cena e, no fundo, a 
pr(lpria figura da representac,;ao do espac,;o, materializando bem, com 
a instituic,;ao do fora-de-campo (dos bastidores do teatro), 0 compro
metimento entre abertura e fechamento do espac,;o, que e 0 de toda a 
representac,;ao ocidental moderna - ao mesmo tempo que significa a 
nao existencia de representac;:ao do espac;:o scm representac;:an de uma 
ac,;ao, sem diegese. Sobretudo, no cinema e na pintura como no teiltro, 
a noc,;ao de cena veicula a pr6pria ideia de unidade dramatica quc esta 
no fundamento dessa representac;:ao. 

Se 0 espac;:o e representado, e sempre como espac,;o de uma IIc,:iio, 
ao menos virtual: como espac,;o de uma encenac;:ao. A func,;ao de diretor 
s() apareceu tardiamente no teatro, mas tornou-se hoje uma func,;ao 
criadora, artlstica, as vezes considerada cnmo igual a do autorou ados 
atores. Isso e ainda mais verdadeiro no cinema, em que a equivalcncia 
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entre realizador, diretor e criador da obra e usual desde a famosa 
"polftica dos autores" dos anos 50. A importancia crescente atribuida 
a quem exercia, no inicio, apenas a func,;ao tecnica de instalar;ao e de 
coordenac,;ao s6 se explica, de fato, com referencia ao modelo tcnico de 
espac,;o, cujo carater profunda mente unitario suscita a ideia de um 
responsavel absoluto, diretor - ou pintor. 

2.3.3 A cenografia 

A cena teatral moderna, como ja dissemos, apareceu como espa
c,;o em perspectiva e, como a pintura perspectivista, foi primeiro muito 
marcada pelo centramento. Em um capitulo (intitulado "Fabrique de 
l'illusion") da Histoirc du th~utrt: cn Francc, Jean-Jacques Roubine cita 
este texto de 1699: "Troque de lugar na 6pera tanto quanto quiser e, 
depois de ter experimentado todos eles, sera enfim obrigac!o a confes
sar que 0 melhor e 0 do meio da plateia", e conclui: "E porque a 
perspectiva frontal era destinada ao olhar do principe e s6 a ele." A 
arte do cenarista consistiu pois, desde 0 seculo XVIII, em conciliar essa 
perspectiva central com "uma infinidade de olhares comuns situados 
em diferentes pontos da sala". 

Recnnhecem-se os mesmos problemas encontrados pela pintura 

do Renascirnento (corno subordinar a representac,;an a urn centro e, em 
seguida, cornu esca pa r a ti ra nia desse centro), e de fa to ha entre 
pintura e teatro urn lugar de encontro rnais visivel que outros, a saber, 
a ccnogTllfili. Corno rnostra a etimologia, esse terrno tecnico designa a 
arte de pintar (em perspectiva) os cenarios da cena a italiana - e 
depois, rnais amplamente, a arte de fixar os ccnarios, enfim, 0 modo 
como sao representados os lugares. Ern um livro de 1970, intitulado 
exatamente SL'~I1(},\'7'tl'lhic d'ul1 tlill/L'llu, Jean-Louis SchCfer, invertendo a 
filiac,;ao hist6rica, analisava urna tela do seculo XVI como uma encena
c,;ao de teatro; a noc,;ao de cenografia foi al considerada ern seu sentido 
mais arnplo, cornpreendendo a representac,;ao dos lugares e ate in
cluindo as relac,;oes entre personagens e arquitetura. Essa tendencia 
acentuou-se corn a retomada do termo por parte da critica de cinema 
(especialrnente em Alain Bergala e Pascal Bonitzer), em que 0 termo 
"cenografia" designa de fato 0 aspecto espacial da encenac,;ao, ao passo 
que a expressao "encenac,;ao" csta cada vez mais res~rita apenas ao 
aspecto dramatico, sobretudo a "direc,;ao de atores". E claro que sao 
lamentaveis essas cOnfUS(leS terrninol()gicas, mas elas tem pelo menos 
a vantagern de sublinhar 0 profundo parentesco entre a cena teatral e 
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sua cenografia, por urn lado, a encenac;ao pictorica, por outro, e, enfim, 
a construc;ao, na cena de filme, de urn espac;o diegNico unificado 
dramaticamente. 

Essa natureza mista do espa<;o cinematografico foi percebida ha muito 
tempo, e Pierre Francastel, por exemplo, consagrou-Ihe urn artigo (com
plexo e ate urn pouco confuso). Mais recentemente, Eric Rohmer (1977) 
tentou distinguir tres tipos de espa<;o no filme: 
-espa"u picturico, ou imagem cinematografica como representa<;ao de 
urn mundo; 
- espa<;o llrquitet(lnico, correspondente as partes do mundo, naturais 
ou fabricadas, dotadas de existencia objetiva no pr6-fflmico; 
- espa<;o jill1liw, "espa<;o virtual reconstituido em [01 espirito [do es
pectadorl com 0 auxilio dos elementos fragmentarios que 0 filme Ihe 
fornece" . 

Essa distinc;ao, que coincide muito com a distinc;ao entre espac;o 
plastico, espac;o pro-filmico e espac;o diegetico, e infelizmente mais 
dificil de se estabelecer do que parece, como mostra 0 proprio ensaio 
de Rohmer, no qual aparece a dificuldade de separar 0 arquitetonico 
do filmico. 

A cenografia foi a apropriac;ao, pelo teatro, de uma h~cnica 
pictorica de expressao do espac;o a partir de urn ponto de vista, a 
perspectiva; no filme, que possui a perspectiva por construc;ao, a 
expressao do espac;o e urn processo sintetico em que a atividade 
cenografica se desloca, e eIe deve preservar a coercncia das vistas 
sucessivas. Entre 0 teatro classico e 0 cinema, esta toda a historia do 
espac;o na pintura, seu descentramento, sua nao-limitac;ao, sua explo
sao. 

3. 0 tempo represen tado 

Se 0 espac;o ocasiona uma representac;ao altamente simb6lica, 0 

que dizer do tempo? De fato a propria imagem se manifesta sempre 
no espac;o mas so algumas imagens tCm dimensao temporal. Ora, 
quase sempre as imagens tambem se incumbem, embora as vezes de 
modo secundario, de fornecer informac;ao sobre 0 tempo do aconteci
mento ou da situa\ao que representam; e preciso portanto que essa 
informa\ao seja representada de maneira inteiramente convencional, 
codificada. As taticas utilizadas para isso sao numerosas, e sem d6vi
da nao poderemos examina-las exaustivamente - mas apenas indicar 
as principais das que foram arroladas peIa historia das imagens. 
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3.1 A noc;ao de instante 

Como ja dissemos a respeito do tempo do espectador, 0 modo 
normal de apreensao do tempo e 0 da durac;ao, mesmo curta. Caso se 
imagine encurtar essa durac;ao aos Iimites do sensivel, ela tornar-se-a 
o que se chama, termo inadequado para uma definic;ao exata mas 
espontaneamente compreensivel, 0 instante. A imagem fixa teve uma 
relac;ao privilegiada com a no\ao de instante, na medida em que esta 
procura extrair de maneira imaginaria, do fluxo temporal, urn "pon
to" singular, de extensao quase nula, que se aproxima da imagem (ela 
que tern dimensao temporal intrfnseca totalmente nula). 

3.1.10 "instante pregnante" 

Com 0 aparecimento de urn estilo mais naturalista na pintura a 
partir do fim da Idade Media, a maioria das cenas representadas pela 
pintura tornaram-se cenas com referente real; ate as cenas religiosas 
como a Anunciac;ao foram pintadas como se tivessem acontecido na 
realidade, ou me1hor, como se tivessem sido arremedadas por figuran
tes em carne e osso, "encenadas". 

Cada vez mais se teve a impressao de que 0 quadro representa
va, fixando-o, urn momento de urn acontecimento que havia realmente 
existido - mesmo que esse acontecimento fosse apenas a representa
c;ao, sob forma teatral, de urn acontecimento irrealista, sobrenatural. 
Formulou-se entao a questao sobre a reIac;ao entre esse momento e 
esse acontecimento. De fato, a medida que seus meios tecnicos de 
reproduc;ao da realidade progrediam, a pintura se achou mais presa 
entre duas exigcncias contraditorias: representar todo 0 acontecirncnto, 
a fim de que fosse bern compreendido, ou dele representar apenas urn 
instante, a fim de ficar fiel ao verossfmil perceptivo. Foi somente no 
seculo XVIII que uma resposta teorica explfcita foi dada a esse dilema; 
a resposta, muito astuciosa, consiste em considerarque nao ha contra
dic;ao entre as duas exigcncias da pintura representativa, e que se pode 
Com legitimidade representar todo urn acontecimento figurando ape
nas urn de seus instantes, contanto que se escolha 0 instante que exprirne a 
essencia do aC(JIltecirnento: e 0 que Gotthold-Ephraim Lessing, em seu 
tra tado Laocoon (1766), cha rna de 0 instante pregnante. 

o instante pregnante (ou "instante mais favoravel") e pois defi
nido como urn instante que pertence ao acontecimento real e que e 
fixado na representac;ao. Essa noc;ao foi muito 6til na pintura - tanto 
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o inst .. nt" r'""gn.nle (ou conv':;m J i1. ... r ~'1ui 0 ins tant" J~'Cisivo?) 

mais util porque na pr.1lic') j.1 era aplicad,) bern a nles de sua tcori uu;ao 
- mas baseiil-se em um press uposto que nao e sus tent.1 ve l. Dc fato, 
nao hj motivo para que urn instante particular de um acontecimento 
real possa resumir toda a sua s ignificar;ao, como a invcnr;ao da folo
grana inslantanea permitiu vc rificilr, ao mostrar que n50 hilvia 
"ponlos" temporais. A filosofia, alias, j.1 repetiu muitas vezes que 
s upo r que pussa existi r uma frar;ao de tempo, por menor que scja, sem 
mov imento, torn,) a nrn;:ao de movimento inexplica vcl. 

o ins lanle pregnilnte de fato c uma nrn;:fio de nature .. ..a plcna 
mente este lica , que nao corrt..'Spunde a nenhuma rcalidade fis iol6gica , 
e represe ntar um aconiecimcntn par um " instante" s6 c possivel bus
cando ')poio, bem mais do que pensava Less ing, na s codific,)r;6cs 
semanlica s dos gestos, das pns turas, de lod') a encena,ao. Para rclo
Illilr 0 e)(c mplo dado no come«;o, as Anuncia,oes dos scculos XV e XVI 
sao fe itas, como demonstrou Michael Baxandall, para representar um 
" momcnto" particular do aco nlecimento (ficcional) em qut..'S lao _ 
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mas a cscolha e a propria dcfinir;ao dcsse momcnlo sao feHas com 
rcferenci') a uma codifica«;ao de nalurc .. ..a retorica, que dis tinguc tr')di
cionalmen tc cinco momenlos s ucess ivos, correspondentcs a cinco 
estados de alma da Virgem. Algumas Anuncia,6es sao muito drama
tizada s (a de Botti ce lli , por cxemplo) e parecem fixar 
"fologr,)ficamente" urn instanlc real; mas tod,)s foram produzidas 
com referencia a urn .~t:lltido, dctcrminado por um tcxto, e c muHo 
pouco provavel que riguranlcs em carne e osso tenham alguma vez 
encarnado cssas posturas, mesmo pelo espa,o de urn inslante. 

3.1.20 " instanlc qualquct" 

Essa di visiiu en tre von tad c de fi xar (} inslanlc real e as exigi'!n
ciaS do senlido, que a doulrina do ins tant e pregnante queria absorver, 
rcaparcccu cada vez mais forle a medida que se desenvolveram os 
meios de fixa,ao do ins tante, corn a foto. 0 instanlaneo fotogrHico, 
que se lornou possivel por volta de 1860, permitiu cn(im 0 accsso a 
uma rcprcsenla«;iio aulcntica de um inslante exlraido de um aconteci
menlo real. Foi a partir dessa p~sibilidade de relen,ao de um instante 
quulrJucr que se pe rcebcu que os s upostos ins lanles figurados pela 
pinlura linham sido inleiramcnle rcconstruidos. 

o que esta em jogo na o posh;ao instanle prcgnanle / instanle 
qualquer c menos a possi bilidade Iccnica de int t.TrOmtlt!r 0 visfvcl do 
quc a oposi,an en tre duas eSlcticas, duas ideologias dc rcpresenla,ao 
do tempo na imagem fi xa . A prefercnda pelo instantc qualquer apa
["('ccu, anl es mes mo da invcn«;ao da fotografia, em cerlos gcncros 
picillricos que se esmeravam em dar a ilusao de que nao se ha v ia 
cscolhido 0 momenlo repn.'Sentado. Um pinlor como P.-H. de Valen
ciennes especializou-se, em lo rno de 1780, na pinlura de paisagens ao 
nalural, nas quais alribui ~rande importancia aos fenOmenos metco
rol6gicos; em um pequeno livro de consclhos aos pinlorcs publicado 
em 1800, es pecifica que c prcciso pinlar (} mais deprcssa possivel para 
tenlar, de al~uma forma, ser mais veloz do que 0 te mpo: at es t<1 uma 
ceria prcfi~ura,ao do instanlanen. Encontra-se 0 mes mo gosto pela 
figura«;iio dos es lados da almm:(era (chuva, lempestadc, nuvens) em 
muitos oulros pintores, como Cranet e Constable por exemplo. Em 
lod os, 0 gosto do ins tanlc qualqu er remete ao senlimcnto mais amplo 
do uut;;l1/i .... o, que se lo rnou , em fins do s('Culo XV III, valor cstctico, 
primeiro menos, dcpois cada vez mais importantc, inclusive em detri
menlo do ~"tiJ(I da imagc m. 
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A fixaIJao, tecnicamente simples, do inst~nte qualquer pela fo
tografia, nao resolveu 0 problema, longe disso. E notavel, ao contrario, 
que a esh~tica do instante pregnante, isto e, do instante significante, 
tenha sido buscada pela fotografia de arte. Ha toda uma familia de 
fotografos em torno do gosto pelo instantuneo expressivo: instantaneo, 
logo, que reh~m um instante auh~ntico, a priori qualquer-mas expres
sivo, portanto que visa 0 sentido, a pregnancia. Toda a arte desses 
fotografos (pensamos em Cartier-Bresson, em Doisneau, em Robert 
Frank, em Kertesz) consiste em captar esse instante, em saber enqua
drar e disparar com seguranIJa. Com isso, nao obtem instantes 
pregnantes no sentido pleno em que 0 entendia Lessing, e 0 sentido de 
suas fotografias continua bem mais ambfguo do que 0 das pinturas de 
acontecimentos: alias nao e raro que explorem essa ambiguidade, por 
exemplo, no senso de humor. 

3.1.3 A "imagem-movimento" 

Se a imagem-movimento aparece aqui, e unicamente porque 
sua invenIJao alterou os dados da representaIJaO do instante, em pelo 
menos dois sentidos: 

- por um lado, ao permitir a representaIJao do tempo de um 
acontecimento, sem ter de recorrer a traduIJao mais ou menos arbitra
ria desse tempo atraves de um de seus instantes; 

- por outro lado, ao multiplicar os instantes quaisquer, ja que 0 

fotograma de filme fixa um instante (aproximadamente 1/50 de se
gundo a velocidade normal atual de tomadas de vistas) que nao e 
determinado par nenhum a priori semantico, nem mesmo inconsciente. 

o filme (no sentido material: a pelfcula) e uma colelJao de 
instantaneos - mas a utilizaIJao normal desse filme, a projelJao, anula 
todos esses instantaneos, todos esses fotogramas, em prol de uma 
(mica imagem em movimento. 0 cinema e portanto, por seu proprio 
dispositivo, negaIJao da tecnica do instantaneo, do instante represen
tativo. No cinema, 0 instante so se produz na base do vivido, sempre 
cercado de outros instantes (d. capitulo 3, 2). 
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3.20 tempo sintetizado 

3.2.1 Montagem e colagem 

No fundo, a representaIJclo de um instante de um acontecimento 
esta praticamente sujeita a utopia: com exceIJclo de algumas imagens 
em que se cultiva 0 aleatorio (instantaneos fotograficos automaticos, 
em intervalos regula res, por exemplo), esse instante e sempre escolhi
do em virtude do sentido a exprimir, depende da fabricaIJclo. A 
doutrina do instante pregnante, por sua insistencia sobre a significa
'lao de conjunto da imagem, destaca esse carater fabricado, 
reconstitufdo, sintetico, do dito "instante" representado - que so e 
obtido de fato por uma justaposilJao mais ou menos habil de fragmen
tos pertencentes a instantes diferentes. Tal e 0 modo habitual de 
representaIJclO do tempo na imagem pintada: ela retem, para cada uma 
das zonas significantes do espaIJo, um momenta ("0 momenta mais 
favoravel"), e opera depois por sfntese, por colagem, por montagem. 

Essa sfntese foi tornada mais visfvel em formas de pintura que, 
ao renunciarem a pretensao de captar 0 instante unico, exibiram ao 
contrario 0 processo de justaposilJao de uma pluralidade de instantes 
no interior de um mesmo quadro. As primeiras obras sistematicas 
nesse sentido foram as do cubismo analftico (embora esse nao tenha 
sido seu proposito), e os princfpios do cubismo consistem essencial
mente em tirar as conclusoes da liIJao de Cezanne, segundo a qual toda 
figura natural pode decompor-se em volumes simples (esferas, cubos 
etc), e, poroutro lado, em aumentar os pontos de vista diferentes sobre 
o mesmo sujeito no interior de um unico quadro. Esse segundo prin
cipio leva a construlJclo do quadro como uma colagem imaginaria de 
fragmentos que possuem, cada um, sua logica espacial - e tambem, 
muitas vezes, sua \6gica temporal. 

Mas certamente foi 0 cinema que, com a priltica e em seguida 
com a teoria da montagem, permitiu, em primeiro lugar, ampliar a 
no'lclO de tempo sintetizado a imagem mutavel, e depois voltar a 
sintese do tempo na imagem fixa, para repensar-Ihe as modalidades. 
Esse empreendimento foi levado a termo por S. M. Eisenstein, em seu 
tratado Montage (1937-1940) e em varios textos da coletanea Cinematis
me (reunindo artigos do perfodo 1938-1946). 

Assim, Eisenstein analisa 0 retrato da atriz russa Ermolova por Valentin 
Serov como um caso tfpico de "cinematografo em potencial", dizendo 
que esse retrato e construfdo como uma colagem de quatro partes 
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JelimilaJas visivclmenle por superenquaJramenlos Jenlro Jo quaJro 
principal, que permile isolar relralos no inlerior Jo relralo, ao Jcfinir a 
caJa vez um novo ponlo Je visla; ora, esses qualro ponlos Je visla 
corresponJem a qualro enquaJramenlos Jiferenles (e a qualro Jislan
cias Je "lomaJas Je cenas" Jiferenles), logo, sao incompaliveis. 
Faze-los coexislir no mesmo quaJro JepenJe pois Je muila habiliJaJe, 
e sua juslaposi<;ao baseia-se no mesmo principio Ja monlagem cinema
lografica - principio que esla, para Eisenstein, mais proximo Ja 
acumulaqiio Jo que Ja sequencialidade. 
Em uma passagem Jo Montage, Eisenstein analisa quase Jo mesmo 
moJo uma gravura Je Daumier, Ratapoil offrant Ie bras a la Rcpublique, 
mas para Jestacar mais Jirctamente a montagem temporal: a posi<;ao 
Jo personagem Ralapoil c ncla JesmonlaJa, membro por membro, 
para moslrar que as Jiferentes partes Jo corpo representam momentos 
sucessivos Je um mesmo gesto global. 

As analises de Eisenstein parecem as vezes um pouco fOfl~adas; 
so tem sentido, de fato, se for admitido seu postulado segundo 0 qual 
a historia da representa~ao inclui e ultrapassa a pintura e 0 cinema, em 
proveito de grandes principios ic6nicos que atravessam todas as epo
cas e todos os tipos de imagens. Mas, de modo muito coerente, e 0 

mesmo postulado que informa sua concep~ao da montagem, com ple
xa e generalizada ao extremo. Para Eisenstein, a montagem e um 
fen6meno onipresente (na poesia como no filme ou nas artes plasticas) 
que repousa em ultima instancia sobre um decalque formal do funcio
namentn do espfrito humano, por analise e sintese (Eisenstein e um 
dos grandes adeptos da tese de que a imagem e compreensivel porque 
"se assemelha" em sua organiza~ao, ao psiquismo do espectador, d. 
ca pitulo 2, 1.3). 

Essa teoria da montagem cinematografica tem 0 inconveniente 
de conceber a montagem exclusivamente como processo expressivo e 
semantico, em detrimento de seu aspecto perceptivo e representativo. 
Aplicada ao cinema, levou seu autor a relan~ar, sob uma forma muito 
parecida, a questao do "cinema intelectual" (cinema no qual a monta
gem e toda determinada pela busca de rela~6es semanticas, como puro 
quebra-cabe~a), logo, com tendcncia a esquecer que um plano de filme 
tem nao apenas sentido, mas tambem uma duraqao. Em compensa~ao, 
e paradoxalmente, cla se revcla muito sugestiva, se aplicada as ima
gens fixas. Mesmo que nao se aceitem todas as analises de Eisenstein, 
o principio e aplicavel a inumeros quadros cujo tema sao fatos, 0 que 
costuma ser analisado como justaposi~ao, na forma de uma "colagem" 
invisivel, de momentos distintos do mesmo acontecimento. 
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(~o caso Je nosso exemplo fetiche Ja Anunciac;ao, em que quase scm pre 
a atituJe Ja Virgem nao corresponJe, temporalmente, a Jo anjo - scm 
falar Jos numerosos casos em ljUe a propria Virgem e figuraJa a custa 
Je uma montagem Je maos, Je um busto, Je uma cabec;a, que nao sao 
estritamente contemponlneos u ns Jos outros. 
Cabe tambcm assinalar um Jos exemplos favoritos Je Eisenstein, L'em
bUY£luelllt'l1t pour Cythi:,-e Je Watteau, visto por ele, apos uma observac;ao 
Jo escullor Auguste RoJin, como um verJaJeiro "corte" cinematogra
fico, mostranJo Jiversos estaJos sucessivos Je um casal generico Je 
namoraJos, primeiro sentaJo na grama, Jepois se levantanJo e em 
seguiJa JiriginJo-se ao barco. 

A colagem temporal e, pois, 0 modo mais frequente de repre
senta~ao do tempo na pintura, mesmo quando esta pretende 
representar um instante unico, ja que, como vimos, 0 instante preg
nante e quase sempre equivalente a uma pequena montagem. 

Pode-se ainda perguntar se a propria fotografia, quando 0 tem
po de exposi~ao excede 0 do instantaneo mais breve, nao funciona da 
mesma maneira. A a~ao da luz sobre a superficie fotossenslvel pro
duz-se em toda a d ura~ao da abertura do obturador, qualquer que seja 
ela: se for um pouco longa (suponhamos a partir de um decimo de 
segundo), a foto fixa a marca de pequenas modifica~6es temporais, 
especialmente de pequenos movimentos (mas nao s6: a luz, por exem
plo, e que pode ter variado), de forma continua. Essa marca nao 
aparecera, portanto, tao articulada quanto as colagens ou montagens 
de que falavamns anteriormente, uma vez que e continuo, ininterrup
to. Em todo 0 caso a imagem tera de certo modo acumulado tempo, 
dcsdolmll1do-o espacialmente (d. capitulo 3, 2.2.2). Esta poderia ser a 
f6rmula mais geral da sfntese temporal na imagem: a pontos diferen
tes no espa"o da imagem correspondem pontos diferentes no tempo 
do acontecimento representado. 

3.2.2 Sequcncia e intervalo 

Alem do modo da acumulaqiio, a montagem tal como a define 0 

cinema ainda chamou a aten~ao para outro modo de rela~6es tempo
rais na imagem (mutavd ou fixa, mas, dessa vez, necessariamente 
multipla). Esse modo e 0 do saito entre dois pianos sucessivos, isto e, 
de uma montagem de dois pianos na qual e menos importante 0 que 
une os dois pianos (sua intera"ao) do que 0 que os separa, que desig
naremos por intervalo entre des. 
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Em musicolo~ia , um inlervalo c a dis lancia entre duas notas, 
mc nsur5vcl pc la rcla,iio d e SUil S frcqucncias; 0 ouvido urn poueD 

lreinado consq;uc fa cilmcnlc rcconhcccr c aprcciar cssas dis liincias , c 
il mus ica funcio na ass im, concrcta c pos itivamcnlc, com base no que 
em s i c ape na s uma rcla,a o abslralil . Foi cs ta ultima obsclVa,iio que 
pcrmiliu il utiliz<Hjii o mctaf6 ricil, pelo cincas la russo Dziga Vcrlov, do 
lermo inlcrvalo pilr;1 dcsignar a dist5.ncia e ntre dUil S imagcns de filmc. 
Nilluralmcnlc, CSSil dis liincia nau c mcnsur.ivcl; ma s Vcrlov propos 
fazc r dela 0 fundamc nto d e um tipo de cincmalografia dclibcrada 
ment e n ii o-narrillivil c ale n;in-ficcio nal, nil qUill a s ignifica,iio C a 
c mo,iio nasccriam da combina , iio de lais rclil,ocS abstrala s (entre 
form as, dura , oes, enquadramentos etc). A "teoria dos intervalos" (oi 
a pcnas esbo,ada por Vcrtov, mas 0 conf ronto e nlre seus escri tos e se us 
filmes ev id encia que ell' pre tendia levar a metiifora bem adiante e 
aplicar a no,ao d e inte rva 10 tanto a pIanos sucessi vos (intcrvalo " me-
16dico" na mus ica ) quanto a image ns s imultanca s (int c rv alo 
" harmo nica "), como na s fam osas s uperpos i, ocs multiplas de L'/lOmm.: 
,jll/ c(uncnl (1929). 

Para aqucle qu e a lan,ou na leo ria do cinema , a no,a o d e 
intervll io nao c cxprcssamenle d e o rdem telllporlll, c, pura Vcrlov, 0 
inlcrva 10 e ntre dois pill nos pod e ser ao co ntra rio tolalme nle acro no l6-
gico. MllS eSSll no,ao pode scr este ndida com proveilo ao qu e CS lllmos 
Iratando, ll rt:- preSe nlll,aO do tempo, para designar todos as ca sos nos 
quais, (' nlre d uas imagens diferenles, te mpora li;r..adas ou nao, h5 hialo 
tempo ral, a p<l ssagem brusca d e um es tado te mpo ral para o utro, sem 
qu e 51..' possa res labcl eccr nenhuma co nlinuidad e. No cine ma , as 
exc mplos sau bas tantc numerosns, com 0 qu e se chilllla :-:<1/tO (a u as 
vezcs com tI termo ing lcs,jutll/l.:rlf), que sc define como uma mudan,a 
de plano e rn que (} po nto d e vis ta c manlido, mas uma c1ipse tempo ra l 
c produ i'.ida . 
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Em urn 'Hligo d ... 1984, David Ilu rdw ... 11 mast rou que 0 salIn e uma 
(jgur~ cstilis lica. cup u l ili"""~do cm urn film ... ucvc rd acionar·se histori· 
c~m,'nlc com as normas formais \.'m vigor p.ora "'SS(' fil me. I'or l'Kcm plo, 
os ~ a llo~ \.'m 1I'~"'SIllI(l, d l' jl'an·Luc Goda rd (1959), sao rcit"" pa ra scn'm 
visiv ... is, oJ ... acordo com as normas do que Iloruwcll chama ·cin ... ma dl' 
a rl e~; .'m comp"ns':l<.do, os sa llos ... m M.:.ti':'", ~ao fd los par .. serl'm, seniio 
invisiwis, p,,[o me,,,,s obtit\.' rados "m p ruwilo UO d"ito fan l-ls lico; ua 
m"sma man<.·;ra, os numl'rosos s;lllos nos filmcs mUU05 U ... PuJ ov kin 
passam Jcsp"rc"biJoo porque s.io ki los na pra lk a genera lizada ua 
monlag,'m curia" J,.,;conlinua. 

o inl"rvalo: .'nlr\.' ,.,;k.,; J o;s fOlogramas succssivos de 1I<'.ossad" (J.·L Goda rd , 1959), 
urn ~aho visua l, que' mlo c anul ado nem pda conc,.;iio m~lonfm ica (UD mio que segura 
o rev6lvl! r, aO revolver), nem p.:- Ia con ... x,i o nlt' l af6ri c~ (a milo como r ... v6tv~r). 
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o saIto e, portanto, como 0 aspecto perceptivo do intervalo (que 
e mais de ordem cognitiva): se 0 primeiro s6 esta presente na imagem 
temporalizada, 0 segundo e possivcl em casos mais amplos. Pode-se, 
assim, falar de intervalo (temporal) entre duas imagens f~xas perten
centes a uma mesma serie ou a uma mesma sequencia. E a imagem 
instantanea, e especialmente a fotografia, que se presta mclhor a 
constitui"ao de series em que 0 tempo e marcado (e que podem 
assumir a forma mais rigida da sequencia), porem, encontram-se 
exemplos ate na pintura. Pode-se dizer que 0 intervalo e tanto mais 
interessante a considerar, tanto rna is poderoso no plano estetico, 
quanto menos narrativas forem as imagens entre as quais ele se pro
duz. Em uma sequencia fotogrdfica de Duane Michals, por exemplo, 
que conta uma historieta, em geral de tipo fantastico ou sobrenatural 
(apari,,6es, imagens do duplo etc), a distancia temporal entre as fotos 
sucessivas e imediatamente relacionada com urn tempo diegctico coe
rente que permite preencher mentalmente essa distancia. Assim, nas 
sequencias pict6ricas tradicionais, cujo prot6tipo continua a ser a 
via-sacra, cada imagem representa um esquete semi-autonomo, e a 
distancia entre as imagens sucessivas c preenchida intelectualmente 
pelo conhecimento que se tem da hist6ria contada: e muito dificil 
sentir, como saIto, a passagem de urn epis6dio para 0 seguinte. 

Em compensa"ao, a produ"ao de varias fotografias ou de varias 
pinturas de uma mesma paisagem com intervalo de algumas horas, 
por exemplo, originara obras que, com pouca carga narrativa, insisti
rao na passagem do tempo entre momentos sucessivos. E 0 caso, 
bastante frequente, entre os pintnres do ao ar livre, como Valencien
nes, de que falavamos ha pouco; e 0 caso, com projeto mais 
intelectualizado, dos artistas "conceituais" dos anos 70 e 80 que utili
zam a sequencia de fotografias justamente para figurar 0 tempo. 

A representa"ao do tempo sob a forma de intervalo c sempre 
muito intelectual, mesmo se fundada na sensa"ao de instantaneidade 
transmitida eventualmente pelas imagens unitarias que 0 intervalo 
separa. 0 intervalo consiste sempre em manter uma distancia, urn 
afastamento, uma diferen"a visual entre duas imagens, e em mostrar 
n tempo por essa diferen"a. Assim, 0 intervalo e ainda mais perturba
dor perceptivamente na imagem mutavel. Falavamos de Vertov e de 
suas superposi,,6es, mas convcm tambcm mencionar os numerosos 
exemplos de intervalos visuais na obra recente de Jean-Luc Godard, 
sobretudo nas produ"oes em video, como Puissance de la lJarole (1988) 
ou Ilistoire(s) du CiIJ.:rnll (1989). 0 intervalo tal como 0 pratica Godard 
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e bastante parecido com 0 que desejava Vertov: tensao mantida entre 
duas imagens, ou mais, com fins expressivos. 0 tempo nao c ai siste
maticamente manifestado; mas a gama explorada por Godard e vasta 
e nela 0 intervalo temporal e, entre outros, muito frequente. 

3.2.3 A imagem-dura"ao 

Falando estritamente, 0 que chamaremos imllgem-duf{u;iio, isto c, 
a imagem tempnralizada na qual se inscreve um registro do fluxo 
temporal, nao provem da sintese temporal. Se urn plano de filme dura 
22 segundos e porque, quase sempre, 0 acontecimento de que traz a 
marca durou 22 segundos; mais uma vez so nos resta retomar a 
formula admiravcl de Andre Bazin: 0 cinema "embalsama 0 tempo" e 
o preserva tal qual. 0 tempo e portanto muito pouco representado. na 
imagem-dura"ao; e mais apresentado, tornado presente, reprod.uzldo 
de forma identica. Esse e no fundo, sobre um aspecto parCIal da 
realidade, um dos rams casos em que 0 duplo perfeito e pensavel. Essa 
ideia foi ainda refor"ada pela televisao com a pr<itica da retransmissao 
direta, na qual ° tempo do acontecimento coda imagem coincidem 
absolutamente - com dcfasagem infinitesimal, a do tempo de percur
so das ondas hertzianas, de alguns microssegundos. 

No entantn, essa perfeita representa"ao do tempo raramente 
bastou a arte do filme (e ainda menns a do video), e cineastas e 
videomllkers nan param de retrabalha-Ia - para fazer dela mais urn 
meio expressivo - peln menos em tres dire,,6es. 

a) /I floculll~'IIO dos tlc(lIltet'imentos: como assinalamos acima (d. 
capitulo 2, 2,2.3), 0 tempo do espectador nao e um fluxo unifo,r~e ~ 
neutro, um receptaculo onde a,,6es vem inscrever-se; ao contrano, e 
determinado pm essas prllprias a"oes. A imagem-dura"ao nao escapa 
a essa lei e sua representa"ao do tempo e estritamente modulada por 
seu conteudo diegctico. As "vistas" realizadas pelos operadores de 
Lumiere, com dura"ao uniforme de mais ou menos 50 segundos (cor
respondente ao segmento de filme que pode ser i~pressionado de 
uma (mica vez), constituem excelente cor/Jus para venflcar essa modu
la"ao: algumas, fervilhantes de microacontecimentos, como La ,~/ace 
des Cordelias em Lyon ou L'alTivt!e d'un train en gare de la ClOtat, 
pareceraQ rapidas e relativamente curtas, ao passo que outras, mos
trando uma (mica a"ao realizada em toda a extensao por apenas urn 
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figurante, como 0 Mart:chal-Jcrrunt ou as Hru!t:uses d'hcrbcs, parecerao 
bern mais lentas e mais longas. 

Tudo se passa, no cinema narrativo, como se 0 tempo pudesse 
"flocular", ser condensado em graos em torno dos acontecimentos, e 
com tanto mais facilidade porque 0 acontecimento c ficticio. Assim a 
maioria do~ grandes cineastas soube que se podia modular 0 tem~o 
dessa manelra (0 que se chama impropriamente "jogar com 0 ritmo da 
imagem"). 

Um exemplo demonstrativo encontra-se no primeiro plano do filme 
Encore, de Paul Vecchiali (1988). Como todos os pianos do filme, trata-se 
de um plano longo, de aproximadamente 10 minutos, representando no 
i~icio os acontecimentos "em tempo real". Mas ao final do plano a 
camara de repente se imobiliza, por muito tempo, sobre uma porta atras 
da qual um personagem acaba de desaparecer. Quando - sempre no 
mesmo plano - 0 personagem reaparece, compreende-se (pelo dialo
go, pela a"iio em geral) que varias horas, pelo menos, devem ter-se 
passado entre sua saida e sua volta. Brusca acelera"iio do tempo diege
tico, que tambem age sobre 0 tempo do espectador (os 20 segundos 
passados sobre a porta fechada parecem longos, e e uma surpresa 
quando logo se compreende que, por for"a da narra"iio, representavam 
um tempo bem mais longo). 

b) A deJormm;iio: agimos ate aqui como se a imagem-dura~ao s6 
pudesse reproduzir identicamente 0 tempo. Isso e falso, e todos sabem 
que e tecnicamente possivel desacelerar ou acelcrar essa reprodu~ao, 
e em geral deforma-Ia. Como toda deforma~ao (d. capitulo 5), costu
mou-se pratica-Ia para fins expressivos, e os primeiros teoricos do 
cinema mudD ja conheciam 0 interesse dessas altera~6es. A desaceIe
ra~ao, em particular, foi muito utilizada peIo cinema "de arte" 
europeu dos anos 20. Conhecida pelos cineastas alcmaes sob 0 nome 
de Zcitl~7)e (Iupa temporal), foi importada com 0 mesmo nome por 
Pudovkin e Vertov; por volta das mesmas datas, cineastas como Jean 
Epstein ou Marcel L'Herbier, na Fran~a, usavam-na muito. 0 notaveI 
e que a desacelera~ao tenha apresentado valores muito variaveis, 
segundo os contextos: como meio de investiga~ao da realidade por 
Vert.ov (ver as A seqi.iencias de esporte em L'homme a la camt:ra, que 
preflguram a camara lenta das retransmiss6es pela TV), torna-se ins
trumento de uma dramaturgia da expressao fisionomica em La chute 
de la maison Llshl.-7' de Epstein (1928). Depois foi reutilizada periodica
mente como figura sem significa~ao, imposta a 7)fiori, mas sempre 
conotada como" artistica" - ao passo que a acelera~ao assumiu mais 
urn constante valor comico, Iigado it sua utiliza~ao freqi.iente no bur
lesco. 
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Pode-se ainda mencionar, como procedimenlo frequente, a "inversiio 
do tempo filmico" (J.J. Rinieri), que consiste em mostrar um aconleci
mento do fim para 0 comec;o. Encontram-se exemplos desde 0 

Cinematografo Lumicre, com a famosa Dbnolition d'un mur, vista em 
1895, que se passava primeiro pelo direito, depois as avessas, mostran
do assim 0 muro que se reerguia saindo da poeira. Mais recentemente, 
Cocteau utilizou-a muito com intenc;ao poetica e fantastica, as vezes 
combinando-a com outras trucagens (ver 0 colar de perolas que se 
forma na miio de Jean Marais, em La Belle et la !,£)te, por exemplo). Hoje, 
trata-se em geral de procedimento de conotac;iio comica e ate burlesca. 

c) A imagem-crista/: enfim, mais radical, e, essencialmente, 0 

cinema foi 0 instrumento de questionamento do carater fundamental
mente estranho do tempo vivido no presente. Dizer que 0 tempo passa 
implica que ja sentimos a virtualidade do passado no presente: 0 

presente nao existe, ou pelo menos nao existe so, ja que cada momenta 
presente nao para de f1uir para 0 passado, e que 0 presente c feito 
desse f1uxo perpNuo e tambcm dos efeitos de memoria e de expecta
tiva que ele produz. Reconhece-se 0 tema da reflexao de Gilles 
Dcleuze, em L'image-tcmps (1985): "0 passado nao sucede ao presente 
que ja nao e, coexiste com 0 presente que ele foi." Deleuze prop6e a 
esse respeito a no~ao de imagcm-cristal para designar metaforicamente 
a coexistencia de uma imagem atual e de uma imagem virtual, uma no 
presente e a segunda, "seu passado contemponineo", 0 passado no 
presente. Encontra os exemplos principais no cinema dos anos 50 e 60, 
de Orson Welles e de Alain Resnais, que exploram 0 tema da memoria 
eo transp6em em formas ff1micas, de Alain Robbe-Grillet, cujo cinema 
nao distingue entre futuro, passado, presente e produz todos os acon
tecimentos sucessivos "como urn unico e mesmo acontecimento", e 
finalmente de Jean-Luc Godard, que trabalha 0 tempo como operador 
do devir, do aparecimento, da metamorfose. 

o trahalho de Deleuze excede em muito urn simples estudo da 
representa~ao do tempo. E, entre outras coisas, uma reflexao sobre 0 

pr6prio tempo, cuja compreensao, demonstra ele, foi alterada peIo 
cinema. No tocante it sintese temporal na imagem, elc traz urn esc\a
recimento suplementar ao que diziamos da colagem temporal, ja que 
a imagem-cristal nao se apresenta, formalmente, como colagem ou 
montagem, mas e seccionada pela dupla a~ao do tempo no interior 
dela mesma. Mais amplamente, essa metafora do cristal, que rcfrata a 
realidade multiplicando-a, talvez seja a mais sugestiva das formulas 
que se podem aplicara representa~ao do tempo na imagem: rcfratado, 
parado, multiplicado, dividido -e sempre voltado para urn presente. 
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4. J\ signijicnqiio na imagem 

4.1 Imagem e narra~ao 

Como observamos varias vezes, a representa~ao do espa~o e a 
do tempo na imagem sao consideravelmente determinadas pelo fato 
de que, na maioria das vezes, esta representa urn acontecimento tam
bern situado no espa~o e no tempo. A imagem representativa portanto 
costuma ser uma imagem narrativa, mesmo que 0 acontecimento 
contado seja de pouca amplitude. Ja que se deseja agora saber 0 que a 
imagem representa, e l6gico que se comece por indagar qual e sua 
rela~ao com a narratividade em geral. 

4.1.1 Narrativa e mimese 

A IlIl1TtdiVIl e definida muito estritamente pcla narratologia re
cente como conjunto organizado de significantes, cujos significados 
constituem uma hist6ria. Alem disso, esse conjunto de significantes
que veicula urn conteudo, a hist6ria, que deve se desenrolar no tempo 
- tern, pelo menos na concep~ao tradicional, dura~ao pr6pria, uma 
vez que a narrativa tambem se desenrola no tempo. Esta e po is a 
questao central que se formula: se a narrativa e urn ato temporal, como 
pode inscrever-se na imagem se cia nao e temporalizada? E, se cia 0 

for, qual e a rela~ao entre 0 tempo da narra~ao e 0 tempo da imagem? 

Como 0 nosso intuito e falar da imagem e nao da narrativa, 
vamos reformular a pergunta e saber se, e como, uma imagem pode 
conter uma narrativa. Mas antes e preciso lembrar brevemente que a 
pr6pria defini~ao da no~ao de narrativa, desde tempos remotos, foi 
buscada junto com a de representa~ao ou, melhor, de mimese. Como 
demonstrou Andre Gaudreault (1988), encontra-se em Pia tao a defini
~ao de tres tipos principais de narrativa: 

- a narrativa que exclui a mimese. Narra~ao exclusivamente 
verbal em que nenhuma parte e anal{)gica (em particular, nao se 
relatam tais quais as palavras de urn personagem). E a forma da 
epopeia, a que Pia tao preconiza; 

- a narrativa que s6 comporta a mimese. Constituida por urn 
analogo das a~oes e das palavras dos personagens. E em essencia 0 

teatro; 
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- a narrativa mis~a, que comporta ao mesmo tempo parte 
verbal e parte mimetica. E a narra~ao hoje dominante em literatura, 
com suas descri~Cles, por urn lado, e seus dialogos "citados", por 
outro. 

Essa distin~ao entre verbal e mimCiico (ou anal6gico) e funda
mental a toda a narratologia, e e encontrada sob formas variaveis em 
quase todos os te6ricos, desde Percy Lubbock (1947) que op6e, a 
prop6sito de Iiteratura e de narrativa escrita, showing e telling, ate 
Gaudreault que reioma e estende essa oposi~ao ao cinema. Para este 
ultimo, a narra~ao propriamente dita, qualquer que seja 0 suporte 
(escritural, teatral, cinematografico), restringe-se ao telling, ao dizer, e 
propoe que se diferencie rigorosamente da narra~ao aquilo que c1e 
chama de mostrtll;iio (traduzindo literalmente 0 showing de Lubbock). 
Assim, no filme, que e seu objeto privilegiado, Gaudreault distingue 
um nivel mostrativo que se encarna, para c1e, no plano isola do, ao 
passo que 0 nivel narrativo esta na atividade de montagem dos pianos 
entre si. Em termos temporais, 0 plano esta para ele no presente (urn 
passado presentificado), sempre da ordem do simultaneo e do sincro
no, e apenas a montagem permite escapar a esse presente perpetuo. 

Gaudreault nan diz alias que 0 plano de filme nao contem nenhuma 
narrativa (seria absurdo). Para ele, 0 plano tem certa autonomia nar
raliva, nlas e unhl narrativa proJuziJa no moJo Ja moslrac;ao, que nao 
pode chegar il verdadeira narra,iio; esta so aparece no percurso de uma 
leitura continua, llue anula a autonomia dos pianos. Para Gaudreault 
todo plano, mesmo 0 plano-selluencia mais longo, que comporta os 
movimentos de c,lmara mais elaborados, esta no presente da mostra,iio, 
jri "lue hri isocronia entre 0 que mostra eo que e mostrado. 

o que fica dessa discussao e a asser~ao da possibilidade de urn 
mOdl? narra tivo de tipo mimetico, 0 que Gaudreault chama de mostra
~ao. E, no fundo, 0 problema da mostra~ao que vamos rapidamente 
abordar agora. 

4.1.2 Sequencia e simultaneidade 

A distin~ao entre mostra~ao e narra~ao diz, entre outras coisas, 
que existem dois niveis potenciais de narratividade ligados it imagem: 
9 primeiro, na imagem unica, eo segundo, na sequencia de imagens. 
Eo que haviamos constatado, a partir de outras premissas, na discus
sao do espa~o e do tempo representados - mas na condi~ao de nao 
ficarmos numa concep~ao muito limitativa da imagem "unica". 
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Urn exemplo muito simples permitira explicar mclhor. E muito 
comum que imagens, fisicamente perceptivcis como imagens (micas, 
representem varios episodios de uma mesma hist6ria. E 0 caso de 
numerosos quadros com motivos biblicos dos seculos xv e XVI, como 
A Paixao de Cristo de Memling, no qual Cristo e representado umas 20 
vezes, em locais e com posturas diferentes, correspondendo as esta
~6es da via-sacra, ou como A Adorac;ao dos reis magos de Gentile da 
Fabriano (1423), em que se veem na parte superior do quadro, sob as 
"arcadas" formadas pela cornija dourada e esculpida, tres epis6dios 
que precederam 0 da adora~ao propriamente dita. Tais quadros equi
valem a sequcncias de imagens, como destacou Rudolf Arnheim 
(1954) - que acrescenta alem disso que nao se deve confundir seqiien
cialidade e mobilidade: ha imagens sequenciais embora im6veis e 
obras m6veis que nao sao verdadeiramente seqiienciais. 

E essa constata"ao que as vezes Icvou alguns autores a considcrarem 
que os procedimentos narrativos proprios ao cinema (articula"iio dc 
dois niveis narrativos, 0 do plano e 0 da seqiiencia de pianos) cram 
apenas a retomada e 0 prolongamento de procedimentos narrativos 
existentes dcsde sempre nas outras artes. Essa observa"iio nao e falsa, 
mas e pena que tenha sido quase sempre enunciada sob a forma inversa: 
as outras artes teriam sido mera prefigura"ao do cinema, urn "pre-cine
ma", termo quc csteve muito em yoga em torno de 1960, a ponto de 
ter-Ihe sido dedicado urn numero inteiro da revista L'age nouveau (em 
que se analisavam como "pre-cinematograficas" tanto A odisseia quanto 
a Tape"aria de Bayeux). Sob essa forma teleologica, que quer fazer do 
cinema 0 fim c a suma das outras artes, a idcia e pouco aceitavel -
mesmo que se encontre a tenta"iio em autores tao importantes como 
Eisenstein ou Francastel. 

Para resumir: 0 que as teses de Gaudreault e as observa~6es de 
Arnheim indicam e que a narrativa (e ate este embriao de narrativa 
que e 0 acontecimento) se inscreve menos no tempo do que na sequen
cia. E certo que ha dura~ao da narrativa, mas esta se define tambem 
pela ordcm de sucessao dos acontecimentos. Nelson Goodman (1981) 
foi ate mais longe e afirmou que numa narrativa (em imagens) nem 0 

enunciado nem a enuncia~ao sao necessaria mente temporalizados, e 
que 0 mais importante e a ordem da narrativa, cujas modifica~6es 
podem chegar a transforma-Ia em algo diferente de uma narrativa (urn 
"estudo" ou uma "sinfonia", por exemplo). No que se refere a ima
gem, sobretudo imagem fixa, 0 criterio mais determinante sera 
portanto 0 da narratividade: a imagem narra antes de tudo quando 
ordena acontecimentos representados, quer essa representa~ao seja 
feita no modo do instantaneo fotogrdfico, quer de modo mais fabrica
do e mais sintetico, tal como considerado em 3.2. 
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4.1.3 A narrativa no espa~o 

E ainda Arnheim que observa que se 0 acontecimento e a unida
de fundamental de nossa percep~ao (inclusive visual) da realidade, 
isso nao significa que 0 percebemos for~osamente no tempo. Existem, 
diz ele, "acontecimentos no espa~o", mesmo que sua apreensao re
queira 0 tempo. Assim, a explora~ao de uma gruta, 0 passeio por uma 
estrutura arquitetonica exigem tempo, mas 0 acontecimento que disso 
resulta e de natureza espacial. Para Arnheim, urn acontecimento tera 
dimensao espacial se sua percep~ao exigir a apreensao de urn conjun
to. Por exemplo, algumas formas filmicas insistem mais na 
espacialidade do que na temporalidade. Assim ele chega a dizer que a 
musica, arte do tempo por exceICncia, tern as vezes existencia espacial, 
ja que uma sinfonia classica se apreende por seqiiencias, e que tudo 0 

que passou esta sendo scm pre modificado pelo que se passa; a ideia 
de conjunto que se tern da sinfonia nao se baseia nas sensa~6es ins tan
taneas, mas na organiza~ao do todo, na sua estrutura (a mem6ria, para 
Arnheim, tern estrutura mais espacial do que temporal). Inversamen
te, 0 espa~o e po is urn receptaculo potencial de acontecimentos - c 0 

espa~o representado atualiza quase sempre essa potencialidade. Foi 0 

que observaram diversos autores da corrente semiologica: a narrativa 
inscreve-se tanto no espa~o quanto no tempo, por conseguinte, toda 
imagem narrativa, e ate toda imagem representativa, e marcada pelos 
"c6digos" da narratividade, antes mesmo que essa narratividade se 
manifeste eventualmente por uma sequencia~ao. 

E assim que Alain Bergala (1977) analisa, em seqiiencias fotograficas, 
essa marca"ao narrativa do espa"o como manifestado no uso codificado 
da profundidade de campo, dos enquadramentos, d'os angulos das 
tomadas de vistas. Cada foto extra ida das seqiiencias que ell' analisa ja 
conta uma historieta embrionaria - porque foi encenada com essa 
inten"ao - mas sua observa"ao pode ser estendida a fotografia em 
geral, porque a arte do fot6grafo consiste em definir esses parametros 
h~cnicos da tomada de vistas em virtude de urn objetivo narrativo. 
Oa mesma forma, Guy Gauthier consagrou urn capitulo de suas Vingt 
Icqolls (plus ulle) sur I 'image et Ie sens (1989) a "Organiza"ao do espa"o, 
elemento narrativo", em urn corT'us constituido por ilustra,,6es de capas 
de revistas sensacionalistas do seculo XIX. Ell' mostra como a imagem 
fixa isolada tenta remeter a urn antes e a urn depois (urn "fora-de-tem
po", urn fora-de-campo temporal), e como ela condensa, em urn espa"o 
restrito, todos os signos convencionais da cena a ilustrar, sobretudo 
utilizando a profundidade do espa"o representado. 
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4.2 Imagem e sentido 

4.2.1 0 percebido e 0 nomeado 

A representa<;ao do espa<;o e do tempo na imagem e quase 
sempre, portanto, uma opera<;ao determinada por uma inten<;ao mais 
global, de ordem narrativa: 0 que se trata de representar e espa<;o e 
tempo diegCticos, e 0 proprio trabalho da representa<;ao esta na trans
forma<;ao de diegese, ou de fragmento de diegese, em imagem. 

A diegese e uma constru<;ao imaginaria, um mundo ficticio que 
tem leis proprias mais ou menos parecidas com as leis do mundo 
natural, ou pelo menos com a concep<;ao, variavel, que dele se tem. 
Toda constru<;ao diegetica e determinada em grande parte por sua 
aceitabilidade social, logo por conven<;oes, por codigos e pelos simbo
lismos em vigor numa sociedade. Isso e particularmente evidente, por 
exemplo, nas representa<;oes da Antiguidade, que informam mais 
sobre a epoca em que foram realizadas do que sobre a propria Anti
guidade (vcr as inumeras versoes cinematograficas da vida de Cristo, 
que a presentam estilo, indumentaria, fisionomias etc consideravel
mente influenciadas pela moda contemporanea: nao ha pontos 
comuns entre os Cristos do tipo "Saint-Sui pice" das Passions, de Pathe, 
no inicio do seculo; 0 Cristo terceiro-mundista do Evangclho segundo 
Silo Mateus, de Pasolini, 1964; e 0 Cristo decadentista de A ultima 
tentill;iio de Cristo, de Scorsese, 1987). 

Toda representa<;ao e relacionada por seu espectador - ou 
melhor, por seus espectadores historicos e sucessivos - a enunciados 
ideologicos, culturais, em todo caso simb6licos, scm os quais ela nao 
tern sentido. Esses enunciados podem ser totalmente implicitos, ja
mais formulados: nem por isso sao menos formuhiveis verbalmente, e 
o problema do sentido da imagem e pois 0 da rela<;ao entre imagens e 
palavras, entre imagem e linguagem. Ponto bastante estudado, do 
qual vamos s6 lembrar que nao ha imagem "pura", puramente iconi
ca, ja que para ser plena mente compreendida uma imagem necessita 
do dominio da linguagem verbal. 
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A esse respeito, todas as abordagens estao de acordo. A semiologia, 
com certeza, para a qual a linguagem co modelo e a base de qualquer 
fenomeno de comunica"ao e de significa"ao: ver os esclarecedores arti
gos de Metz (1970) que mostram a existencia de muitos c6digos 
nao-iconicos nll inlagcm C' que os pr6prios c6digos io:)nicos so existem 
com rderencia ao verbal; ver Emilio Carroni (1973) que afirma, de 
forma mais crua ainda, '-lue "hci rela"ao de interdepenJencia JefiniJora 

entre imagem e defini"ao verbal". E do mesmo modo 0 estudo da 
percep"ao visual, por uma vez preocupada com 0 dominio simb6lico: 
ver 0 cclebre estudo de Julian Ilochberg e Virginia Brooks (1962), a 
constata"iio empirica de que a compreensao da imagem visual aparece 
na crian"a ao mesmo tempo que a a'-luisi"ao da linguagem falada, e em 
rela"ao a esta. 

o problema e pois comparar a maneira como imagem e lingua
gem veiculam as informa<;6es e como sao respectivamente 
comprcendidas. As diferentes escolas semiologicas ocuparam-sc mui
to dessa questao: 

- seja para destacar as diferen<;as fundamentais entre significa
<;ao por imagens e significa<;ao por palavras. Por exemplo Sol Worth 
(1975), mostra que a interpreta<;ao das imagens e diferente da interpre
ta<;ao das palavras, porque os aspectos sintaticos, prescritivos e 
veridicos da gramatica verbal nao se aplicam; as imagens, entre outras 
coisas, nao podem ser verdadeiras nem falsas, pelo menos no sentido 
que assumem esses termos a respeito de linguagens verba is; nao 
podem exprimir certos enunciados, especial mente enunciado negati
vo (picturcs can't say ain't, como diz 0 titulo do artigo); 

- seja, ao contrario, para insistir nas similitudes ou nas neces
sarias rela<;()es entre elas.]a citamos Garroni e Metz (cujo artigo "Le 
per<;u et Ie nom me" [1975] e scm duvida 0 que mostra com mais 
clareza a necessidade de uma inter-rela<;ao entre a dimensao visivel da 
imagem e sua dimensao inteligivel, com a nO<;30 de "codigos de 
nomina<;ao iconicos"). Poderiamos acrescentar varios outros autores, 
de Umberto Eco e Roland Barthes ate as tentativas recentes de fundar 
uma semiologia "gerativa" da imagem na hip6tese de parentesco 
entre os mecanismos "profundos" de dominio da imagem e de domf
nio da linguagem (vcr sobretudo os trabalhos de Michel Colin sobre 0 
cinema). 

Tenhamos em mente que a imagem s6 tern dimensao simb6lica 
tao importante porque e capaz de significar - sempre em rela<;ao com 
a linguagem verbal. Convem notar que aqui nos opomos implicita
mente a certas filosofias da imagem que a consideram um meio 
"direto" de expressao do mundo, em concorrencia com a linguagem 
mas scm passar por cIa, dispensando-a. Vamos citar, por exemplo, 0 

Contrc [,imagc de Roger Munier (1963, recentemente reeditado), para 
quem "a imagem substitui a forma escrita por urn modo de expressao 
global, de grande poder de sugestao", e "inverte a rela<;ao tradic~on~l 
do homem com as coisas: 0 mundo nao e mais nomeado, ele propno 
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se diz em sua repeti~ao pura e simples, torna-se seu pr6prio enuncia
do". Munier conc\ui que a imagem e perigosa e que e preciso 
"transcende-Ia integrando-a numa forma nova, ainda scm precedente, 
do dizer - ordenando a uma linguagem a auto-enuncia~ao do mundo 
que e a imagem". Essa posi~ao, (provocada pelo sentimento de inva
sao por imagens cada vez mais arrogantes, cada vez menos 
controladas), e entretanto ingenua. Superestima sobretudo a identifi
ca~ao da imagem com 0 mundo real, esquecendo que as "estrah~gias 
simb6licas" (Worth e Gross, 1974) utilizadas para com uma e outro 
nao sao absolutamente as mesmas, e subestima a presen~a "em pro
fundidade" da linguagem na imagem, de que acabamos de falar. 
Quanto a "linguagem" a qual se deve, segundo Munier, subordinar a 
imagem, dela ja existem atualiza~oes efetivas, por exemplo 0 cinema! 
(Ao partir de uma ideia comparavel a de Munier, Pasolini propoe que 
se considere 0 cinema como "a lingua escrita da realidade".) 

4.2.2 A interpreta~ao da imagem 

Se a imagem contem sentido, este tern de ser "lido" por seu 
destinatario, por seu espectador: e todo 0 problema da interpreta~ao 
da imagem. Todos sabem, por experiencia direta, que as imagens, 
visiveis de modo aparentemente imediato e ina to, nem por isso sao 
compreendidas com facilidade, sobretudo se foram produzidas em 
urn contexto afastado do nosso (no espa~o ou no tempo, as imagens 
do passado costumam exigir mais interpreta~ao). 

a) A scmiologia: a abordagem semiol6gica, com sua distin~ao 
entre diferentes niveis de codifica~ao da imagem, fornece uma primei
ra resposta a essa questao: em nossa rela~ao com a imagem, diversos 
c6digos sao mobilizados, alguns quase universais (os que resultam da 
percep~ao), outros relativamente naturais, porem ja rna is estruturados 
socialmente (os C{)digos da analogia por exemplo, d. I, acima), e 
outros ainda, totalmente determinados pelo contexto social. 0 domi
nio desses diferentes niveis de c6digos sera desigual segundo os 
sujeitos e sua situa~ao histMica, e as interpreta~oes resultantes serao 
proporcionalmente diferentes. 
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[sso c constatado diariamente em urn dominio em que a semiologia 
costuma ser aplicada, 0 da publicidade. A imagcm publicitaria, conce
bida por dcfini"ao para ser facilmente interprctada (sem 0 que ela c 
incficaz), c tambcm uma das mais sobrecarregadas de todo tipo de 
c6digos culturais, a ponto de obstar a essa necessaria facilidade da 
interpreta"ao. Dc fato, 0 trabalho dos criadores consiste em fabricar 
imagcns que possam ser lidas com a aplica"ao de diferentes estratcgias, 

lIf. 

segundo 0 numero e a natureza dos c6digos mobilizados, e em tornar 
essas estratcgias compativeis; assim, 0 espectador rna is culto, ou mais 
"atualizado", captara alusoes, cita"oes e metaforas que escapariio a uma 
leitura rna is rudirnentar, mas em todos os casos urn significado comurn 
deve estar presente, sob pena de insucesso. 

b) A iconologia: mas 0 problema da interpreta~ao sera tanto mais 
crucial quanto mais 0 objetivo da imagem for sentido como importan
teo Por isso, a maioria das reflexoes a esse respeito refere-se a imagem 
artistica, considerada em geral como mais nobre, mais digna de inte
resse e muito mais conscientemente elaborada; logo, ao mesmo tempo 
mais dificil e mais interessante de olhar. 

Nesse dominio, a abordagem mais importante pela coerencia e 
influencia e a da escola alema desde Aby Warburg e seus alunos, de 
Erwin Panofsky a E.H. Gom,brich, passando por Fritz Saxl, Rudolf 
Wittkower e alguns outros. E a Panofsky (1932-1933) que se deve a 
exposi~ao mais sintetica do metodo propos to, sob 0 nome de iconolo
gia. Para ele, todo fenomeno social comporta varios niveis de sentido 
(logo, deve ser lido em diversos niveis). Urn gesto cotidiano - cruzar 
com alguem que levanta 0 chapeu, por exemplo - possui assim varias 
significa~oes: 

- significa~ao prima ria ou natural, par sua vez dividida em 
significa~ao puramente fatual (referencial: compreender que urn ser 
humano levantou urn elemento do vestuario chamado chapeu) e sig
nifica~ao expressiva (constatar que 0 gesto e mais ou menos amplo, 
mais ou menos violento); 

- significa~ao secunda ria ou convencional, que consiste em a tri
buir a esse gesto urn valor em virtude de uma referencia cultural 
(levantar 0 chapeu s6 tern 0 sentido de sauda~ao cortes em determina
da sociedade: alias, conven~ao que esta prestes a desaparecer, ja que 
hoje em dia 0 chapeu tende a ficar "pregado" na cabe~a); 

- significa~ao intrinseca ou cssCIlcial, que e a desse gesto se 
estiver relacionado com 0 individ uo que 0 efetuou, e do qual permitira 
inferir 0 temperamento, a cortesia etc. 

A leitura das imagens artisticas cfetuar-se-a segundo a mesma 
parti~ao: 

1. 0 sujeito primario ou natural, em outros termos, 0 da denota
~ao: a imagem representa urn homem, ele ri, balan~a os bra~os etc. 
Essa identifica~ao e 0 que Panofsky chama estagio ,m:-iconogrtifico; 
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2. 0 sujeito secunda rio ou convencional, aquele que e com
preendido quando se relacionam cleme~tos da representa~ao com 
temas ou conceitos: "perceber que uma flgura de homem com uma 
faca representa Sao Bartolomeu, que uma figura de mulher com um 
pessego na mao e a personifica~ao da veracidade, que um grupl: de 
figuras sentadas a mesa em determinada disposi~ao e com determma
das atitudes representa a Ceia, ou que duas figuras lutando de u!l1a 
certa maneira representam 0 Combate do Vicio e da Virtude". E 0 

estagio icono;.rrufico, que SUpl)e 0 conhecimento dos c6digos tradicio
nais (e, destaca Panofsky, intencionais); 

3. enfim, a significa~ao intrinseca, que e "apreendida quando 
sao dcfinidos os principios subjacentes que revelam a atitude funda
mental de uma na~ao, de um periodo, de uma c\asse, de uma 
convic~ao religiosa ou filos6fica - ~specificada por uma persona.lida
de e condensada em uma obra". E 0 nivel da analise IconologlCtl, e 
Panofsky sublinha que essas significa~()es podem ser, e sao em geral, 
nao-intencionais. 

A "revolu~ao" iconol6gica consiste pois em considerar, ao con
trario das analises anteriores, que todos os elementos da obra de arte 
sao simb61icos, no sentido amplo, isto e, constituem sintomas cultu
mis revelando 0 espirito, a essencia de uma epoca, de um estilo, de 
uma escola. Criticou-se muito esse essencialismo da concep~ao pa
nofskiana e, mais rccentemcnte, foi cia rctomada c modificada para 
evitar as aporias da no~ao de "espirito de uma epoca" (Zeitgeist). A 
interprctac,;ao da obra de arie, hoje, procura a.ntes de tudo .Ier essa l~br~ 
historicamente, relacionando-a do modo mals exato c mals verosslmJl 
passivel com seu contexto filos6fico, ideol6gico e tambem materia~ e 
politico. Por isso, de Norman Bryson a Svctlana Alpers ou Damel 
Arasse, quase todos os historiadorcs de arte fazem iconologia

7
• 

A influencia dessa abordagem levou ate a atingir rcgi()es da 
imagem tradicionalmente muito distintas das estudadas por Panofsky, 
em particular, 0 cinema. 0 proprio Panofsky (1934) havia prap~s~o, 
alias, uma compara~ao entre 0 cinema de 1910 e a arte da Idade MedlJ, 
no sentido de que um e outra estavam em busca de uma iconografia 
estavel, que ajudasse a compreensao. Mas foi bem mais recentemente 
que apareceram vcrdadeiras interprcta~l)cs de abras cincmatograficas 

7. Ver, entret~nto, um~ contcstac;:ao interess~nte ate dos fund<lmentos da abordagem 
iconnl"gica (suspeita de nan ser um metodo cientifico edcs" revel~r de uma obra 0 que 
je' se Ihe atribui no inicio), no livro de Jean Wirth, L'illlllxcm",lil~"lIle (191\9). 
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que igualam em rigor c em erudi~ao as interpretac,;oes das obras 
pict6ricas (vcr especialmente as analises de Nosferatu, de Murnau por 
Michel Bouvier e Jean Louis Leutrat, e de La T1riso/1/1icre du dcsed, de 
Ford, por J.L. Leutrat, as quais se podem acrescentar, com objetivos 
diferentes, muitas paginas de David Bordwell sobre Dreyer e Ozu, ou 
de Gerard Legrand sobre Lang). A interpreta~ao das imagens artisti
cas e hoje quase sempre e em todas as suas regil)eS, interpretac,;ao 
iconol6gica. 

4.2.3 A figura 

Ate aqui consideramos essencialmente 0 sentido da imagem 
como contido nos elementos representativos, os que reproduzem visi
velmente objetos imaginarios. Mas a compara~ao implicita, porem 
obrigat(nia, com a linguagem verbal, a qual fomos levados, sugere que 
deve existir tambem na imagem um nivcl segundo de significa~ao, 
correspondente ao que se chama, nos enunciados verbais, sentido 
figurado. 

A figura e no enunciado verbal uma configura~ao mais ou 
menos unica, que se diferencia da regularidade do discurso pelo fato 
de procurar prod uzir sentido de um modo mais original (as figuras 
costumam ser consideradas tanto mais interessantes quanto mais no
vas e mais ineditas forem; ao contrario, as figuras "gastas", tornadas 
chavC)es, tendem a passar para a linguagem corrente, a perder seu 
valor de figura), mtlis mdaj6rico. Este ultimo termo coda propria 
"figura" indicam que, tradicionalmente, considera-se a figura, ou me
Ihor, 0 principio figural, como uma especie de contamina~ao do verbal 
pelo ic6nico. Assim os te()ricos da figura procuraram fundar esse 
principio figural na interven~ao de outro modo de pensamento, dife
rente do que e empregado pela linguagem verbal "comum". Amheim 
e as vezes Francastel ressaltaram a importancia, no assunto, do "pen
samento visual"; Lyotard (1970), que faz do figural uma pequena 
arma de guerra contra a primazia da linguagem, nele ve 0 lugar de 
emergencia do desejo, do primario (no sentido freudiano); essa mes
ma ideia e transposta por Claudine Eyzikman, que a aplica ao cinema; 
Paul Ricoeur ve na metafora "viva" 0 pr{)prio motor da poesia - uma 
conccp~50 rct()mada a rcspeito do cinema por scu discipulo Dudley 
Andrew (19R4) etc. 

Entrctanto, Sl' n50 faltam teoricos que consideram a figura como 
um principio significante original, representando 0 surgimento per-
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manente de novas formas de expressao, ha muito poucos trabalhos 
analiticos que tem por objeto figuras efetivamente produzidas nas 
imagens. Sobretudo, a maioria desses trabalhos baseia literalmente 
suas defini~oes sobre 0 que ensina a retorica da linguagem verbal (0 

que e compreensivel, dada a for~a da tradi~ao retorica), e procura 
retirar metciforas, metonimias, sinedoques e ate mesmo litotes ou 
casos de enfase das obras analisadas. Assinalemos algumas felizes 
exce\oes: as analises de filmes efetuadas por Dudley Andrew, reuni
das sob 0 titulo Film in the aura of art (1984), por Jean-Louis Leutrat em 
seu Kaleidoscope (19R8) I.' por Marc Vernet em Figures de l'alJsence (1988), 
analises que procuram localizar, descrever I.' tornar sensiveis figuras 
ineditas situadas em todos os niveis da obra, do mais puramente 
visual ao mais puramente abstrato (inclusive, no caso de Vernet, 
figuras relativas ao proprio dispositivo cinematografico). 

Assim, quase sempre e a figura ja realizada que se destaca - e 
nao sua "figuralidade", 0 processo de engendramento das figuras na 
imagem. Paradoxalmente, tudo se passa como se esse processo seman
tico que deve ser mais metaforico, mais diretamente relacionado a um 
"pensamento visual", so pudesse ser descrito com referencia estrita 
nao apenas ao verbal, mas ao litera rio. E preciso, sem duvida, ver nisso 
sinal de que, em nossa tradi\ao cultural, as obras representativas 
sempre foram muito impregnadas de literatura, de filosofia, de ele
mento verbal (e claro que e importante aqui 0 fato de a tradi~ao crista, 
por tanto tempo dominante, ser uma tradi\ao do escrito, do Livro). 

Uma das raras tentativas para sair das categorias litenirias tradicionais 
e a do grupo "[t", que tenta ddinir uma rdorica da imagem fundada em 
categorias especificas, em particular em uma distinc;;iio rigorosa entre 0 

nivel icLillico, ja investido de sentidos predderminados, ligados aos 
elementos representados, co nivel pltistico, constituido de elementos 
(formas, cores, contrastes etc) desprovidos de sentido em si proprios, 
mas que podem adquiri-Ios por combinac;;ao, permuta, em suma, por 
sua entrada em um sistema. Essa lenlaliva, leoricamente original (va
mos reenconlra-Ia mais adiantc), infelizmenle nao foi acompanhada de 
analises concrelas que Ihe teriam verificado e precisado 0 aicance8

. 

Em grande parte, a retorica da imagem continua por fazer. 

8. Trata-se de um grupode univcrsilarios belgas, especializados no estudo da rdorica (do 
verbal e, aqui, do nao-verbal). Como esse grupo e de composic;;ao variavei, devemos 
espccificar que e consliluido, para eslc arligo, de Jacques Dubois, Philippe Dubois, 
Francis Edeline, Jean-Marie Klinkenberg e Philippe Minguct. 
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Capitulo 5 

A PARTE DA ARTE 

Como se tera percebido pelos exemplos citados nos capitulos 
precedentes, este estudo da imagem foi realizado principalmente pen
sando na imagem artistica. Tornou-se banal a queixa de que somos 
invadidos, submergidos pelas imagens de toda natureza que povoam 
nosso meio, portanto nao retomaremos essa palin6dia. Do nosso pon
to de vista, privilegiamos as imagens produzidas na esfera da arte, 
porque as consideramos implicitamente mais interessantes (mais ori
ginais, mais fortes, mais agradaveis, mais duraveis). E urn preconceito 
que devemos justificar pelo menos em parte (d. 3 adiante), mas basta 
por enquanto lembrar que a imagem artistica tern uma inventividade 
nitidamente superior a de qualquer outra imagem. Se a extensao da 
esfera artistica, seus Iimites e sua defini<;ao, mudaram muitissimo de 
100 anos para ca, e ate mesmo nos ultimos 30 anos, ela permanece, no 
minimo, como a esfera da inven<;ao, da descoberta - sendo a maioria 
das outras imagens apenas a c6pia, a repeti<;iio mais ou menos cons
ciente e a aplica<;ao da imagem artistica. Come<;aremos, pois, por 
algumas qualidades da imagem que caminham de par com sua "artis
ticidade" e, em primeiro lugar, pela imagem "pura". 

259 



1. A imagem abstrata 

1.1 Imagem e imagem 

1.1.1 A querela da arte abstrata 

Insistimos ate agora no fato de que a imagem se define como um 
objeto produzido pela mao do homem, em um determinado dispositi
vo, e sempre para transmitir a seu espectador, sob forma simbolizada, 
um discurso sobre 0 mundo real. Em suma, quisemos considerar 
qualquer imagem como uma representa~ao da realidade, ou um as
pecto da realidade, e poderiam nos objetar que isso nao e nada 
coerente com 0 desejo, recem-afirmado, de privilegiar as imagens 
artisticas. Dc fato, as imagens que veiculam uma referencia direta, de 
tipo documentario, ao mundo visual encontram-se sobretudo hoje em 
esferas diferentes da esfera da arte, e todos sabem que a mais visivel 
das transforma~6es que afetaram a arte das imagens no seculo xx foi 
a inven<;ao do que logo se denominou abstra<;ao. 

o que e a Ililstrar;i"io? Ha muito tempo a palavra designa um 
afastamento da realidade. Uma rela<;ao abstrata com 0 mundo e 0 

contrario de uma rela<;ao concreta, e rapidamente essa ausencia de 
concretude acabou significando a perda de uma referencia direta, 
perda sempre experimentada como prejudicial, conforme testemunha 
o valor nitidamente depreciativo ligado it palavra desde 0 periodo 
classico (ser abstrato, no frances do seculo XVII, e ser incompreensivel 
it for<;a de abstra<;ao: 0 abstrato e sempre muito allstrato). No tocante it 
arte pict6rica, foram portanto os adversarios da arte abstrata que a 
batizaram assim, para estigmatizar a perda do que havia sido erigido 
como valor universal, demo e indiscutivel, a saber, a referencia ao 
mundll visual, a representa<;ao. Foi somente depois da guerra -logo, 
ao fim de varias decadas de arte "abstrata" - que a palavra pode ser 
utilizada scm conota<;oes pejorativas, por exemplo a respeito dos 
"abstratos liricos" Oackson Pollock, Mark Rothko): mesmo assim foi 
preciso acrescentar um qualificativo ostensivamente apreciativo ("li
rico"). 

A arte abstrata s6 tem portanto defini<;ao negativa: e a arte das 
imagens nao-representativas (diz-se "nao-figurativas"), a arte da per
da da representa<;ao. Como a maioria dos epis6dios artisticos, este foi 
hoje consideravelmente recuperado, banalizado pnr diversas artes 
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aplicadas (tecido, decora~ao, meio ambiente). Guarda entretanto, no 
grande publico, uma imagem de estranheza, como toda produ~ao que 
esta ou que esteve muito ligada a praticas vanguardistas. 

1.1.2 Historicidade da representa~ao 

A primeira conseqlu?ncia do aparecimento da arte abstrata e de 
ordem hist6rica; ha muito tempo alias se concluiu que, se a represen
ta<;ao podia ser eliminada das imagens artisticas, e porque nao estava 
essencialmente, "ontologicamente" presa it imagem em geral, mas que 
lhe havia sido associada por uma determinada evolu<;ao hist6rica. 
Mesmo para autores que pouco se interessam pela arte abstrata, que 
ainda a recusam, esta pelo menos teve uma utilidade, a de obrigar urn 
questionamento mais radical sobre as raz6es da arte nao-abstrata, da 
arte representativa (se uma arte abstrata e possivel e aceitavel, por que 
se procurou com tanta obstina<;ao desenvolver uma arte representati
va?). Assim, foi a partir do seculo XX que os historiadores de arte 
come<;aram a explicar 0 nascimento da Arte por outras necessidades 
psicol6gicas que nao as de imita<;ao ou do ritual religioso, acrescentan
do-Ihes principalmente uma necessidade de expressao, it qual 
voltaremos em 2, e cuja ideia aparece na virada do seculo com a 
Einfuhlul1X (d. capitulo 2, 3.2.2). Paralclamente, a arte abstrata provo
cou uma conscientiza<;ao mais aguda da relativa autonomia das 
formas artisticas (Gombrich: "os quadros se nutrem de quadros"), 
assim como da for<;a institucional do que se chama arte. Se, na contra
mao das ideologias dominantes, alguns artistas puderam inventar a 
arte abstrata, e porque existiu um lugar (urn meio, uma institui<;ao, 
produzindo seus prC)prios valores ideol6gicos) em que essa inven<;ao 
pode ser legitimada. 

Dcsse modo, a representa<;ao nao podia mais aparecer como 0 

valor absoluto que dela havia feito a Academia, e devia estar obriga
toriamente relacionada it existCncia dessa hist6ria e dessa institui<;ao. 
Afirmam que a inven<;ao da fotografia, depois a do cinema, de alguma 
forma canalizou, drenou a necessidade de imita~ao sempre prescnte 
na raiz da atividade artistica, e a eliminou assim da pintura - a qual 
podia a partir dai lan<;ar-se na aventura da abstra~ao. Encontra-se essa 
ideia, sob divcrsas variantes, na maioria dos autorcs que ~itamos 
anteriormente a respeito da fotografia, de Andre Bazin (retomando as 
teses de Andre Malraux) a E.H. Gombrich, ideia, alias, longe de ser 
absurda. As rea<;6es dos pintores it inven<;ao do daguerre6tipo, que 
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iam do fascinio a aversao afetada, mostram que eles logo 0 percebe
ram como concorrente perigoso no terreno da imitac;ao, que era ate 
entao seu apamigio. Ate certo ponto, e logico pensar que, para poder 
definir-se ainda como arte, a pintura devia absoluta e nitidamente 
difereneiar-se de uma pratica, a fotografia, a qual se recusava 0 status 
de arte. Mesmo que nao fosse indispensavel que essa difereneiac;ao 
caminhasse no sentido da abstrac;ao, pelo menos ela era institucional
mente inevitavel. 

1.1.3 A imagem "pura" 

A imagem representativa, tal como a consideramos nos quatro 
primeiros capitulos, e definida por sua intenc;ao referencial: ela desig
na, mostra a realidade. Ao mesmo tempo, profere sempre um 
discurso, pelo menos implicito, sobre essa realidade (d. capitulo 4, 4). 
E evidentemente essa referencia que a imagem abstrata questiona. 
Assim, e a partir da difusao socialmente atestada de uma arte pict6riea 
abstrata que se tornou possive!, ou pelo menos tentador, elaborar 
teorias da imagem que minimizam a relac;ao entre a imagem, mesmo 
representativa, e a realidade. 

Houve portanto - bem menos espetacular do que a querela da 
arte abstrata, que foi muito midiatizada, mas estritamente paralela a 
ela - uma polemica teoriea, tendo por objeto 0 status da imagem em 
relac;ao it realidade. Citaremos mais adiante autores que tomaram 
posi~6es extremas, ate excessivas, a esse respeito, para defenderem e 
ilustrarem a id6ia de uma "pureza" da imagem, de sua autonomia 
absoluta com rela~5.o a realidade visivel. Mas essa mesma ideia circula 
ail! entre au tores que nao sao espeeializados na imagem abstrata, e que 
foram por ela muito influenciados. 

Vamos citar de novo 0 caso de Pierre Francastel, que dedica 
todo 0 primeiro capitulo de seu livro La figure et Ie lieu (1967) a 
demonstra~5.o de que a obra figurativa nao 6 equivalente a sua tradu
C;ao em linguagem verbal, de que os elementos da representa~ao sao 
resultado de um sistema original, "que nada deve a linguistiea", de 
que, em suma, as artes desempenham, na sociedade, um papel especi
fieo, paralelo ao das outras linguagens - e de que por conseguinte, na 
analise de obras antigas, que "cram talvez obscuras para seus proprios 
contemporaneos", ningu6m se deve deixar enganar por uma supera
valia~ao da inten~5.o representativa. 
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Essas teses sao as vezes excessivas, como se a descoberta, com a 
arte abstrata, de valores intrinsecos a imagem "pura", levasse a negar 
que ela tamb6m tem valores "extrinsecos", e que estes foram durante 
~uito tempo preponder.antes. Vamos reter sobretudo a id6ia de que a 
Imagem teve de fato vIda propria, a qual, sem duvida, os artistas 
foram mais sensiveis, antes mesmo que ela fosse afirmada teorieamen
te - ~o menos nos "truques" do oHeio e das pr<itieas de atelie (ha mais 
relac;oes entre os escritos t6cnico-te6rieos de Leonardo da Vinci, de 
P~ul Klee, de Andr6 Lhote, do que entre suas respectivas pr<itieas da 
pmtura). 

A imagem representativa, sempre, foi tambcm imagem abstrata. 

1.2 as valores plastieos 

1.2.1 Plas tieo e iconieo 

a) As arks plt/sticas: junto com a preocupa~ao de uma imagem 
"pura", desligada de sua referencia it realidade, apareceu a no~ao de 
plasticidade dessa imagem. Em seu uso corrente, extra-arttstico, essa 
no~ao signifiea a f1exibilidade, a variabilidade, a "modelabilidade", se 
assim se pode dizer. A imagem sera pois concebida como plastiea se 
for modelavel de modo f1exfvel, sobre 0 modelo sempre implfcito da 
arte rnais plastica, a escultura (em particular, 0 estagio da escultura em 
que se faz um esbo~o em argila, em modifiea~ao incessante). 

Logo, a id6ia primeira da flexibilidade perdeu-se um pouco, em 
proveito de um segundo sentido, que 0 uso confunde com a ideia de 
abstra~ao. De fato, a plasticidade da imagem, digamos pict6rica (sen
do 0 caso da imagem fotografica bastante diferente a esse respeito), 
resulta da possibilidade de manipula~6es oferecida pelo material de 
que e tirada, e se a pintura pode ser considerada como uma arte 
plastiea (comparada a do escultor que modela a argila), foi pensando 
em primeiro lugar nos gestos do pintor, que espalha a massa sobre a 
tela, pincela-a, manipula-a com diversas ferramentas e em ultima 
instancia com as maos. Mas inegavelmente, 0 tipo de imagem em que 
esse trabalho e mais evidente, mais sensivel no quadro terminado, e a 
imagem abstra ta - ou, retrospectivamente, as imagens pict6ricas nas 
quais tinham sido trabalhados os valores da imagem abstrata, da cor 
a pincelada (a plasticidade dos quadros de Velasquez, de Coya ou de 
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I)clacroix, aparccer.l as~im mil is evidentc do que a dos quadros de 
Durer ou de InKres) . 

Fala-se hoje cnrrcn temente de "ark'S plasticas" pilril cng lobilr 
toda~ ils artl~ da imil~cm n.io-fologrMka, as ilrles da imagem " fcita a 
mao". a eco da mctMora do escullor rcssoa ainda, fraco, nesse uso
mas a exprcssdo rixou-sc, rcmcte mais a uma divis.io instiluciona l (as 
aries Iradicionais da imagem "defendendo" -sc conlra a imagem foto
grafica, dcsvalori/ada em r,l/an de seu automatismo) do que a um 
.. ignific<ldu ab<;ululn. 

o c.1<:() das imatj,- n ~ (,llngrafie;> e vi.kusr.ifiea ,:. rompl{'Xo, e (oi Iralado 
varia",,,lm,'n' ''' 10m geral Ih,'$ C rl'(usado 0 slurus de arl"s plaslicas, islo 
c, I> ~',,'u~ .I,' arl,' -" foi no le""no da arlislicidad" "Iu" houve as 
princip~ii balalh,K 
I\s"im, um,l da~ rMas I,-nlali vas PMa fill.,'r do ci nema u rna ark pl,i~ ti e", 
ad ,' 1·li ... I'lur,- (In!), ba~,·ia·s,' nil op""i~.jo .'nln.'o "IliC co rl ncma, ou 
<Cia, I' (:""'''''''111, "cin ... ma ,lrJm,lli/Aldo I.' suicI lo ii narralivid;>dc, dcccr· 
10 inkn.-<sanh: "0\ ~cu ~ m.,thur,'" ,'Sp':'cim,;:,; (Faure cilil Cha plin como 
c'lcmplu), m,. ~ ,-<"endalrnenle limiladu, e u "Iue ele puderia (deve,;a 1) 
ser, ~ ,-m.p/,i./i.;o.I, rUlldada no /,'go m .. is Ilu menos livre de f">1"US 
visu,. is, sup, ... lam,'nie m,lis pnhimJs d,1 I\rtc:"O cincma':' ani,,,, d,' 
ludo pl.;"lie," repr,,,,cnla ,Ic alt\um modo uma arquilclura COl movi· 
l11 ... nlo 'IU" ,I ... n' ",1M em harmonia etJn~tanlc, ,'m l'''Iuilibriu din~mie'l 
c<)m <) m.',o e ~~ p~i<;,)fi"n~ .'01 ' Iue "'~ s,' ergue 0' d ,;:,;morona,w Lncon· 
Ir .. ,~<, ~ m.osmil <lpini.il' <'m .ll)\un~ arligos, gerillm("nlc c~cri'o~ pur 
Jr li,I'h pl.i~lic .... , tJI comn nn b ... ·\'l· en!'ain de Fernant.l I <ber ~Ilb r" u 
\011<>( pl'I"Ii'" d.' I~I ,,'1'" d,' Abel (;ilncc: HO ~t.l\',·nlo t.l,'s~e filme,' ilinda 
O\,lis inl,'r. ... , .. tll<' p"r"lue \'01' t.l''''it\nar um lug.., "a (lrdem pl.i~IiC"iI a 
um" ~rl,' 'jue ,11". ~g"ra p'·rm~n,'(,· 'Iu~s,' <0 d,·snil;" .. , !<Cnliml.'nlal C 
d,><:um,·tll.inJ I' d~m 'Iue a ch'~Jt.lil do cjn"ma f~I~t.lo rel'bou .I 

~,')\und" pl.ln., '''''.1' p,,·,,("upa~'-""' •• '111 proH·;t{llu~t~ml'nlc ,101 dramali· 
cid~d,· 

b) 0 ..t"/l/O,tl'I,ltj·;/lullI,j '/IIIlS""': a!'!'i 01, embora !'eja O1uilu d if un
dida , a ex prc"".ltl "arlcs pl-i"licOl <;" n.io di/ grande coisa alcm do que 
j-i di/ia a nU\do de "arle dol i01agcm". Quando se quis rcnclir sobre a 
imagem a p.lrlir dOl ima~cm ab<;lr<lla, fui prcciso portan!o comc\ar 
pc la defini\do Ic6riCil desse d uminio do pla"lico na ima~cm . 

Tarefa que, durantc muito tempo, {ui apan5gio dos professorcs 
dOl:. escola .. de arte (des pr6prins qua sc sC lllprc pinlores). Niio c 
... urpreendcnle, a ...... im, que as primciras obras Ic6ricas dedicadas " 
illlagclll abst ratil e aos villores pl,bticos em gerallcnham sido cditildas 
pcla Bauhau .. , a grande escola inlcra rtisl ica que rcuniu, na Alemanha 
dus ano~ 20, u'" Illclhore .. ilrti ~ ta ... de vang uarda, em pintura, em cscul
lura e em ilrquite lura . Vamos rcferir-nus, um pOUCH adiante , 

264 

1\ Hei,,:~ rl~"' lj e .. ": fOlograma s ,Ic (;'>/,IJWg.ors {if J935 (!lusby Ilcrkl.'lcy, 1935 
et.lcIUII:.I<,(M urnau, 1~2h), 



especialmente aos textos de Paul Klee e de Wassily Kandinsky, apai
xonantes e que marcaram sua epoca. 

Entretanto, essas obras escritas por pintores mio se apresentam, 
em geral, como constru~6es de fato teoricas, uma vez que cada um dos 
sistemas propostos e consideravelmente idiossincratico, e pouco ex
tensivo a praticas que nao sejam a do proprio autor. At~ ho~e, com 
exce~ao dessas obras, ha muito poucas abordagens raClOnalS e de 
ambito universal a respeito da dimensao plastica da imagem. No ja 
citado artigo de 1979 (d. ca pitulo 4, 4.2.3), 0 Crupo I-l consta ta que "na 
medida em que uma semiotica das imagens tentou constituir-se ate 0 

presente, de fato ela nao passa de uma semiotica ~c8nica" - os autores 
entendem assim a semiotica da imagem como mlmese. 

Os autores prop6em-se a definir, na imagem, os signos ic6nicos 
e os signos plasticos, estes possuindo, como todo signo, um plano da 
expressao e um plano do conteu~o, e veiculando significad.os ~e 
denota~ao e de conota~ao. 0 artigo e curto e os exemplos de aphca~ao 
que fornece nao sao muito convincentes. Dizer, por exemplo, que 0 

significado piastico de denota~ao de um circulo e 0 conceito de circu
laridade, esta certo (apesar da tautologia), mas dizer que seu 
significado plastico de conota~ao e "0 efeito de sentidol perfei~ao 
formal/oul Apeles/" e bastante arbitrario: 0 nome do pintor grego 
Apeles, de quem pouco se conhece, e que de fato foi 0 emblema da 
perfei~ao formal ate 0 seculo XIX, ja nao e hoje associado imediata
mente ao circulo como figura perfeita. Tambcm, atribuir a cor amarela 
um significado de denota~ao/jalnicidade (neologismo significando "0 

fato de ser amarelo") c trivial, e dar-Ihe como significado de conota~ao 
01 calorl remete a uma tipologia mal fundada (d. abaixo). 

o que convem portanto destacar nesse artigo e a proposta de 
duas "dimensoes" do signo plastico, sua gradatividade e sua materiali
dade, 0 que permite estabelecer interessantes tipologias. A primeira 
no~ao, a de grada~ao, e importante, ja que visa amenizar uma das 
maiores dificuldades da teoria do elemento plastico, 0 fato de ele nao 
ter rela~ao com sistemas compostos de elementos discretos, descontl
nuos - mas com um continuum, com elementos que variam 
progressivamente, de modo gradativo: nao se pode fazer ~m catalogo 
de todos os tipos de azul, mas "podem-se graduar os mahzes de azul 
em determinada obra e atribuir-lhes valores, um em rela~ao ao outro" 
(pode-se diJ',er 0 mesmo, por exemplo, da escala de tamanhos dos 
pianos de pianos no cinema e na fotografia). Quanto a segunda no~ao, 
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permite distinguir as obras que so tem uma materia da expressao (as 
fotografias nao retocadas, por exemplo) das que tem varias (as cola
gens, entre outras). Espera-se com interesse a sequencia, em curso, 
desse trabalho. 

1.2.2 A "gramiltica" plastica 

Por nao podermos nos apoiar nas teorias constituidas da dimen
sao pliistica da imagem, retomaremos rapidamente a abordagem mais 
empirica que foi ados artistas em sua pratica. 

a) Os elementos: dos tratados pedagogicos da Bauhaus e de al
guns outros redigidos posteriormente, pode-se tirar uma lista 
implicita de elementos que sao os comuns a toda dimensao plastica: 

- a superficie da imagem e as grada~6es do corte dessa superfi
cie em elementos mais ou menos finos; 

- a cor, tambcm fornecida como uma gama continua (cujo 
paradigma C 0 arco-iris); 

- a gama dos valores (preto-diferentes matizes de cinza-bran-
co). 

Essa breve \ista coincide de maneira impressionante com ados 
elementos da percep"ao visual: luminosidade, cor, bordas. 

b) I\;; cstrutu1'llS: 0 trabalho do artista plastico consiste em fabri
car, a partir desses elementos simples, formas mais complexas, 
combinando e compondo os diversos elementos. Assim, Kandinsky 
dedica todo um livro, Point lignc plan (1926), a questao da superficie, 
as encarna~oes desse valor plastico fundamental no ponto, na linha ou 
em uma por"ao de superffcie, e as reia,,6es mutuas entre essas tres 
entidadcs. 0 simples exame da rela"ao entre 0 ponto e 0 plano no qual 
ele aparece permite, assim, a Kandinsky definir as "ressonancias fun
damentais" de qualquer ponto, ou seja, sua tensao conccntrica, sua 
estabilidade (inexisWncia de tendencia espontanea ao movimento) e 
sua tendcncia a "incrustar-se na superffcie" - ressonancias funda
mentais que sao modificadas por outras ressonancias, resultantes de 
fatores mais contingentes: a dimensao do ponto, sua forma, sua situa
"ao na superffcie. 

Essas analises sao multiplicadas a respeito de todos os casos 
possiveis de intera"ao ponto/linha/superficie, e consideradas num 
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grande ambito que coda expressao. 0 que interessa Kandinsky, de 
fato, c atribuir urn valor expressivo a cada configurac;ao analisada. Seu 
texto esta cheio de metaforas, sobretudo a do frio ea do calor, e de 
metaforas musicais, todas destinadas a caracterizar 0 valor das confi
guraC;6es plasticas no interior de urn sistema global, ele proprio 
fundado em uma estctica particularmente idealista, no desejo de que 
as formas tenham vida propria, "pulsac;ao" interna, "ressonancia" 
intrinseca, que convcm descobrir. (Esse modo de descric;ao e de ava
liaC;ao influenciou alguns teoricos, especialmente Arnheim, que, sem 
adotar toda a filosofia de Kandinsky, retoma seu modo de correlacio
nar analise plastica e analise da expressividade.) 

Na mesma cpoca, encontra-se em Klee uma reflexao compara
vel, em Esquisses Jlcdagogiques (1925), que considera as relac;oes entre a 
linha e a superficie em termos de atividade/passividade de uma e 
outra, por excmplo sob a forma de "vertical em funcionamento". 0 
texto dc Klec, mais sucinto, aborda alem disso dois temas importantes: 
o do "ritmo" visual (com a oposic;ao entre estrutura dividual e estru
tura individual); 0 da organicidade da forma, tema c1assico da origem 
natural das formas artisticas (a planta, 0 organismo humano, por 
excmplo seu sistema circulatorio, sao tornados como modelos estrutu
rais "cm profundidade" da imagem artistica, de uma maneira que 
Leonardo nao teria desaprovado). 

c) !\ cstruturll1iio: enfim, a reflexao sobre 0 dominio plastico leva 
a isolar 0 momento do trabalho sobre os elementos para fabricar uma 
estrutura, 0 momenta da estruturac;ao ativa do material. Diversos 
pintores, em seus escritos, insistem assim no papel da mao que trac;a e 
coloca a tinta, no papel da llincdada. No entanto, sobretudo neste 
ponto, a reflexao permanece empirica e na maioria das vezes bastante 
vaga. 

Em resumo, a impressao e de que hoje ha urn levantamento do 
dominio plastico, de que se conhecem algumas categorias fundamen
tais, scm que com isso se tenha chegado a uma abordagem 
verdadeiramente teorica. 

A tendencia a "gramaticalizac;ao" da abordagem empirica foi 
ainda ressaltada, por exemplo, em textos como os de Vasarely, que 
nao representam porem uma grande contribuic;ao. Mesmo uma obra 
de sintese, de intuito teo rico, como a de Rene Passeron (1962), embora 
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mais exata, continua a trataros valores pJasticos como pertencentes ao 
dominio do inefavel. 

1.2.3 A composic;ao 

~se trab~l~o de estruturac;ao que acabamos de evocar eo que 
se ~esl9na tra~lclOnalment: como composi<;iio da obra, da imagem. 
AtnbUlmos aClma (d. capitulo 3, 1.2) a composic;ao as func;6es do 
quadro, como superficie organizada, estruturada. Trata-se agora de 
insistir na concepc;ao tradicional dessa estruturac;ao. 

a) Comllosic;iio e geomctria: uma ideia difundida e sempre reforc;a
da por analises de quadros c1assicos pretende que a composic;ao seja 
antes de tudo uma questao de divisao, geometricamente harmoniosa, 
da superficie da tela (ou, mais geralmente, da superficie pintada, do 
que se chama suporte). A composic;ao seria a arte das proporC;oes, ou, 
para retomar 0 titulo de urn livro do pintor e escultor Matila Ghyka, 
haveria uma Estetica das proporc;6es na natureza e nas artes, Estheti
que des proportions dans la nature ct dans les arts (1927). Essa ideia 
suscitou, desde 0 inicio do seculo, inumeros artigos e obras; encon
tram-se, entre outras, duzias de analises mais ou menos convincentes, 
destinadas a provar que este ou aquele quadro c construido segundo 
proporc;oes geomCtricas simples, e alguns chegaram ate a fornecer 
modelos de alcance "universal" de recorte do retangulo do quadro de 
acordo com proporc;6es "harmoniosas". 

Nesse espirito, convem mencionar toda a literatura referente ao 
que se chama secc;ao de ~Uro, relac;ao entre duas dimensoes na qual 
"uma esta para a outra assim como esta esta para a soma das duas" 
(em termos matematicos: alb = bl (a + b), 0 que, e facil verificar, da 
uma relac;ao de 1,618 - chamado "numero de ouro" -entre os lados). 
A simplicidade da equac;ao que define essa relac;ao, algumas proprie
dades matematicas evidentes quc dcla decorrem, motivaram 0 

interesse pelo numcro de ~Uro, desde as especulac;oes do Renascimen
to (foi urn matematico, Fibonacci, que primeiro destacou essas 
particularidades matematicas, sobretudo 0 fato de que 0 numero de 
ouro e 0 limite da sequencia dita "harmonica"). E provavel que essas 
especulac;oes tenham sido conhecidas por alguns pintores - 0 Renas
cimento em geral nao desprezava a virtuosidade geomctrica - mas e 
nao menos provavel que a busca desenfreada de "sec;oes de ouro" na 
composic;ao de todos os quadros seja no minimo incongruente. E 
portanto como referencia a urn mito que se devem compreender as 
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alus6cs a Sl'f;dO de ouro entre tc6ricos csclarecidos, de Eisenstein a 
Jean Mitry. 

Concord .. InOS nesse ponlo com a posi,ao de Passeron, que ve 
na sc,iio de o uro uma propo~ao com certo interesse porquc csta 
"divid ida entre duas formas fortes, 1 ... 1 0 quadrado C 0 rClangulo 
alongado" - mas para quem "cia deve ser suficicntcmcn tc dcforma
da , si mulada , p<lra jamais ficar intciramcntc crislali7..ada em uma 
ted iosa perfci,ao". Em scntido mais amplo, cssa "geomctria sec reta 
dos pin jures" a que SI! deu !.lola imporlancia ndO deve sobrc ludo ser 
supcrcs limada . A Illultiplica,.in de conslru,ocs gcomctricas em um 
quadro ptlctc, em uns poucos casos, servir de "arquitetura" prcpari! 16-
ria mas, na maior parle do Icmpu, apenas as PropoN;OCS mais maci,as 
s.io pcrccptivcis "elo cs pecladnr, c pouquissimas telas revelam, ap6s 
analise aprofundada, uma eslrulura gcomclrica ao mes mo tempo 
eornplexil c regular. Em s uma, a matema liea n5 0 passa de mulctil da 
eompusi,.lo. 

b) C(Jml"J.~irljiJ': JlIII~ti':lI: a ideia de uma geometna da eo m p051* 
,50 parece relativamentc reCl.~nte, c os tratad os acadl-mieos do sccu lo 
XIX ensinavam que cl.:l 5e rci.:lcionava diretilmentc com 0 miltenal 
pl5slico do quadro, .:lte mesmo com seu material iconico. A Jrle de 
compor foi duran te muito tem pu compn.'Cndida como a arle de dispor 
convcnientemente as figuras nn quadro (personagens, objctos, ccna* 
rius), c !>omentc.i medida que a pinluril se afaslou da imila,ao e que 
foi l'nglubada J disposi,.iu dus elementos pl5sticos, va lores, corcs, 
linhas e superficie<;. E es<:a dupla ctlncl'p,50 qUl' sc cos luma encon trar, 
lanto nos apanhados hist6ricos de Passc nm quanto nas an51iscs de 
qUildros de Arnhe im; e importante nola r aqui que um e outro, alias 
admiravcis analistas, atribucm, na libra visual, urn va lor em si ao 
dumlniu plaslico, que para ell'S provem de urna aprccnsao direta pe ln 
"pen<;amcntu sensorial ". Dissemos acima que lalvcz esse li po de pen
samc ntu nao exista de fato: pode sc r apenas 0 rndice de uma 
scnsibil idildc particular, ainda rcfu"ada pe lo cxcrcicio, a va lorcs pJ.:is
lieos que pareccm mals " imcdialamcnle" visua is do que outros. 

c) IlIt.:mrli~tir..:iJljd..: .11l lIo\,li(J .1.' L"O/nl/(J.~ir<ill: como organi7.a,ao vi
s ivel do ma terial p l5sticu dil im.:lgem, a co mposi,50 pode cs lilr 
presen te em qUillquer imagem. A ex tcnsao ma is nolavci da no,ao c a 
que a aplica a irn.:l~ern aulomatica, em primciro lug.:lr a fOlogrilfiil. Ja 
insislimos nil nature/a de Ira,o dest.:l ullim.:l, para que fique claro que 
u que primeiro impressionou ncl.:l foi a auscncia de intencionalidadc: 
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o "olho de vaca" da foto apenas registra tal qual 0 que esta diante da 
objetiva. 

A composi«ao, em fotografia, concentrou-se pois durante muito 
tempo diantc da objetiva, assumindo 0 sentido classico da p~lavr~, 0 

de uma encena«ao. Um retratista tao discreto quanto Nadar nao delxa, 
no entanto, de ajeitar seu modelo de maneira expressiva, e as vezes de 
coloca-Io em um cenario - a que outros, de Disderi a Rejlander, darao 
ainda mais importancia. Foi preciso esperar pelo episodio conhecido 
sob 0 nome de picturalismo, no final do seculo, para que a fotografia 
- ao copiar a pincelada pictorica - afirmasse sua voca«ao para 
compor, ela tambem, elementos plasticos. Atinge-se af, de fato, 0 que 
constituiu 0 no de interminaveis discussoes em torno da defini«ao de 
fotografia e de arte fotografica: e a foto uma impressao, ou uma 
formula«ao? Embora, ha muito tempo, os fotografos tenham implici
tamente respondido que cia 6 a formula«ao de uma impressao e que 
nesse paradoxo reside a esscncia de sua arte, 0 debate continua vivo, 
inclusive no terreno teorico 1

• 

A questao 6 ainda mais comp\exa no que se refere a imagem 
automatica mutavel, 0 cinema eo video. Acrescentam-se a composi
«ao no sentido plastico, de fato, as ressonancias musicais da palavra, 
deixando entender que a organiza«ao temporal de urn filme pode ser 
calculada em fun«ao de certas regularidades, certos ritmos. Foi 0 caso 
em certos filmes, especialmente no que se chama (mal) "cinema expe
rimental", que constitui, entre todas as institui«oes cinematograficas, 
a que mais deliberadamente se aproxima das "artes plasticas" (a ponto 
de ser hoje apresentada nos mesmos lugares, essencialmente no mu
seu de arte moderna). 0 Opus 1, de Walter Ruttmann, a Symphonie 
diagonllle, de Viking Eggeling, os filmes de Hans Richter, certas obras 
do underground america no dos anos 50 e 60 e, e claro, grande .Farte do 
cinema dito "estrutural", repousam sobre calculos de dura~ao as ve
zes muitfssimo exatos, que sao efetivamente assimilaveis a uma 
composi~ao. 

Entretanto, convem lembrar que se 0 olho, sobretudo 0 olho 
experiente do pratico ou do critico, e capaz de perceber uma compo
si~ao plastica no espa~o, nem sempre consegue, em compensa~ao "por 

1. Ver, por exemplo, a obra de Jean-Marie Floch, Lcs fonncs de i'clIlprcinte (1986), que 
procura definir a fotografia como composi"ao tentando, muito polemicamente, 0por-se 
a corrente tet1rica de llue falamos diversas vezes, que a define sobrdudo como tra"o. 
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constru«ao", perceber rcla«oes temporais (d. capitulo I, 1.3, e capitulo 
3, 2.1), como explicaram varios teoricos do cinema, de Eisenstein, 
ainda (zombando da "montagem metrica" desde 1929), a Jean Mitry, 
que consagrou a essa questao urn dos capltulos mais convincentes de 
sua EsthCtiquc ct psychologic du cinema (1963 e 1965). Tambem a no«ao 
de ritmo, mais ainda do que a de composi«ao, e no cinema de aplica
«ao dificil, no melhor dos casos metaforica, no pior completamente 
descabida. 

1.3 Imagem e presen«a 

1.3.1 Imediatidade do visivcl 

o aparecimento da pintura abstrata fez com que a arte pictorica 
deixasse de ser considerada tao ligada a representa«ao como 0 foi 
durante s6culos. Essa nova abordagem tomou, com bastante frequcn
cia, a forma de valoriza«ao de uma presenr;a, concebida como real, 
atual, deliva, e nao como um substituto representativo, imaginario, 
virtual. Essa id6ia 6, no fundo, apenas um prolongamento do que 
acabamos de expor: cada vez mais sensiveis aos valores espedficos do 
material pictorico e de sua organiza«ao plastica, pintores e teoricos 
acabaram vendo, nesse material plasticamente trabalhado, a (mica 
realidade da pintura, ficando a representa«ao rclegada a categoria de 
subproduto, as vezes decididamente indesejavel. 

A demonstra«ao mais espetacularmente poJemica dessa abor
dagem foi feita, em uma s6rie de ensaios surgidos entre 1920 e 1960, 
pelo critico Georges Duthuit. Para Duthuit, e toda a arte representati
va oriunda do Renascimento italiano - isto e, toda a arte ocidental ate 
ao impressionismo - que 6 estigmatizada, como submetendo a uma 
aiJstrar;iio inaceitavel porque desumana, a da geometria, todo encontro 
humano com 0 visivel. 0 argumento costuma ser retomado pelos 
defensores da arte abstrata: a abstra«ao - dizem, em suma - nao esta 
onde se acredita, a arte "abstrata" e de fato bern mais concreta, ja que 
trabalha urn material mais direto, mais imediatamente tangivel, ao 
passo que a arte representativa canonica so pode existir em virtude de 
conven«oes intclectuais, em ultima instancia, matematicas, logo, afas
ta-nos da verdadeira vida, ados encontros espontaneos com 0 mundo. 

A ideologia dos textos de Duthuit pode parecer ingenua, ja que 
o pintor, para ele, trabalha guiado apenas pela intui«ao, pelas sensa-
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~6es imediatas e tambcm por seu gosto, generosidade, amor pela vida, 
e esses sao os valores que 0 espectador recebera da obra. "Eis uma 
pintura - diz ele da arte renascentista - que com fragmentos de 
percep~ao reconstitui a aparcncia, ao passo que 0 que importa e dar 
vida". Insistimos muito (d. capitulos 1 e 2) na verdadeira intelectuali
za~ao que e a percep~ao visual, para nao pensar que a ideia de que 
podem existir encontros "imediatos", "espontaneos" com 0 visivel, 
que preexistem de alguma forma ao olhar, seja um mito. 

Esse mito, entretanto, tem seu valor e alguma eficacia. Encon
tram-se variantes dele numa corrente filos6fico-critica, oriunda do 
existencialismo, para 0 qual nossa rela~ao com 0 mundo visual pode 
tambem ser instituida no modo da imediatidade. Um dos autores mais 
influentes e aqui Maurice Merleau-Ponty, que, a respeito especial men
te da pintura de Cezanne, evocou 0 aspecto "passivo" da sintese 
perceptiva, um modo de rela~ao com 0 visivel que consiste em aceitar
lhe a "doa~ao" sem procurar reduzi-lo a uma organiza~ao geometrica 
conceitualizavel. Para Merleau-Ponty, Cezanne representa um mo
mento capital na hist6ria da pintura ocidental, porque substitui uma 
visao na primeira pessoa que estava implicada pcla perspectiva, por 
uma visao impessoal, a do mundo "tal como e antes de ser olhado". 
Cezanne "faz a pintura passar do Eu ao A Gente". 

Reencontra-se esse tema em Jean-Fran~ois Lyotard (1970), que 
prossegue 0 movimento e procura na pintura, nao apenas 0 apareci
mento impessoal de um A Gente, mas 0 aparecimento, mais 
radicalmente impessoal, do id (no sentido freudiano), do espa~o do 
desejo. Tambem c encontrado em Henri Maldiney, para quem, por 
causa de "perspectiva demais", 0 mundo real fez-se muito claro, 
muito fotografico, tornando 0 sujeito da pintura enigmiitico; para 
Maldiney igualmente, 0 homem moderno e carente de sensa~6es, 
porque esta esmagado pelas percep~6es, e a tarefa da pintura, cumpri
da antes de tudo pela pintura abstrata, e restabelecer esse contato 
indizivel com a realidade, que nao passa pela simboliza~ao intelectual. 

1.3.2 A vida das formas 

Uma outra transforma\ao da ideologia da presen\a consiste em 
sentir, na obra de arte, nao mais a presen\a direta do mundo visivcl, 
mas a da Forma. Como dissemos, a forma e uma abstra~ao, que iden
tificamos anteriormente (d. capitulo I, 3.2) com a estrutura dos 
elementos visuais que comp6em urn objeto visivel. Mas pode ir-se 
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mais longe na abstra~ao e definir a forma como um principio ainda 
mais geral, que nada tenha a ver com os objetos, mas apenas com a 
aparencia visivel da obra de arte. 

Essa tenta~ao, intensificada pela evolu~ao da pintura, nao se 
encontra apenas nos te6ricos da arte abstrata. 0 titulo Vida das formas, 
com sua metafora evocat6ria, e tirado de um esteta e historiador de 
arte bem classico, Henri Focillon, especialista da Idade Media. No 
livro publicado em 1943, Focillon "personaliza" a forma, para detectar 
as encarna~6es dela na materia pict6rica, assim como no espa~o e no 
tempo. A forma, diz ele, "tem um sentido, mas que the e especifico, 
um valor pessoal e particular que nao se deve confundir com os 
atributos que the sao impostos. Ela tem significa~ao e recebe acep~6es. 
( ... ) [Tem) uma qualidade fisionomica que pode apresentar vivas 
semelhan~as com a da natureza, mas que nao se confunde com ela". 

Essa ideia encontra-se, sob diversas formula~6es, em muitos 
criticos e artistas, sensiveis quer a "vida" das formas no decurso da 
hist6ria da arte, como Focillon, quer a vida das formas hic et nunc, no 
espa~o da tela de pintura. A tela e uma superficie viva, animada de 
vida propria, a das formas e dos valores plasticos. Tal e a base do 
ensinamento de Kandinsky, que teve 0 merito de explicitar sem medo 
os pressupostos filosoficos, eminentemente idealistas, de tal tese. Mas 
este c tambem 0 sentido de inumeras declara~6es de pintores da 
primeira metade do seculo, de Matisse, dos fovistas, dos "abstratos" 
como Manessier ou Esteve etc. A imagem, ou a presen~a das formas 
vivas. 

1.3.3 Representa~ao e presen~a 

Enfim, a ideia da presen~a apareceu tambcm em uma outra 
perspectiva, a respeito da imagem fotografica (logo, em um sentido, a 
priori, oposto aD primeiro). Esta, como lembramos diversas vezes, 
presumivelmente deve levar consigo urn tra~o da realidade, e varios 
criticos estenderam essa idcia, chegando a supor que podia tambem 
levar urn peda\o, nao apenas da realidade, mas do proprio real. 

Essa ideia fica muitas vezes difusa, inacabada, e falardepresenfa 
de um ator (ou as vezes de urn cenario) em urn filme nao leva a grande 
coisa, senao aD reconhecimento da exisWncia de urn efeito expressivo 
importante, posto no primeiro plano, de um cfeito de presen\a. Mais 
interessante, apesar de seus pressupostos particulares, e a tentativa, 
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repetida, de ver na foto, e ainda mais no cinema, uma presen~a sobr~
natural, que supera a representa~ao aD mesmo tempo que se basela 
nela. Reconhece-se ai sobretudo 0 tema da presen~a divina, que inspi
rou importantes criticos de cinema, de Andre Bazin a Amedee Ayfre' 
e Henri Agel. Mas, de um ponto de vista menos meta fisico, reconhe
ce-se tambem 0 tema, frequente, do poder de presentifica~ao da foto, 
ligado a fotogenia (d. adiante, 3.3). 

Por constru~ao, 0 dispositivo fotografico e 0 dispositivo cine
matografico sao feitos para transmitir uma efigie da realidade. Querer 
neles sentir uma presen~a atual - embora isso tenha acompanhado 
importantes intui~oes criticas - s6 pode provir do desejo inocente, do 
fantasma ou da conven~ao. Nao obstante seus poderes, entre outros 0 

de ensinar aver melhor, 0 cinema e a foto nao revelam nada do mundo, 
no sentido literal e esoterico da palavra. 

2. A imagem expressiva 

2.1 A questao da expressao 

A imagem abstrata, "pura", reavivou, portanto, mais cruamen
te, uma questao antiga mas esquecida a respeito da imagem 
figurativa: a questao da expressao. Poucas palavras do vocabulario 
critico ocasionaram tantas aproxima~oes, tantos mal-entendidos 
quanto a palavra "expressao", sobretudo a medida que seu uso tor
nou-se mais frequente, ha um seculo. A etimologia indica bem que se 
trata de "espremer", de for~ar algo a sair, como se espreme 0 suco da 
laranja - mas 0 problema esta em saber 0 que e esse "algo", de onde 
sai, para ir aonde. Come~aremos por uma verdadeira pergunta: 0 que 
e a expressao? 

2.1.1 Defini~oes 

As teorias da expressao sao numerosas mas - com exce~ao de 
apresenta~oes te6ricas e criticas recentes, que tentam justa mente esgo
tar a no~ao - sao todas parciais, porque enfatizam, mais ou menos 
exclusivamente, um aspecto da no~ao de expressao, e tambcm porque 
respondem implicitamente a uma, e uma s6, das duas questoes essen
ciais, a questao do que e a questao do como. 0 que exprime a obra 
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caracterizada como express iva, 0 que exprime a expressividade? Por 
quais meios uma obra se torna expressiva, 0 que the confere sua 
expressividade? E, sempre presente,a pergunta implicita: quem e fia
dor da expressividade, quem a verifica? Em suma, para simplificar 
podem distinguir-se quatro grandes defini~oes de expressao: 

a) A defini~iio espectatorial, ou pragmatica: e express iva a obra que 
induz certo estado emocional em seu destinatario. 0 exemplo maior 
ao qual se aplica essa defini~ao e a musica, tida como produtora de 
emo~oes mais diretas" ate mesmo mais brutas, por intermedio de seu 
componente ritmico. E certo que 0 ritmo musical- a que nosso modo 
de vida nos expoe cada vez mais, com ou sem nosso consentimento -
exerce sobre n6s efeitos mais fisicos, mais inevitaveis, mais imediata
mente constataveis, do que qualquer elemento da imagem. Mesmo no 
cinema, 0 elemento mais emocional sempre foi a musica, alias cons
cientemente utilizada para isso. Assim, as teorias da expressividade 
como eficacia emocional, quando aplicadas a imagem, sao frequente
mente baseadas num modelo musical, explicito ou nao, como veremos 
a respeito da cor. 

A defini~ao da expressao pda emo~ao do espectador raramente 
vem s6; combina-se ao contra rio, na maioria das vezes, a uma das que 
forneceremos em seguida. Isolada, ela diz de fato muito pouco sobre 
o que produz a emo~ao; assim as teorias apoiadas nessa concep~ao 
tendem a ser teorias da expressividade do material, antes de sua 
formula~ao. 0 que sera julgado expressivo na musica co ritmo, ou os 
timbres dos instrumentos, sobretudo 0 destaque desse timbre (uma 
voz rouca, ou pelo menos velada, c em geral preferida pelos cantores 
de blues, por exemplo); do mesmo modo, serao procurados na imagem 
elementos que segura mente comovam 0 espectador, logo elementos 
universais, simples, faceis de sublinhar (a cor, e claro, mas tambcm 0 

contraste: 0 claro-escuro e sempre utilizado para um efeito emocional 
forte). 

b) A defilli~iio reillista: C expressivo aquilo que exprime a realida
de. Para essa teo ria, os elementos da expressao sao portanto elementos 
de sentido: 0 sentido da realidade. Por isso ela s6 teve curso em 
contextos que atribuiam a realidade um sentido profundo, pelo menos 
potencial. Combinada a preocupa~ao de emocionar 0 espectador, e, 
por exemplo, a concep~ao de pintura que se encontra no scculo XVIII 
em Diderot: 0 quadro deve ser visualmente notavd, deve "atrair, 
parar, envolver" 0 espectador - mas s6 0 envolvera se figurar visivel-
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mente paix6es rea is, se fizer vibrar 0 espectador por uma real.id.a~e 
que ele reconhe,a. Em estilos menos espeta.culares, essa defml,a~ 
caminha de par com obras aparentemente mals transparentes, que so 
tocarao 0 espectador se ele aceitar transferir a ~mo,ao para a. reali~ade 
representada: sup6e-se que 0 espectador de fJl.~es neo-reahst~s fIque 
emocionado com a infelicidade do Ladriio de iJlC/dcta, e que 0 fllme de 
De Sica expresse a realidade do desemprego na Italia de 1950. 

c) A definic;iio subjctiva: c expressivo aquilo que exprime um 
sujeito, em geral 0 sujeito criador. Essa defini,ao e rela~ivamente 
recente em termos historicos, ja que sup6e nao so 0 reconheCimento da 
categoria de sujeito, mas que a ele seja reconhecido 0 direito ~ expres
sao singular. Os gestos e mimicas, por exemplo, foram conslderados 
durante muito tempo como expressivos quando reproduziam um 
cMigo da conversa,ao e da civilidade, q~a~do se c?n,~ormavam ~ 
determinado rol universal de gestos e mlmlcas. A Idela de que e 
possivel exprimir-se, exprimir a si, nao remonta aqucm do romantis
mo, e isso precisa ser ressaltado sobretudo numa cpoca e~ que. ,a 
expressao da subjetividade e considerada como normal, e ate deseJa
vel, a ponto de estar integrada aos objetivos da escola. 

Na medida em que essa concep,ao e dominante, nao requer 
maiores explica,6es, e, antes mesmo de reconhecer 0 que quer que seja 
numa obra, c costume pressupor que cia exprime 0 autor. Isso c 
verdade da pintura de Van Gogh ao fovismo (alias, express iva segun
do quase todas as defini,6es), mas sera es.t~ndido tan:b~m. as 
produ,6es de cinema, de variedades, de pubhcldade, e ate a vida 
cotidiana: que cada um produza agora seus proprios exemplos, para 
que assim possa exprimir um pouco de si mesmo. 

d) A definic;iio formal: e expressiva a obra cuja forma c expressiva. 
Esse enunciado aparentemente simples esconde um problema funda
mental: como saber se uma forma e expressiva ou nao? Para isso, sera 
preciso quase sempre se rcferir a uma das defini,6es precedentes -
mas essa defini,ao "formal" e, sem duvida, mais interessante e de
monstrativa la onde e pura, ista e, entre os teoricos que acreditam em 
uma expressividade da forma. Ha (houve) dois modos de acreditar 
nela: 

- ou refere-se a forma da obra a urn catalogo convencional de 
formas, estipulando quais sao expressivas, quais 0 sao menos: a ex
pressividade e entao toda regulada socialmente. 0 Egito faraonico 
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pode ser um exemplo (embora se ignore se la os artistas possuiam a 
no,ao de expressividade); 0 scculo de Luis XIV c com certeza outro, 
assim como a URSS do realismo socialista; 

- ou considera-se a forma como dominio "vivo", "organico", 
cuja expressividade e companlvel a de todo organismo vivo: c uma 
concep,ao que floresceu no seculo XX, na consecu,ao da abstra,ao 
pictorica e de seu culto dos valores pl<isticos "puros". 

Essa ultima ideia foi desenvolvida pela estctica pictorica do 
seculo XX, que teve 0 desejo de autonomizar, as vezes excessivamente, 
a "vida das formas" cujo conceito evocamos acima. Nos anos 50, por 
exemplo, a filosofa americana Suzanne Langer desenvolve uma abor
dagem da arte como definida por um objetivo ideal e trans-historico, 
que e exatamente seu valor expressivo. Para ela, a expressividade esta 
nao so presente, mas identicamente presente em todas as obras de 
arte: 0 que e expresso sao os sentimentos (feeling), e a expressao e a 
encarna,ao de uma forma abstrata, e 0 que da forma simbolica ao 
feeling. Nessa perspectiva, se a arte nao-imitativa, a arte que transfor
rna a realidade, e concebida como mais fortemente express iva, a arte 
imitativa pode se-Io tambem, contanto que evite a copia pura e sim
ples das aparencias, para dedicar-se a "enraizar formas naturalmente 
expressivas". A emo~ao nao-simbolizada escapa e a realidade so se 
transmite se for abstrata e simbolizada: assim a arte implica sempre 
urn processo de abstra~ao. Existem ainda outras defini~6es possiveis, 
e claro, e as que acabamos de fornecer acham-se na maioria das vezes 
combinadas umas com as outras. Um historiador de arte como Gom
brich insistira no fato de que a expressividade atua no plano formal, e 
de que, se ela tern componentes naturais (cores, formas graficas) que 
remetem it realidade, tem sobretudo componentes historicos, contex
tuais, que remetem it historia das formas e, por isso, a situa~ao 
hist6rica do espectador: para ele, a expressividade e principalmente 
extrinseca it obra. Ao contrario, para um critico como Duthuit, a 
expressividade das formas e insepanlvcl do desejo do sujeito pintor, e 
e sempre testemunha de um encontro bem-sucedido com 0 real: e 
intrinseca it obra, da qual manifesta 0 carater vivo. 

2.1.2 Criticas 

o apanhado dessas principais defini~6es permite compreender 
por que a no~ao de expressao e tao problematica: sua defini,ao varia 
ao sabor dos valores esteticos reconhecidos pel a sociedade; como 
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fun~ao simbolizante, esta sempre conexa a significa~ao, scm no entan
to confundir-se com ela; aparece sempre mais ou menos como urn 
suplemento relacionado a uma fun~ao primeira (de representa~ao, 
sobretudo); esta ao mesmo tempo na obra e fora da obra, eterna e 
hist6rica. 

Assim nao faltaram criticas, seja para fornecer enfim uma defi
ni~ao racional da expressao, seja para recusar totalmente a no~ao. Das 
primeiras, um dos exemplos mais impressionantes e 0 de Richard 
Wollheim: no contexto de uma abordagem estritamente analitica, co
me~a a redefinir completamente, nao apenas a no~ao de expressiio, 
mas a de arte, que julga inseparaveis. Em oposi~ao a teoria institucio
nal da arte hoje dominante (a arte e () que e socialmente reconhecido 
como arte e nada alem disso), Wollheim prop6e uma defini~iio intrin
seca: a arte e um dominio de produ~6es humanas comparavel a 
linguagem, que tern, como a linguagem, um valor simb6lico, uma 
"vida" pr6pria (alias, Wollheim retoma 0 termo de Wittgenstein, Lc
llcnsform, forma de vida), tanto do ponto de vista do artista quanto do 
ponto de vista do espectador. Disso resulta que existem efetivamente 
intcnc;iics artisticas e que a arte requer uma aprendizagem. 

A no~ao de expressao e examinada por Wollheim a titulo de 
exemplo das propriedades especificas da arte, as que obrigam a supe
rar toda concep~ao material, "de apresenta~ao", da obra de arte. 0 
metodo, deliberadamente complicado, nao e facil de resumir. Wol
lheim, por um lado, refuta as defini~6es que chamamos subjetiva e 
espectadora, porque sup6em a expressividade exterior a obra; por 
outro lado, ele constata segundo Gombrich que a expressividade tam
bem nao pode estar contida na obra como dado. Nesse ponto em que 
ele parece recusar todas as defini~6es possiveis, a solu~ao e proposta 
como uma especie de dialetica entre um componente "natural" e 
"imediato" da expressao (ligando-a por exemplo ao Eu artista), e um 
componente "cultural" e "arbitrario" (ligando-a a hist6ria das formas) 
- 0 todo tendo sentido apenas em rela~ao a defini~ao de arte como 
"forma de vida". 

Mas a no~ao de expressao em geral e especialmente as defini
~6es que a vinculam a subjetividade foram objeto de critica mais 
radical, nos anos 60, por parte de fil6sofos da "desconstru~ao" como 
Jacques Derrida, e de criticos como Julia Kristeva. A critica tem como 
objetivo 0 modelo de significa~ao implicitamente subjacente a no~iio 
de expressao: esta sup6e, de fato, que se privilegie a produ~iio de urn 
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significado, negligenciando os efeitos pr6prios do tralllliho do signifi
cante. Correlativamente, 0 que e recusado e a ideia de urn sujeito 
centrado, consciente, II pleno", que a obra encontra em plena luz. 
Derrida, Kristeva e muitos outros retomam, ao contrario, a concep~iio 
freudiana (as vezes revista por Lacan), segundo a qual 0 sujeito s6 
existe em urn processo interminavel de constitui~iio pelo jogo de 
significantes de toda natureza - jogo do qual ele nunca eo dono, e 
que se passa no inconsciente. Falar de "expressiio" de urn sujeito s6 
pode portanto, para eles, ser urn engodo, que remete a uma falsa 
concep~ao de sujeito. Recusada como produ~iio de significados, recu
sada como produ~ao intencional de um sujeito, a expressao ve-se -
ainda - reduzida a expressividade formal codificada. Essas criticas 
visavam sobretudo a esfera da literatura, em geral 0 jogo da lingua
gem (urn aspecto importante dos primeiros trabalhos de Derrida e a 
critica da domina~ao do oral nas filosofias da linguagem bern como a 
valoriza~ao da cscrita). Exerceram, entretanto, influcncia consideravel 
sobre a teoria das artes visuais, especialmente do cinema. Encontram
se, por exemplo, nos Cahicrs du cinema, por volta de 1970, de Pascal 
Bonitzer, de Jean Narboni ou de Jean-Pierre Oudart, condena~6es sem 
nuances da no~ao de expressividade nos filmes, como pertencente a 
uma concep~ao ultrapassada, sujeito-centrada e logo-centrada da obra 
de arte, e cineastas como Bresson e Straub sao louvados por haverem 
realizado obras, nao inexpressivas, mas afastadas da vontadc de ex
pressao. Em da ta mais recente e de modo mais sistematico, 
Marie-Claire Ropars prosseguiu a critica do modelo "logocentrico", 
procurando destacar, em numerosas analises de filmes, processos de 
"escrita" (no sentido de Derrida). 

2.2 Os meios da expressao 

Nao procuraremos dar uma defini~ao unificadora da expressao, 
uma vez que a longa exposi~ao de defini~6es que acabamos de forne
cer torna meio ut6pica tal tentativa. Vamos conservar, a titulo de 
defini~ao funcional, a ideia de que a expressiio visa 0 espectador 
(individual ou mais anonimo), e de que veicula significados exteriores 
a obra, mas mobilizando tecnicas particulares, meios que afetam a 
aparencia da obra. E desses meios que passaremos a tratar. 
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2.2. 1 0 maleria l, a forma 

Asdefini,oes aluais da no,ao de ex prL'Ssao deslacam uma espc
de! de autono mi za,ao os tensiva, e d e hipe rlrofia , do trabalho fo rmal. 
O u c a pr6 pria fo rma que c acenluada, s ublinhada, as vezes deforma
da , o u C 0 Iratamento do mate rial qu e c insis tente, tornado visivel. 

o primeiro dos meios pa ra ta mar uma imagem ex pressiva 
cos tuma ser 0 de ncla incluir "mais" material. ou melho r, de fa zer 
aparecer um trabalho do ma terial (co m toda a ambiguidade dcssa 
ultima f6 rmula : 0 artis ta traba lha 0 material, mas procurando dar a 
imprcssao de que, na obra conclufda, c 0 materia l que trabalha). Os 
exe mplos aqu i se referem essenda lmen te as util iza,Ocs marcadas pe
los valo res plas licos mais e leme ntares. 

a) A sUIII.Tftde: J<I im(lge:m: os anos 70 e 80 vi ram a prod u,ao de 
muitas pinturas de g rand e fo rmato, o riginand o um efei to especifico 
(expressivo, por ass im dize r), pelo simpk'S fato de suas dimensOes. 
CHemos os ret ra tos ~iga ntes de Chuck Close, amplia,oes meticu losas, 
sobre uma tela com mais de dois metros de altura , de fotog rafias 
propos italmc nte inexp n..'Ss ivas e m termos fisiono micos, cujo fa seinio 
provem de s ua dcspropon;.io - inclusive da dcs propon;ao en tre a 
neutralidade dol fo to o rigina l co exccsso da s u~rfide que oc upam na 
tela. 

Mas a supc rficic pode tam bC m se r tra bal hada em s ua espess ura, 
c se to rnara expressiva dcsdc que!'c to rnc m sc ns iveis a quantidade, a 
!'u lidcz c a ma leri aJidade do que nela se colocar. Camadas de p ig mcn
los, tinla quI.' acaba dl' sair do tu bo, tend o consc rvada a espcssura, c 
moddada pda pincclada do pintor: a isso es tamos habituad os pelo 
menos ha um scculo. Mas a idcia foi infinitamcnle modificada ha 
a lgu mas decadas, com a ut ili za,ao de lodo lipo de mate ria is ma is a u 
meno!' im previstos. areia. terra, fragmentos de objetos (um jovem 
pinto r nova io rquino. Ju lian Sc hnabel, logo (icou ce lebre ao utilizar 
co mo s uporlc uma tela sobre a q ual sao co lados eaeos de pratos de 
lou,a). 0 vinculo ent re prcsen, a fisica do material e exprcssao c 
v ivendado de modo tao forte que est imulo u alguns dneaslas a len la
rem produ ... .ir um cq uivalcnte. Penso e m Pa trick Bo kanowski. pintor e 
ci neas ta, eujos Himes tenlam muito d cliberadamenle escapar ao que 
ell.' sen Ie como a matdi,.io da imagem fOlografica, 0 fato de que seja 
docum':lItlirill, que multiplica as t,Uicas de " materiali l.a,ao" de sua 
imagcm: em I~ J;:j':U/l~T Ju milt ill, po r exemplo. isso vai da conSlru,ao 
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de cemirios nao-perspectivistas a interposi~ao, diante da objetiva, de 
substancias diversas, mais ou menos transparentes, que trazem 0 tra~o 

visivel de manipulat;6cs. 

b) A cor c os valorcs plasticos: todas as teorias da pintura desde a 
arte abstrata, todas as teorias do cinema "abstrato", "pict6rico", afir
maram 0 papel expressivo da cor, empregada pela maioria dos artistas 
do seculo XX preocupados com a expressao visual, desde as largas 
faixas negras das telas de Soulages (que alias tiram partido tambem da 
ligeira irregularidade da superficie produzida pelas passagens do 
pincel) ao trabalho da cor na sequencia da orgia de Ivan, 0 Terrivcl. 

E surpreendente constatar, uma vez mais, a quase inexistencia 
de uma teoria da cor. Esse valor, talvez 0 mais importante para 0 

pintor, em todo caso 0 mais facil de dominar conscientemente, s6 tem 
suscitado discursos metaf6ricos. Metafora musical, que se baseia em 
pretensas equivalencias de sensa~6es entre cores e sons, e que ocasio
na a elabora~ao de sistemas fantasistas. Metafora psicol6gica, 
basicamente a do calor, que todos conhecem: 0 vermelho c cor "quen
te", 0 azul e "fria" etc. Mctaforas simb6licas que retomam, as vezes 
sem saber, equivaIencias antigas entre 0 vermelho e 0 sangue, 0 ouro 
eo poder, 0 azul-marinho e 0 firmamento etc. Todas essas metaforas, 
e outras, acham-se incansavelmente reproduzidas e combinadas na 
maioria das abordagens criadoras do dominio plastico, de Kandinsky 
em suas li~6es na Bauhaus a Eisenstein em seus ensaios sobre a 
montagem. Nao se trata de desprezar 0 interesse potencial de tais 
compara~6es. Simplesmente, nao podem valer para teorias, mesmo 
incipientes (sao de outra natureza). 

c) El1fim, as IIr6prias formas: 0 rol c infinito, a teoria ainda mais 
inexistente do que a da cor. As explica~6es de Klee ou de Kandinsky 
sobre a linha e suas aventuras sao fascinantes, mas provem da fic~ao 
(uma linha que fIuna, que sc al'rcssu, que esta dcscquilibrada etc). Resta 
a pratica, que demonstrou a porfia que as formas, elementares ou 
complexas, eram consideradas como elementos expressivos impor
tantes. No tocante ao cinema, 0 inesgotavel Eisenstein quis incluir os 
contrastes graficos no numero dos parametros que determinam as 
rela~6es entre pianos sucessivos, em uma de suas primeiras teorias da 
montagem - mas e a pintura que tem 0 registro mais extenso, das 
geometrias de Feininger ou de Kupka as de Sonia Delaunay ou de 
Vasarely, da tinta escorrendo de Sam Francis aos drippings de Pollock, 
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dos riscos de Hartung aos tra~ados "selvagens" de Andre Masson, do 
tachismo a arte informal etc. 

E impossivcl esbo~ar uma tipologia, a nao ser a distin~ao entre 
uma expressividade "intrinseca" das formas, que faz com que 0 trian
gulo, mais pontudo que 0 circulo, seja sentido como mais agressivo 
(encontra-se essa concep~ao em Kandinsky e tambem em Amheim, 
em Gombrich ou em Eisenstein, para nos limitarmos aos autores ja 
citados) - e uma expressividade "extrinseca", que resulta mais de seu 
carater de trat;o de um gesto, guardando po is uma especie de dinamis
mo ligado a esse gesto: a mesma linha sinuosa pode ter sido 
meticulosamente desenhada (em Kandinsky) ou, ao contrario, lan~a
da furiosamente sobre a tela (em Masson), e sua expressividade 
relativa ficar evidentemente transformada. 

2.2.20 estilo 

Se a lista dos elementos expressivos nao e muito longa, ve-se 
que as configura~6es possiveis sao em numero quase infinito, e que se 
esta longe de uma abordagem racional da expressao partindo de seus 
elementos. E que a expressao nunca c absoluta, mas sempre relaciona
da com um conjunto de conven~6es, com um senti do comum do que 
e admissivel, normal, ou extraordinario - em resumo, com um estilo. 
A no~ao de estilo nao c simples alias, ja que pode remeter a duas 
realidades semicontradit6rias: 

- a do individuo: "0 estilo e 0 homem"; e nesse sentido, por 
exemplo, que a entende Roland Barthes, ao opor em a grau zero da 
escritura 0 nivel individ ual do estilo ao da escrita; e e nesse sentido 
tambem que a entendem muitas express6es da linguagem corrente; 

- a do grupo: 0 estilo e entao definido como caracteristica de 
um periodo, de uma escola, como "0 estilo barroco", "0 estilo Luis 
XVI" ou "0 estilo Ingres". 

Na verdade essas duas defini~6es nao sao inteiramente incom
pativeis: 0 estilo individual nada mais faz do que traduzir a escolha 
feita por um individuo referindo-se a um estilo constituido como 
marca de um grupo ou de uma cpoca, certamente transformando-o, as 
vezes, um pOUCO. 0 estilo g6tico foi assim objeto de numerosas rea
propria~6es no scculo XIX, produzindo alias, visto de hoje, nao tanto 
estilos individuais e sim novos estilos de cpoca (os pre-rafaelitas, por 
exemplo). Do mesmo modo, no seculo XX um estilo mais fIou, 0 dos 
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desenhos de crian~as, foi reivindicado por artistas tao diferentes quan
to Klee ou Dubuffet: mas, se 0 estilo de um e do outro se define ate 
certo ponto como "infantil", refere-se alem disso a movimentos dos 
quais participaram, respectivamente, a Bauhaus e a "arte bruta". 

Mas, qualquer que seja a defini~ao adotada, 0 estilo continua a 
ser definido por um certo numero de escolhas que dizem respeito nao 
apenas ao que acabamos de referir, 0 material, a form,a, mas tambem 
a todos os elementos da figura~ao, da "encena~ao". E alias uma das 
razoes da dificuldade em definir 0 estilo: ele atinge toda a obra. Quanto 
a seu poder expressivo, cabe num principio simples: um estilo sera 
tanto mais expressivo quanta mais novo for. Isso vale para os estilos 
individuais, e a busca da originalidade, da sensa~ao inedita, esta entre 
os objetivos reconhecidos da arte desde, no minimo, 0 seculo XIX 
(recentemente ainda, dizia muito bem Christian Boltanski: "0 objetivo 
da pintura e a emo~ao, e eo inesperado que a suscita"). Isso vale, ainda 
mais talvez, para os estilos coletivos, que so se definem como estilos 
quando se opoem aos estilos que os precederam: 0 neoclassicismo em 
rea~ao ao rococo, 0 romantismo em rea~ao ao classicismo etc. 

Estes exemplos podem retomar os da rubrica precedente, po is 
um estilo define-se tambem em rela~ao a determinado tratamento do 
material, a um gosto por certas formas ou certas cores etc. Mas na 
maioria das vezes sao os elementos de encena~ao os que se destacam 
na constitui~ao dos estilos. Por exemplo, a luz. Ainda nao foi feita a 
historia da representa~ao pictorica da luz, desde a figura~ao, inevita
velmente dourada, dos raios da luz celeste nos quadros italianos dos 
seculos XIII e XIV, ate as tentativas do infcio do seculo XX, para 
traduzir a luz eletrica, sob a forma de respingo de partfculas lumino
sas, pintadas uma a uma, nos quadros dos futuristas. Essa historia 
passaria por diversas maneiras de representar a propria "materia" 
luminosa e sua cor, ora amarelada como em Rafael, ora azulada como 
em Constable, ora ainda branca ou vermelha. Traria a marca de varias 
concep~oes sucessivas da luz, como brilho, como ondula~ao, como 
atmosfera; demonstraria sobretudo as varia~oes da encena~ao lumino
sa, desde os pintores do claro-escuro como Caravaggio e Rembrandt, 
em que a luz designa vivamente zonas significantes, ate os pintores 
luministas, de Velasquez a Vermeer, nos quais a luz banha os objetos, 
encerra-os e une-os uns aos outros. Em cada etapa dessa historia, 0 

estilo da luz traz consigo uma impressao de conjunto, e, se as brechas 
feitas pela luz na sombra sao, em Rembrandt, expressivas dramatica
mente, as paisagens nubladas de Constable 0 sao atmosfericamente. 
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A fotografia, 0 cinema e ate 0 video tiveram tambem seus estilos 
de luz. Isso e muito evidente no cinema "institucional", no qual a luz 
e confiada a um especialista, 0 diretor de fotografia (0 mais bem pago 
e 0 mais prestigiado dos tecnicos: muitos realizadores pod em hoje 
invejar a reputa~ao de um Nestor Almendros) - e no qual ela e 
fabricada para servir aos intuitos da institui~ao. Foram variados os 
estilos de luz cinematografica; alguns diretores de fotografia e alguns 
realizadores tiveram 0 seu: porque foi um e outro, vamos citar apenas 
o casu de Josef von Sternberg, cujo penultimo filme, The saga of Anata
han, baseia-se, para produzir a impressao de sufoca~ao e de loucura 
crescentes que 0 roteiro exige, em um cenario opressor, em uma 
dire~ao de atores muito extrovertida e em uma constante divisao da 
imagem entre sombras e luzes organizadas em rede, numa especie de 
grade que encerra e devora os personagens. No cinema, ainda mais do 
que na pintura, 0 estilo da luz rege a expressividade da imagem 
(porque se trata de uma imagem-Iuz, de uma imagem em que a luz 
esta nao so representada, mas presente - d. capitulo 3, 3.1). 

Outro exemplo: 0 close. Dele ja se falou (d. capitulo 3, 1.1.4) para 
ilustrar a segrega~ao dos espa~os plastico e do espectador, e destacou
se que desde logo de fora reconhecido como um dos principais 
trunfos do cinema em sua busca da expressividade. Pode-se ainda 
acrescentar que houve estilos de close. 0 rosto humano foi 0 primeiro 
objeto privilegiado do close, e e sempre para filmar rostos, para acen
tuar sua mimica em um momenta especialmente dramatico, que um 
cineasta como Griffith 0 utiliza. Mas, desde os anos 20, 0 cinema "de 
arte" europeu deseja estende-Io a figura~ao expressiva dos objetos; 
quando Bela Balazs fala de fisionomia, e pensando tanto em uma 
paisagem, em uma natureza morta, em um close de coisa, quanto em 
um rosto; quando Jean Epstein escreve seu famoso texto de Bonjour 
cinema, justa poe na apologia do close, as lagrimas que escorrem do 
olho e 0 telcfone, a expressao de uma boca e a de um relogio de 
pulso ... 

o close pareceu esgotar, na decada de 20, toda a gama de suas 
potencialidades expressivas, de que Joana d'Arc de Dreyer devia de 
certa forma ser a apoteose. No entanto, muitos cineastas conseguiram 
ainda utiliza-Io com sucesso, seja ocasionalmente (pode-se pensar no 
grande close da boca e bigode de Kane pronunciando "Rosebud", no 
inicio do filme de Welles), seja mais sistematicamente, por exemplo ao 
conjuga-Io com a tela grande - e aqui e 0 nome de Sergio Leone que 
se impoe. 
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NJo de~envolveremos es:-:es exemplos, que abrangeriam loda a 
historia das artes figurativas . Uma ultima palavra apenas subre essl.'S 
meios da exprcssJo: em I:imlls.·-mouv.:m.:"t, Cillcs Dcleuze reagrupa, 
sob u nome de imllg.:m-Ilfdr'io, as reprl.'Senta"fx>s do ros to humano e as 
do que chama "cspa"l)s quaisqucr''', espa"os dcseonectados, esvazia
dos, as volta~ com a luI., com a sombra, com a cor. A imagem-afei,,50 
c, no cinema, aquela em que a exprcssividade lornou-se invasiva, 
preponderante, exc1usiva; quanlo ao espa"o qualquer, coda lela de 
pintura, da lela de cinema, da imagem, esse espa,o plaslico de que 0 

cspcctador eslii scmprc fundamentalmente separado. 0 que indica 
Dcleuzc a rcspcilO do cinema, e que pode estender-se a imagem em 
lodas as suas manifesla,oes, c portanlo a importancia, a pregnancia 
cxpressiva dos elemen tos da ima};cm <lll/.:.~ de sua cla bora,ao (quando 
sao quaisqucr, nJo e:-:pecificadus). 

2.2.3 A ddorma,50: 0 deito 

J5 dissemos que urn es tilo tera tanto mais oportunidades de 
passar por exprcssivn quanto mais novo for. Esse principia vale para 
a ('xprcssfio pm gt'rJI. t' {> uma das varia niL'S mais frcquenlL'S de sua 
dcfini,ao formt//: a nbra e)(pressiva e a que surprccnde, pnrquc naO se 
pareee com nada de cnnhecido, porque inova , invenla visivclmcnle. 

A inova,3u formal, na his toria das aries, sem pre intcrvcio em 
cerlo conle>.lo eslilbticu, em rl!ia,5u ao qual cia produ/iu uma ruplu
ra . Ai c~ l.i sc m duvida um dos Iru,os da his loria da pintura ao qual 
huie mais e~I.lm()s habiluados, c ttldos se lembram dos esc5ndalos 
dcseneadeados em ~e u lempo pelo impressionismo, pelo fovismu, 
pelo cubi~mll, porque rtlmpiam cllm Iradi,6es eslilislieas bem L'Stahl'· 
lecidas. Ora, Iml'r.·:<:<mll, :<o/~·;1 1.-1111111, u quadro dl' Monet qUl' dcu nnnw 
au movimenlu, com cerle/.a fura concebido como obra particularmcn
Ie l'xprcs)oiva, porquc prnpunha solu,50 radicalmente nova .I 
rcprescnt.l,Jo da lu/ da aurora , insistindo em L>special na sua difusiio 
na atrntl~fera. DOl rnl'sma forma, as primeiras decomposi,C)es cubislas 
dcviam l'xprimir mais c mclhor uma ceria "objetalidadc" de seus 
1ll0de1os de. 

o que cnnvem sublinhar e 0 vinculo quasc scmprc l'stabc lccido 
entre novidade e Il.:formllriio. A obra ex pressiva custuma ser a que 
surpreendl' pel0 frescor dc Sl'U Irabalho formal, mesmo que pare,a 
uma dcforma,ao. E claro quI.! a pr6p ria no,ao de dcforma,ao e suspei
la, ja que n.in pode haver dcforma,50 no absolulo, mas apenas em 

, 

A ,J,dU""4,.d". i'."~I" .. h-s"nhQ,J" E.l$~·n~ldn (A r"I'I<H'" .It> 11o."il", ,,~boo:;o d~' um 
cpis6Jio d .. · QUI' "'IhI M,'.ri .. l'!, 19J Ll, como nJ r"to J" Willim K1cin (R'-·U':~Ik"', 19~) 
C a J~"Sproporc;~" .. ·".tr .. • primcim pl""o .. · ~,-~unJo plano, \I I.">lft);cro ,Ia IX'rspccliv .. , 
(juc provocam <I d .. ·,lo J ... Jdt>rm"c;.io 

rela,Jo a uma forma s upostamen le Il'};itima; alias eslamos hoje acos
lumados a achar interessan te l' Il'gitimoivcl qualqucr conven,ao 
represe ntali v'] (o u n50). N5u insislircmos pois nas aeusar.;f>cs feitas 
conlra quase tndos os l'stilos um poUCH forles, porquc "defonn.lvam" 
alga (sobrctudo os habitos); dl'sdc 0 inicio do scculo XVI, houvc quem 
censurasse Michelangelo pnr se u ins61ilo cxecsso de violeneia, sua 
terril/ilit.;. A ideia de deforma,.)n, Col compensaf\ao, c interessante 
desde que n50 se \(lrne normaliva . 

Pode-se assi m conslatilrque eertos l'slilos ddormam ilS imagens 
de modo sistl'malico com referencia a uma cxprcssao realis ta do visi· 
vel. Criticamus dl'mais a ideia de um absolulo, de uma objclividade 
da rcpresentaf\ao; niio SI.! trata de vollar alras a esse respcito, mas de 
seguir Irilbalhos gue sc intercssaram pelo :;;:n lido de algumas dessas 
"deforma,i"les". E em particular 0 casu de esludos sobre as artcs 
"primitivas" como os de Jan Dcregnwski, nos quais procura-se expli
caro l'slilo de represenla,50 "Ialera l" dos indios da America do Norte, 

289 



au as enormes simplifica~t)es graficas que se encontram em determi
nadas imagens africanas, relacionando-as a grandes esquemas 
simb6licos. Segundo a tese de Deregowski ha dcforma~6es expres
sivas (convencionalmente expressivas, alias de maneira muito rfgida) 
porque violam a objetividade visual para incluir nas representa~6es 
uma intcrprctac;iio do visivel: os estilos dcformantes sao sempre estilos 
esquematizantes. 

Por outro lado, ha sempre, na origem do que e sentido global
mente como deforma~ao, uma especie de hipertrofia local deste ou 
daquele aspecto da imagem, um cfcito, que torna a imagem expressiva. 
o impressionismo dcforma a realidade visual tal como a percebia 0 

pintor academico, porque exagera os efeitos da luz; 0 fovismo, porque 
exagera os cfeitos da cor; e um e outro ganham em expressividade. Em 
torno de 1910, a no~ao de arte negra fez com que uma estatueta Ashanti 
em terracota ou uma mascara Baoulc passassem do status de fetiche 
primitivo ao de obra poderosamente expressiva, porque uma e outra 
for~am, segundo f6rmulas alias muito codificadas, os cfeitos fisiono
micos. Os cfeitos hipertr6ficos de montagem de que 0 cinema mudD 
abusou, as vezes, cram uma grave dcforma~ao da realidade documen
taria, mas foram tambcm, durante um tempo, fonte expressiva 
inesgotavel. 

Assim, a expressividade talvez se origine fundamentalmente da 
dcforma~ao. Por mais rapido que seja, este exame da no~ao de "dcfor
ma~ao" mostra de novo que a expressividade tem dois aspectos: 

- um aspecto historico, ligado a vida dos estilos, ao seu enfra
quecimento, a sua sucessao por deslocamentos, intensifica~6es e 
transforma~6es sucessivas (e dcforma~ao, porcm relativa); 

- um aspccto a-historico, ja que certos elementos, certos con
trastes, certos valores, parecem guardar seu potencial expressivo 
atravcs de todos os seus empregos hist6ricos. Citard apenas 0 exem
plo, divertido e esclarecedor, varias vezes dado por Gombrich a titulo 
de metafora gencrica desta expressividade, 0 exemplo do T)ing c T)(mg. 
Dezenas de cnquCtcs, repetidas nas mais variadas circunstancias, cor
roboram 0 fato de que espontaneamente essas duas silabas quase 
desprovidas de sentido sao sentidas como contrastantes no plano da 
expressividade, I,ing sendo mais agudo, mais frio, mais azul etc, ao 
passo que /!(JJ1g e mais redondo, mais quente, mais vermclho etc. 0 
exemplo vale 0 que vale e servin! somente de emblema de uma expres-
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sivida~e natural de que, c claro, poderiamos ter evocado outras ma ._ 
festa~oes, da careta a caracteriza~ao. m 

2.3 0 exemplo do expressionismo 

~e de~lOs ~anto espa~o it questao da expressao, e porque de 
toda~ e a que malS tem ahmentado as discussoes esh~ticas, sobretudo 
no seculo XX. 0 .fato de uma imagem ser expressiva, e ate de ser feita 
para se~ e.xpresslva, parece claro hoje em dia. Alcm disso, temos da 
expresslvldade uma concep~ao "espontanea" quase padro' d ,. d . d nlza a, 
~ma especIe e. mlsto a teoria subjetiva e da teoria formal e a 
Im?g~m express Iva C a que exprime seu autor atraves de uma f~rma 
energl~a. Ora, essa co~~ep~ao chavao nao caiu do ceu: apareceu em 
grande parte por ocaSlao do desenvolvimento de um amplo movi
mento artistico ~o i.nicio do scculo, que se chamou expressionismo. 
Esse te.rmo_ e malS amd.a ? ~djetivo ."expressionista" viram seu campo 
de aphca~ao e sua defIm~ao amphar-se consideravelmente no curso 
dos an,os; vamos tentar tra~ar os limites desse movimento, buscando 
ao mesmo tempo alguns exemplos de imagens cxprcssivas. 

2.3.1 0 expressionismo como escola 

Atribui-se a Wilhelm Worringer, 0 crftico e historiador de arte 
autor de A/J,~tnlct/()n.ct ~infu::/ung. (d. capitulo 2,3.2.2), a paternidad~ 
da pala~ra expresslOms.m~: foqada por ele em 1911 para qualificar 
um conJunto de obras PlctOrICas, especialmente dos fovistas Derain 
~ufy, B~aq~e, Marquet, entao expostas em Berlim, e para opo-Ias a~ 
Im~resslOmsmo. A palavra teve um sucesso extraordinario sendo 
aplIca?a com significa~6e~ variav~is it poesia (antes de 1914), a~ teatro 
(?epOis. da guerra) e enflm ao cmema (a partir do Ga/)inctc do Dr. 
~a/Ig{/n, 1919). Eis 05ue escrevia Yvan Goll a respeito dela em 1921: 
Um estado ~e espirito que, no domfnio intelectual, atingiu tudo 
c~mo uma epldeml.u, nao so a poesia mas tambcm a prosa, nao s6 a 
pmtura mas a arqUitetura e 0 t~atro, a musica e a ciCncia, a universi
dade e as r~formas escolares." E exatamente 0 sentimento que temos 
70 an.?s mals tarde: que toda uma gera~ao de artistas e de intelectuais 
alemaes, por volta de 1920, foi expressionista (e so foi isso). 

.. Esse sentimento c em parte justificado. Poucos artistas nao se 
defmlram em rela~ao a esse movimento, ainda que fosse para rejeita-Io 
(como Bertolt Brecht apos suas duas primeiras pe~as e como Fritz 

291 



Lang). Bern depois do rim de qualquer "'cscola" expn.'5sionista, nos 
anos 30, os intclectuais alem.ies exi lados em Moscou julgaram Olinda 
importantc dewter a nature.r,a do exprcss ionismo, em lermos direla
men Ie idL'016gicos (teria sido urn movimento revoluciona rio ou, no 
fundo, facilitado a esca lada do na7ismo?): foi 0 famoso I:JqIrl:ss;o/l;s
mus-f)c:/mIlL', de que participaram Brecht, Lukacs, Feuchtwangcr, 
Herwarth Walden, Bcla Bala.r.s c muitos out ros. Dcvemos observar nn 
entilnlo que, para os proprios alemaes, c 0 exprcssionismo Iilerano, 
poc lico c leatral que esta em qUL's tan, na medida em que trata de tcmas 
fi]os6ficos como os dOl utopia, da ('spcram,a (I...: prind/It: L's/ ~ru"cc! c 
fS/,rit J'utol';e, de Ernst Bloch, L'5 I.10 enlre os livros influentcs do 
periodo), que eviden lemenh.' s.io mais dificcis de manifeslar-se nas 
aries plils ticas. 

Mas, pilra ficilr nil pintura, a tendenciil express io nista tern ex is
tenciil lx-m real, duravel c infiucnle . Dcsde 190R, Matisse publicavn 
scu "Cllt~"t.·hi.~tIlcflluvistc", em que dcdarava: "0 que per.:igo antes de 
ludo c a expressJo.I ... ] N.io posso dislinguirenlrc 0 sent imen to qu e 
tenhn d.:a vida e a milllcira como a Iradu zo" - umil perfeilil proclama 
,.in expres:o.ionista quc In~o levaria, depois dil SC=CSS; U/1 (exposi,.io) de 
Bcrlim dc 1911 ,.l fnrl1lu la,an desse tema pelos cril icos mais influentes, 
Worrin~er, Willden, Il ermilnn Bahr. 0 express ionismo opOs-se e nt.i o 
.lS esct)l .:a :o. imediiltamcnle an teritJres, n imprL'Ssionismo e u nilturillb
nlU, como .:a arte da necess idade interior oposla ;] arte dOl rcalidade 
ex terior, corno a arte da proje,aodo Eu oposta.l imita,.Jo dOl natureza . 
MuHo depressa, ell.' reline para a criticil todas as tcndcncias pictoricas 
importantes da dccada, cum 0 risc!) de mislurar tudo. Em um libclo 
publicadn em 1914, Bahr cataloga comn exprc~~ionistas Matisse, Br.l · 
que, os fovist.ls, e c cia ro 0 Bla ue Reiter (Klce, Ka nd i nsky. Fra n7. Ma rc), 
die Brucke (Nulde, Schmidt -Ruliluf) e lambcm os futuris ta~, 0 Pica~s() 
do primeirucubismtJ, c, para 5e r completo, a arle nL'R ra e a artc g~."llica . 

E. .... Sl' imperiilli~mo do e)"prcssionismo laive/. Icnha alingidn tJ 

.lpn~l'u depoi .... dOl ~uerra, quando 5e come,ou a sonhOl r, fuga.rmcnte, 
com uma arquill'lura exp ressinnisla, e sobrl'ludo quando se quis fa:ter 
cinema ex pressionis ta . ClliX<lr;, cnOln se s<l be, foi um "golpc" prcmc
di lado pl'lt) as luc;uso prnduto r Erich Pommer para explorar a 
celebridade do Illtlvimento. 0 exilo supe rou s ua s expectalivas, c di 
versos film es com sujeitu e com cenarios fanlas tico-Iendarios foram 
rotuiados como "exprcss innistOls", seja porque se confundisse sincera 
mente n excessn visua l co m os principins do movimcnlo pictorico, seja 
porquL' se buscasse um :-;IIlX<lII publicitilrio baralo. Em 1926, Rudolf 

292 
··r " . . n:nlOnlsmo" e'""m.t: 0 prol61ipo (O 8,,/11111'1.· of" Dr Culj8u~i, R. Wi!,'n!,', 1929) 
l' 0 pastiehe (P .. ..wlluII,,;r .. , Shafry Workshop, 19~). 



Kurtz publicou urn pequeno livro intitulado Expressionnisme ct cinema, 
no qual tambem ele nao receava os amalgamas, ja que ai se encontram 
tanto Genuine ou Ruskoll1ikow (feitos de prop6sito para aproveitar 0 

sucesso de Culiguri) quanta os filmes abstratos de Ruttmann ou 0 Ballet 
mecal1ique, de Fernand Leger. 

Em suma, muito depressa instalou-se a confusao terminol6gica. 
o aparecimento, depois da 2" Guerra Mundial, da obra de Lotte 
Eisner, L'ecran demoniaquc, nao ajudou a esc1arecer as coisas. Mal lido, 
esse Iivro levou a pensar que 0 expressionismo tinha sido a tendencia 
caracteristica do cinema alemao dos anos 20 (0 que de fato ele nao diz), 
e por volta de 1960 come<;ou a formar-se, depois a solidificar-se, 0 mito 
ainda hoje vivido por muitos do" cinema-expressionista-alemao", abran
gendo confusamente Caligari, Metropolis, os Malluse, de Lang, e ate as 
obras de Murnau. Nao cabe proceder a critica detalhada desse mito; 
como todo mito, ele teve efeitos simb6licos interessantes, ate mesmo 
beneficos. Mas c pequena a sua rela<;ao com a verdade hist6rica. 

A escola expressionista, no que se refere as artes visuais, s6 teve 
uma verdadeira encarna<;ao: na pintura (e urn pouco na escultura), 
antes da guerra. Foi a campea da expressividade formal e subjetiva, e 
e a esse titulo e sob esse aspecto que detalharemos urn pouco mais seus 
principios. 

2.3.20 expressionismo como estilo 

Para ficar no essencial, 0 expressionismo caracteriza-se por tres 
tra<;os: 

a) A recusu da imitu~iio. Herbert Kuhn (1919): "Com 0 expressio
nismo [ ... J, a representa<;ao nao e mais 0 que e representado. Essa 
representa<;ao (0 concreto) nada mais e do que 0 convite para entender 
o que e representado. Em certa medida, 0 que e representado come<;a 
alem do quadro, do drama, do poema." 

Vimos (acima) que a perda da referencia 6ptica, e ate da referen
cia representativa, era sem duvida 0 fenomeno maior de toda a 
hist{)fia recente das imagens. 0 que a ideologia expressionista acres
centa c a idcia de umlllcm da representa<;ao. Se a imagem come<;a onde 
para a trivial fun<;ao representativa, ela s6 tem interesse e ate mesmo 
existencia, portanto, em rela<;ao a esse alem. A recusa expressionista 
da imita<;ao nao e pois uma negatividade, mas ao contrario urn desejo 
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positivo de ir "mais longe", de permitir a imagem que atinja a repre
senta<;ao do invisivel, do inefavel, do transcendente. Desse ponto de 
vista, 0 expressionismo e 0 sucessor direto dos movimentos esteticos 
do seculo XIX que, do romantismo ao simbolismo, tinham preparado 
os pintores (e seu publico) para a ideia de que 0 quadro podia, atraves 
da figura<;ao, atingir 0 mundo divino (como em Caspar David Frie
drich),o mundo do sonho e do pesadelo (como em Fussli), 0 mundo 
da b ntasia (como em Odilon Redon) e 0 das mitologias (como em 
Eklcklin). 

b) A extlCerllll~tlO dll sul1jctividude. Casimir Edschmid (1918): "f: 
preciso que a realidade seja criada porp6s. 0 sentido do objeto deve 
ser buscado a lem da aparencia. [ ... J E preciso fornecer um reflexo 
pur~, inalterado, da imagem do mundo. E esta s6 se encontra em n6s 
mesmos." 

Este talvez seja 0 ponto mais importante: atraves desse credo 
subjetivista urn pouco ingenuo, 0 expressionismo cristalizou a con
cep<;aQ da expressao em geral, e e consideravel a influencia que ell' 
exerce .linda hoje. Muito revelador seria 0 estudo aqui de um domlnio 
um pouco menor (pelo menos institucinnalmente) como a historia em 
quadrinhos. Nan apenas logo soube adotar e adaptar, em algumas de 
suas produ<;()Cs mais habeis, as formas expressionistas (ajudada nisso 
por alguns "intermediarios" como Lionel Feininger), mas seu impres
sionante desenvolvimento nos anos 70 foi acompanhado, em geral, de 
uma absoluta complacencia com a ideia de "fantasmas pessoais" que 
era preciso exprimir, e da valoriza<;ao quase sem limites de uma 
subjetividade que se pretendia tanto mais rica quanto mais dec1arada 
(ver, pot exemplo, a obra estranhamente megalomana de urn Philippe 
Druillet). 

c) A iml)(Jrtlil1ciu atriiJUfda I/O material. Aqui todos devem estar 
pensando no que diz determinada vulgata: 0 expressionismo e a arte 
dos contrastl'S marcados, a artl' da Iinha quebrada e inclinada, a arte 
das cores puras lan<;adas sobre a tela sem dar aten<;ao ao naturalismo. 
Evidentemente esse chavao nao e de todo falso, e esses valores, alias 
mais ligados ..10 material do que a forma propriamente dita, foram 
cultivados por expressionistas s{)lidos como Kirchner, ou com mais 
evidencia .linda, Ludwig Meidner. Foi tambem essa vulgata que levou 
a cnnsidl'rar "expressionistas" produ<;oes como 0 filme 110ir hollywoo
diano (devido ..10 preto e branco muito marcado), ou como tantas 
hist6rias em quadrinhos, tambcm muito "l1oires". 
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Mas essa e uma visao muito simplificada da estetica expressio
nista, que praticamente nunca foi ados proprios artistas, nem ados 
criticos da epoca. Em 1919, em um pequeno livro de sintese, Wilhelm 
Hausenstein caracteriza 0 expressionismo pelo desaparecimento das 
categorias da luz, da atmosfera, do tom e da nuance, pelo desapareci
mento do "culto alegre da Stimmung", em proveito de uma enfase na 
atesta<;ao da coisa, do entusiasmo pelas formas de base, de um fana
tismo pelo aspecto dinamico. Para ele, 0 expressionismo e uma arte do 
"centrico" (contra 0 "accntrico" impressionismo), da essencialidade, 
da simetria, do estatico; provem de uma afirma<;ao confiante e arrisca
da que se traduz plasticamente por urn lado extremamente 
estruturado, quase geometrico. 

Esse texto, e outros da mesma epoca, podem parecer vagos: 
porque e muitissimo dificil fornecer uma lista das formas essencial
mente expressionistas. 0 perigo da lista, alias, e mais do que claro em 
todas as vers6es aproximativas do expressionismo que nao paramos 
de criticar. Portanto, e bom repetir que, se 0 expressionismo teve 0 

culto da forma forte, se ficou totalmente enredado na ideologia das 
vanguardas abstra tas, ele se define mais pela supressao da forma, pelo 
relacionamento intencional e direto entre material e sentimento, mes
mo entre os artistas mais pr6ximos da pura experimenta<;ao abstrata. 

Kandinsky (1910): "Calculo frio, manchas que irrompem sem 
premedita<;ao, constru<;ao matematica exata (manifesta ou oculta), 
desenho silencioso, gritante, acabamento meticuloso, fanfarras de co
res, seu pianissimo de violino, superficies grandes, tranquilas, 
pesadas, rompidas. Nao estara nisso a forma? Nao sera 0 meio?" Mas, 
alem dessa enumera<;ao deliberadamente heter6c1ita, acrescentava: 
"Almas sofredoras, suplicantes, atormentadas, em afli<;ao profunda, 
causada pelo choque entre 0 espiritual e 0 material. 0 achado. 0 que 
ha de vivo nos vivos e a natureza <morta>. 0 consolo nas apari<;oes do 
mundo - exterior, interior. Idcia da alegria. 0 apelo. A fala do secreto 
atravcs do secreto. Nao c isso 0 conteudo?" Melhor defini<;ao nao ha: 
o expressionismo nao tem forma (mica, submete sua forma ao duplo 
desejo de expressao, expressao da alma, expressao do mundo, indis
sociavelmente. Hausenstein: "Pintor e objeto se encaram, ambos se 
abrem juntos, desdobrando como asas seu envoltorio externo, e fun
dem as suas interioridades postas a nu." 

d) () cxccsso. Por esse termo suplementar (so anunciamos tres 
tra<;os para definir 0 expressionismo), nao se pretende concluir. Sim-
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plesmente isolar 0 nucleo do que e sempre fascinante no expressionis
mo. Os expressionistas combateram 0 que Ihes pan~cia como uma 
muito tranquila "objetalidade" na pintura, procuraram desencadear 
os poderes expressivos do material e da forma, ate produzirem a 
visao, a interpreta<;ao mais arbitraria, mais individualmente exacerba
da. Nao ha d uvida de que foi este excesso, este desencadeamento, que 
pareceu tao desejavel e que sempre se quis igualar. Pelo expressionis
mo, a expressividade artistica ficou duravelmente ligada a emo<;ao em 
sua brutalidade e sua inalienabilidade. Desse ponto de vista somos 
todos ainda urn pouco expressionistas. 

3. A imagem aurdtica 

3.1 A aura artistica 

3.1.10 que e obra de arte? 

Ao consagrar as duas primeiras partes deste capitulo a questao 
da abstra<;ao e a da expressividade da imagem, quisemos chamar a 
aten<;ao para dois momentos maiores da hist6ria das imagens no 
scculo XX. Entretanto, assim procedendo, pusemos urn pouco a carro
<;a antes dos bois, ja que presumimos em todas essas discussoes que 0 

valor artistico das imagens nao era questionado - por conseguinte, 
que era conhecido e bem definido. Ora, se cada urn de nos sabe mais 
ou menos, por experiencia, 0 que ceo que nao e arte, c muito comum 
que sua dcfini<;ao exata, seus limites e sua area de extensao nos 
escapem, e mais ainda que fiquemos perturbados por certos desloca
mentos desses limites, certas altera<;6es dessa dcfini<;ao. 

Ha muitas maneiras diferentes de definir a arte, cada uma 
correspondente a primazia de uma ou outra ideologia. 0 academismo, 
este epifen6meno puramente ideologico de que ja falamos, considera
va a arte da pintura como contida em dois valores essenciais: 

- a arte esta em rela<;ao com valores espirituais, aos quais 
proporciona 0 acesso do espectador, e que 0 criador deve cultivar. No 
seculo XIX, esses valores sao os de uma Grecia eterna e amplamente 
imaginaria: beleza, harmonia, equilibrio etc. Correlativamente a arte 
nao tem (e nao deve ter) inten<;ao utilitaria, "baixamente" material, e 
deve ate evitar escrupulosamente qualquer rela<;ao muito direta com 
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a realidade conternpor5nea, que s() pude se r conl in~en te (ver a cnnde
na~au dus prirneiros rea lismos); 

- a arte ~ () campu d e exercicill privilC}~iado da " pcrfei~ao 

formal" , e 0 artist.l c qUl'lll, capa/, de demonstrar quc domina a forma 
e que ~ urn virtum:e da h~cnica (c () objetivo proclamado do concurso 
do prcmio de Rorna), saber5 a[crn disso ullrapassar essa virluosidade 
para coloca-Ia a serv i~o da fmma perfl'ita - cuja pri)pria ddini,ao e 
buscada em uma lcitura ide.lliJ'ada da arte an l i~a. 

Assim, pode-se res umir csquernalica lllc nie a conccp~ao da arlc 
no Renascimenlo pur esses dois tra ~os: 

- 0 a IllOf pela virtuosid.lde Iccnica - mas por uma virtuusida
deque nao sc d issi mular.l , porque c lu~are si nal de uma cxperimenta~ao 
permil nenle da qua I n.1o sc devl' fer vcr~onha; 

- {1 cln cSfabclecido e ntre ilrte e conhecimento, en lre arle c 
mosofia : pintar c dcscobrir u mundo, s uas leis, se u sentido profundo; 
pintar~ pensar. 

Pode-se (tl ntinuilr esse peque no exerClCHl e calalot;.lr assim 
t.J.nlas cnncep,t-)CS de arle quantas (II rem as cpucas e as socicdildcs. 
Duas cnisas, no (undo, ilpareceriilm: 

a) () 1/1'/';/"';/";1'; () que (alta a lodas essas dcfini,r)es, impHc ita s ou 
l'xprcssamcntc codificildas, ~ a prt'lpria id~ia de sua rt'i,/fividud..:, [sso 
nao surpreende, po is c pr()prin da ideolo}; ia dissi mular-se, inclusive a 
si lI1eSIll..!, L' fa/l'r (fer que sc Iq,isla Ill) absnlulu. Dcsse ponlo de vista 
- c scm que por isstl acheJntls que eslarnos isenlos de preconceifos 
ideol()};icu~ - .l rdkxao sobre a arte elll nossa ~r()ca rea liLou um 
pro}; re~.'.o, .J(l I"l:}; i~1 ril r e~.~e ear.! ter rclilt ivo dil defi ni,.1o de .J. rte . Se h.l 
hujl: urna COllccp,.1U dllTl1inante, l- (l qUl' Sl' chamou j,s vt'/es dcfini,.1n 
il1 :> /ilu, ';"/I, // dil ilrte, se};undo a qual ~ nbra de arll' 0 que ~ soci alrnentc 
reconhecidll como tal, peln Illenos no interior de urn meio espccia liza
do, independe l~ternenh.' da s prt..'lensils qual idades intrinst'cas do 
llbjt..'lo-suporlc. E com essa concep,.1n que se dcfrontam, diariamcn le, 
os v isi tantes do Cenlro Pompidou, por VeLl'S urn poueo perplcxos 
diante do falo de se rem propustos como obras de <lriC um montc d e 
(arVan, ma,Ss de ve rdade em dcctJlllpnsi,ao, um aV;lomeradu de tele
visores, em suma, "qualqu cr coisa", se})undu a expressdo de Thierry 
de Duve (19X9). 
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Essa atitude urn pouco cinica tern, alias, sua justificativa com a 
introdu~ao do ready-made por Marcel Duchamp: se urn mictorio ou urn 
porta-garrafas podem ser considerados obras de arte, e porque foram 
expostos em galerias (e agora em museus), co":,entados _como ~ar~as 
de uma reflexao, de urn gesto artistico, que, assmados, sao refenvels a 
urn artista. Duchamp nao foi superado nesse ponto e de Duve mostrou 
que toda a arte e atualmente definida em primeiro lugar pela institui
~ao (podendo esta, em urn segundo tempo, definir e tentar impor 
criterios de aceitabilidade, eminentemente variaveis, convem dizer). 

b) A aum: inversamente, se houve tal multiplicidade de defini
~6es da arte, foi tambem porque todas essas dcfini~6es tinham algo em 
comum. Esse "algo", que e a propria especificidade da atividade 
artistica, nao e simples de qualificar. Trata-se no fundo de constatar 
que, em quase todas as sociedades que conheceram urn desenvolvi
mento artlstico, a arte e dotada de urn valor especial que confere a suas 
produ~6es uma natureza fora do comum, urn prestigio particular, 
uma aura. 

A palavra "aura" designa a aureola luminosa mais ou menos 
sobrenatural que supostamente emana de certas pessoas ou de certos 
objetos. A metafora e portanto clara: se a obra de arte tern uma aura, e 
porque irradia, emite vibra~6es particulares, nao pode ser vista como 
objeto comum. Essa concep~ao e tao geral, tao inscrita em todas as 
defini~6es de arte, que e inutil in<;istir, senao para observar que, 
contrariamente ao que se possa pensar a primeira vista, a defini~ao 
institucional de arte nao aboliu a aura da obra de arte, longe disso: esta 
aura so mudou de natureza, como ja havia mudado no decorrer dos 
seculos. 0 leone bizantino tinha uma aura sobrenatural, decorrente de 
sua fun~ao religiosa; urn quadro classico, suponhamos urn Poussin, 
tinha uma aura ligada a superioridade reconhecida do pintor, a seu 
talento (mais tarde, falar-se-a de genio); a aura da pe~a exposta hoje 
em uma galeria ou em urn museu resulta sobretudo da propria expo
si~ao que a consagra como obra de arte (ao conferir-Ihe ao mesmo 
tempo valor comercial, do qual a arte se tornou inseparavel). 

A arte hoje aparece, portanto, como institui~ao social, e por isso 
muito variiivel historicamente, cuja fun~ao e conferir 0 status auratico 
de obra de arte a determinadas produ~6es materiais (entre as quais 
muitas imagens). Resta sublinhar que, apesar do carater relativo dessa 
institui~ao, apesar das formas arbitrarias que pode assumir, sua exis
tencia nao e decerto arbitraria, visto que ela aparece em quase todas as 
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sociedades humanas conhecidas. A arte responde a uma necessidade 
das sociedades, inicialmente ligada a necessidade religiosa, ao sagra
do, mas sempre ligada a urn desejo de "superar" a condi~ao humana, 
de chegar a uma experiCncia e a urn conhecimento de ordem transcen
dental. 

3.1.2 Reprodutibilidade tecnica e perda de aura 

o termo "aura" que acabamos de utilizar foi imposto, para 
designar este atributo classico da obra de arte, por urn celebre artigo 
de Walter Benjamin, "A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 
tecnica" (1935), cuja tese merece ser relembrada. Benjamin ficou im
pressionado, como muitos de seus contemporaneos, com a 
multiplica~ao das imagens, em especial das imagens automaticas e 
mecanicamente reproduzidas, de que a fotografia de imprensa e 0 

prototipo. Mas ao contra rio dos criticos do scculo XIX, para quem 0 

fenomeno importante fora a automaticidade do instantaneo, Benjamin 
insiste sobretudo na reprodu~ao, na scrie: sera que a obra de arte 
difundida em exemplares multiplos ainda e uma obra de arte? Sera 
que essa multiplica~ao, essa massifica~ao, nao implica na perda da 
aura, logo, no desaparecimento do que c a propria essencia da arte? 

Tal e a questao formulada por Benjamin - cuja resposta, alias, 
e afirmativa: para ele, ha perda de aura a partir da inven~ao da 
fotografia, que nao s() permite a reprodu~ao infinita e imediata, mas 
faz passar para segundo plano 0 valor de cu/to das obras em proveito 
de seu valor de eXf!osir;iio. Esse tema foi muito retomado, sob formas 
pouco diferentes, e tornou-se banal deplorar que 0 livro ilustrado, 0 

cinema, a televisao, ao reproduzirem cotidianamente milhares de ima
gens artisticas, an nos acostumarem a vcr cada vez mais reprodu~6es 
e cada vez menos originais, tenham tido influencia nefasta, tornando
nos insensiveis a aura das obras de arte, incapazes de ve-Ias 
verdadeiramente. Alias c exato que a difusao cada vez mais maci<;a e 
mais rapida das imagens nos leva a s6 perceber suas caracteristicas 
proeminentes, em detrimento de tra~os mais sutis que sao as vezes 0 

essencial: julgar ()rdct de Dreyer a luz do cinema americana de 1990, 
ou os quadros de Vermeer pelas uti\iza~oes que dcles faz a publicida
de, s6 pode redundar na sua total incompreensao e ate a nao se 
enxergar 0 que ndes se encontra. 

Mas essas leituras da tese de Benjamin sao muito unilaterais. 
Esquecem, por urn lado, que a arte da epoca da reprodu~ao em massa 
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encontrou outros valores auraticos (que se podem sempre contestar, e 
claro: e uma questao de gosto) e, por outro, que a no,ao de aura nao 
deve ser compreendida de forma muito duradoura. a que valeu a 
Michelangelo e a Rembrandt a admira,ao de seus contemporaneos 
certamente nao e 0 que fundamenta sua gloria presente - e obras que 
vemos como especialmente dotadas de aura, como as de Vermeer ou 
de Georges de La Tour, foram em sua epoca vistas como relativamente 
banais. A arte em geral so tern sentido se estivermos preparados para 
aceitar 0 valor auratico das obras de arte - mas a natureza dessa aura 
cas obras em que sera reconhecida nao pararam de mudar desde que 
existe arte. Nossa epoca associou a aura artistica tanto a institui,ao 
(a assinatura), quanto ao carater "historicamente importante" das 
obras do passado; nao ha duvida de que essa dupla defini,ao pode ser 
mudada no futuro. Em todo caso nao vale nem mais nem menos do 
que as concep,oes que a precederam. 

3.2 A estCiica 

3.2.1 Do prazer das imagens a ciencia das imagens 

A imagem artfstica existiu des de sempre - e desde sempre, 
peln menos em todos os tempos historicos, suscitou urn discurso, uma 
interroga,ao fundamental sobre sua natureza, seus poderes, suas fun
,oes. E esse discurso que se designa habitualmente pelo termo 
estetica. Forjado, na metade do seculo XVIII, a partir da raiz grega 
lIisth(:sis, sensa,ao, sentimento, a palavra designou primeiro, com pre
cisao, 0 estudo das sensa,oes e dos sentimentos produzidos pela obra 
de arte. Hoje esse sentido nao e mais ° dominante, mas perdura em 
certos trabalhos, sobretudo de orientac;ao psicologica, que se questio
nam sobre ° porque e 0 como do prazer especffico ligado a 
contempla,ao das imagens (artfsticas ou nao, mas artfsticas na maioria 
das veZeS, em razao da grande carga sensorial e afetiva). 
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Em um lexto de 1978 publicado como um dos capitulos do monumental 
Ilalld/wok of I'cn·"I,tioll, Irvin L. Child declara que "a questao central da 
lenria estetica e a seguinte: ['or que as pessoas acham agradavel, ou 
parecem achar agradavel, a propria atividade pcrceptiva?" Natural· 
menle, 0 autor estil cienle de que e a pr6pria existencia da arte que 
provoca com nitidez essa pergunta, porcm as "leorias csteticas" que de 
propoe tllnlbenl silo JestinaJlIs 11 nloslrar a 'Iexpcricncia cstctica" em 
geral, centrando-se expressamente no "va/or hcdollisfa da cxperiencia e 
dos atos do especlador, (lU, como se costuma dizer, no valor hedonista 
que 0 objeto ou 0 acontecimento percebido diz possuir, em raZ30 de 

suas conscquencias para 0 espectador". Nessc designio particular, tra
ta-se alias de uma tentativa muito util de tipologia das leorias do prazcr 
cstctico, fazendo entre outras coisas uma grande divisao entre teorias 
"extrinsecas" (0 prazer nao devcser atribuido 11 propria percep"ao, mas 
a uma outra coisa), "intrinsecas" (0 prazer esta ligado a certos tra"os da 
imagem, por exemplo suas propon;6es harmoniosas) e "interativas" (0 
prazer esta ligado il intera"iio entre a imagem e as caracteristicas da 
pessoa ou da si tua"ao). 

Muito depressa, porem, a palavra tomou urn sentido razoavel
mente diferente e passou a designar 0 estudo da suposta fonte das 
sensac;oes agradaveis produzidas pela obra de arte: ° Belo. Em todas 
as suas atualizac;oes ao longo da historia da arte ha dois seculos, a 
estetica e uma teo ria do Belo, que de costume se pretende cientifica, 
procura tambem chegar a prescri,oes normativas, e oscila quase sem
pre entre objetividade e normatividade. Muitos dos grandes filosofos 
do seculo XIX tiveram sua estetica, tenha cia sido ou nao publicada 
sob esse titulo. A distinc;ao kantiana entre sensibilidade e entendimen
to conduz a uma considerac;ao preferencial do "julgamento de gosto", 
que encerra a estCiica na problematica da belcza, da criac;ao e do genio. 
Para 0 Hegel da h:llomcll%gill Jo cSIJirito, que quer escapar as aporias 
do julgamento de gosto, a estetica deve estudar nao ° Belo propria
mente, mas a func;ao da arte (que e, para Hegel, como a da religiao e a 
da filosnfia, uma func;ao de descoberta do espirito por si mesmo). 

Com certeza ainda nao "saimos" dessas filosofias idealistas; as 
quest<)es formuladas por Hegel encontram ceo em Sartre por exemplo, 
e sua vulgarizac;ao continua a ser 0 fundamento mais evidente da 
concepc;ao corrente da aric como "criac;ao". Entretanto, a estetica do 
seculo XX trabalhou em outras bases, essencialmente em duas dire
c;oes que se podem chamar, segundo 0 nome de seus iniciadores, a 
direc;ao Riegl e a direc;ao Croce. Ahis Riegl, historiadorde arte vienen
se, e sobretudo conhecido hoje por ser 0 inventor do conceito de 
KUllstwoIIcll (" querer artistico"). Se artistas de determinado periodo da 
hist6ria da arte, em particular dos considerados tradicionalmente 
menores ou decadentes, produziram 0 que produziram, diz Riegl, nao 
e porque nao puderam fazer mclhor, mas porque tiveram um projeto 
artistico deliberado, diferente do da epoca precedente. Uma epoca de 
c1assicismo pode parecer "melhor", ao gerar obras mais completas, 
mais duraveis: ora, diz Riegl, isso so e verdade do nosso ponto de 
vista, que e ilus6rio, e cad a epoca produz obras completas se as 
compararmos, nan a nossa dcfinic;an de arte, mas ao Kunstwollcn que 
as determinou. Esse credo relativista e historicizante teve enorme 
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influcncia sobre toda uma gera~ao de historiadores da arte, de que ja 
falamos, e foi scm duvida Panofsky quem tirou as mais claras li~6es: 
a estctica nao c uma cicncia do bela eterno e absoluto, c uma avalia~ao 
da adequa~ao entre projeto artistico, defini~ao "local" da arte e as 
produ~6es decorrentes dessa defini~ao. 

Inteiramente diferente e 0 projeto da Estetica (prime ira edi~ao: 
1901) de Benedetto Croce. Este refuta todas as divis6es tradicionais 
entre artes da vista e artes do ouvido, artes do espa~o e artes do tempo, 
artes do repouso e artes do movimento etc - para afirmar a possibili
dade de uma estctica geral (e atc a impossibilidade de esh~ticas 
particulares). Naturalmente tal "estctica", que se pretende tao pouco 
espedfica quanta possivel, suscetivel de tratar tanto a pintura quanto 
a musica, nao pode ser nem 0 estudo das diferentes esteticas particu
lares que se sucederam no decurso da historia, nem, a fortiori, uma 
estctica no sentido normativo. No fundo, trata-se para Croce de esta
belecer uma teoria geral dos simbolos, mais ou menos desligada de 
qualquer juizo de valor (alias, ele proprio afirma que a estctica, cujo 
projeto concebe, confunde-se com a lingiiistica - hoje diriamos "a se
miologia"). Esse a-historismo absoluto pode parecer incomodo, mas 
se reconhece nesse projeto uma parte importante da reflexao sobre a 
arte, aquela que questiona a significa~ao das obras de arte e a com
preensao que temos delas (ver 0 que dissemos dos trabalhos de Nelson 
Goodman [ef. capitulo 4,1.1.3) ou de Richard Wollheim teste capitulo, 
2.1 D. 

3.2.2 Problemas estcticos 

Como se pode concluir, a estctica nao e uma cicncia, nem mes
mo uma disciplina. Em compensa~ao, constitui dominio de estudo 
vasto e sempre ativo, mesmo que muitas pesquisas recentes sobre a 
imagem tenham sido conduzidas a partir de perspectivas disciplina
res mais marcadas (semiologicas, historicas sobretudo), ou, ao 
contra rio, de perspectivas filos6ficas mais amplas (0 trabalho de De
leuze sobre 0 cinema, que e uma filosofia do cinema, comporta apesar 
de tudo urn aspecto estetico). 

Urn dos problemas mais debatidos foi 0 da e'~7)ecificidade das 
diferentes artes: ha ou nao ha leis estcticas particulares a cada forma 
social e his to rica mente atestada da atividade artistica? Acabamos de 
ver que a tendcncia dos teoricos era de estudar os fenomenos "profun
dos", comuns a todas as manifesta~6es artisticas (por exemplo, ao 
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estudo. da imagem em geral - como alias tentamos fazer em parte 
neste hvro); mas 0 aparecimento, ha dois seculos, de novas praticas 
artisticas baseadas na imagem automatica, foto, cinema, video, relan
~~u varias vezes 0 debate sobre a especificidade. Dissemos como a 
ptntura, em concorrencia com a fotografia no terreno da exatidao 
optica, deslocou-se rapidamente para ocupar outro terreno (d. 3.2.1 
acima). 

OS.debates foram retomados com 0 cinema, primeiro para que 
fosse acelto como arte, depois, com rna is dificuldade para dar-lhe 
como arte, uma defini~ao diferencial. E conhecida a fra'se de Ricciott~ 
Canudo, que enuncia em seu livro [,'usine aux images (1927) nao apenas 
que 0 cinema e uma arte, pelo menos potencial, mas que por vir apos 
as artes tradicionais (em numero de seis para Canudo) c a setima. Essa 
ideia do cinema "sintese das outras artes" teve grande prestigio. E 
evidentemente absurda se for tomada ao pc da letra, e manifesta 
sobretudo a dificuldade que houve para definir uma estetica adaptada 
a uma forma de arte inteiramente nova. 

a debate sobre a especificidade da arte do cinema conheceu 
varias fases. Buscou-se primeiro uma defini~ao da arte muda que a 
distinguisse nitidamente do teatro, de que parecia proxima. Evocamos 
anteriormente os criticos que reclamaram uma cinq)/astica (Elie Faure) 
que pudesse tornar 0 cinema uma arte comparavel a arte nobre da 
pintura, mas outras defini~6es foram procuradas, seja em equivaIen
cias musicais, alias duvidosas (Abel Gance: "a cinema e a musica da 
luz"), seja mais simplesmente na adapta~ao ao cinema da arte menor 
da pantomimll (foi 0 caso de muitos admiradores de Carlitos, entre os 
quais Louis Delluc). Porem, com a chegada do cinema falado, essas 
defjni~6es potenciais cairam por terra; 0 desejo de distinguir 0 cinema 
do teatro nao desaparecera, e c interessante constatar que foi no 
proprio terreno dos conceitos teatrais que foi buscada, sobretudo nos 
anos 50, uma defini~ao da especificidade cinematografica com a defe
sa e a ilustra~ao do conceito de encenw;iio pela escola dos Cllhicrs du 
cinema e seus epigonos (d. capitulo 4, 2.3.2). 

A hist6ria repetiu-se urn pouco com 0 aparecimento mais recen
te de uma II video-arte" que, para existir socialmente, teve de come~ar 
por distinguir-se das artes "instaladas", principalmente do cinema. Se 
a video-arte nao teve nenhuma dificuldade para diferenciar-se institu
cionalmente do cinema comercial (ainda que fosse "cinema de arte"), 
foi-lhe preciso em compensa~ao balizar com mais cuidado seu territo-
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I. 

iii. 

rio para delimita-Io em rela\ao ao do "cinema experimental", cujos 
publico, locais de proje\ao e procedimentos estilisticos e forma is sao 
muito pr6ximos. Foi nessa (necessaria) tentativa de defini\ao especifi
ca que as vezes foi preciso utili/,ar um criterio tecnico, 0 do modo de 
proje\ao de imagens, de que dissemos antes (d. capitulo 3,2.3.1) que 
nao era tao poderoso quanto se pensou. 

Com rela\ao a esses repetidos debates sobre a especificidade, 
outras quest6es, embora importantes, receberam aten\ao bem menor. 
E surpreendente, entre outras coisas, que tenha havido tao pouco 
empenho em retrabalhar 0 conceito de l)oCticu, no senti do aristotelico 
do termo (isto e, 0 estudo da cria\ao das obras, de sua fabrica\ao). Ou 
mais exatamente, e surpreendente que os te6ricos pouco se tenham 
ocupado disso - pois muitos artistas, sobretudo em nosso seculo, 
puseram por escrito de modo quase sempre apaixonante suas concep
\oes relativas a atividade de cria\ao e a poetica das imagens. Citamos 
varios nomes de pintores no inicio deste capitulo, mas a safra tambem 
e rica em cinema, ja que c1evada propor\ao de grandes cineastas, de 
Dreyer a Bergman ou Tarkovski, produziu obras de reflexao "criato
rial" sobre a arte do filme; 0 fenllmeno ainda se acentuou com a arte 
do videl\ cujas obras sao acnmpanhadas quase sempre de longos 
comentarios, declara\6es de inten\ao, mndos de usar (que acabam 
fazendo parte da pr6pria obra, como e cada vez mais freqiiente 0 casn 
com a arte contempmiinea em geral). 

Convem entretanto salientar a tentativa, expressamente situada 
sob 0 signo da poetical de David Bordwell, em seus importantes 
estudos sobre Dreyer e Ozu. De fato, esse trabalho de analise filmica e 
realizado com referencia constante a cria\ao de filmes, explicada prin
cipalmente pm seu contexto cultural geral, e pelo contexto formal e 
estilfstico particular que esses cineastas constituiram para si mesmos 
no interior de cada obra. Trata-se ai de uma poetica particular que 
relaciona essencialmente a cria\ao das obras de arte as circunstiincias 
de sua produ\ao, e quase nunca a intencionalidade de seu autor; nessa 
dire\ao porem, alias vagamente derivada dos trabalhos da escola 
formalista russa dos anos 20, os estudos de Bordwell sao de longe os 
mais convincentes, pela extrema precisao de sua documenta\ao -
apesar do carater, as vezes, um pouco mecanico dos sistemas estilfsti
cos que ell' prop6em. 
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3.30 l'xemplo da fotogenia 

,Como ac~bamo.s de dizer, foi a imagem automatica ue mais 
acar~cto.u novos questlOnamentos estcticos ha um seculo A fdtografia 
a pn~elra des~as .imagens automaticas inventada e vista de inici~ 
apenas como tecmca de du I' - , . 
P 

. . p Ica\ao optIcal teve muita dificuldade 
ara ImpOr-sl' como Imag , t' t' U 'I . ' , em ar IS Ica. ma no\ao desempenhou pa-

pc Importante nessa tareta' ft' -
, • A. ',. • a 0 ogema - no\ao muito interessante 

que transpos 0 dommlO foto(~rMI'co para at" . 
o mglr 0 cmema. 

3.3.1 Fotogenia e fotografia 

A fotogra fia reproduz a . a A' .,. d . - ' s parenCias VIslvels ao registrar 0 tra\o 
e ~ma Impressao luminosa: este e 0 princfpio de sua inven\ao Or 

';1u~to depre~sa perc~beu-se que esse registro, se no plano pura~en:~ 
OptlCO aprox~m~va a Imagem fotogrMica da imagem formada no oIh 
tornava-as dlstmtas pelo fato de fixar um estad'o f 'd' d . 0, , , ugl 10 essa Ima-
ge~, um esta,do que escapa a visao normal (d. nossas discuss6es sobre 
o te;t~o"c~Pltulo 3, 2, e capitulo 4, 3) e, dessa forma dava acesso a um 
~o" 0 medlt~l ?e vcr a realidade. Eo tema bem conhecido da '~revela-
\ao fotografica: a fotografia mostra 0 mundel de . . " ' . uma manelra 

(
mKvIslvel a olho nUl permite vcr "coisas normalmente nao vistas" 

racauer). 

• ,,> Eis 0, que escr~v~,a em 1H9~ ~enry Peach Robinson, fot6grafo 
mgl~s .d.o seculo XIX: Os que so tem conhecimento superficial das 
pos~abdldades de nossa arte afirmam que 0 fot6grafo e' . I, 
r'al ·t A. um simp es 
l' IS a mecanlco, scm nada poder acrescentar de si a sua produ\ao. 

No entanto, alguns.de nossos cr[ticns declaram com displicencia que 
~~~oum~s d~ nos~asI,magens nao se parecem em nada com a natureza. 

d os tr?l, P~)IS Sl' podemos acrescentar 0 nao-veridico [untruth] 
po cmos Ideahzar. Mas vamos mais longe e afirmamos nossa capaci~ 
dade de acrescentar a verdade {truth] aos fatos nus" Es' " , 
Iiteralm' t, A • •• • se acreSCImo e 

en l' 0 poder fotogemco; sua men\ao e defini\ao sao sempre 
enc,o~tra~as ~ura.nte todo 0 periodo de constitui\ao da fotografia de 
arle, ISto e, ate 0 fmal dos anos 20. 

2. Esta cila,iill como as sevuinles " 'I 'I d I' , , 
, ' 'b "c ex rilll il il co elilnca de I rachtenberg Classic essays 

olll,ito/(lgnq,ity, 1980, ' 
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A fotografia levou muito tempo para tornar-se uma arte. Acres
ce que essa busca se deu em varias dire~6es contraditorias. Assi~, ? 
picturalismo, por volta de 1900, quis produzir obras que fossem V1Sl
velmente artisticas multiplicando as manipula~6es, os retoques, as 
raspagens, revelando as fotos em materi~~ c5'm gra~ula5a~ aparente, 
como as famosas "gelatinas bicromatadas . E uma dlre~ao lOteressan
te, que tem sua importancia, e que ali~s ress~rge pe!iodicame~t~ (em 
particular nos anos 80). Entretanto, 0 pl.cturahsm~ ve a exp~e~SlVl?ade 
fotografica sobretudo nos meios pla~hcos que ~ao, o~ tradlclOn~ls da 
pintura: material, cor, pincelada. Asslm, seus prmclplOs for~,!, vlOlen
tamente combatidos por todos aqueles, fotografos ou cnhcos, que 
queriam que a arte da foto fosse fundada no que faz a "essencia" da 
fotografia, 0 registro sem retoque da realidade. Edward Westo~ 
(1965): "Pessoas que nao pensariam urn segundo em pegar uma penel
ra para tirar agua do po~o, nao conseguem ver a loucura que e pegar 
uma maquina fotografica para fazer uma pintura." 

A corrente realista foi scm contesta~ao a corrente dominante 
entre 0 fim da escola picturalista de Camera Work (em torno de 1910) e 
o aparecimento de novas tendencias a ma~i~ula~ao nas ~~as ul~ima~ 
decadas. Por isso a concep~ao da expresslvldade fotograhca nao fOi 
unificada. Apenas para citar duas posi~6es bastante extremas, pode
se: 

- considerar que a arte da foto era arte da encena~ao, da valo
riza~ao do real pela ciencia dos enquadramentos e da ilumina~ao, e 
que a esse pre~o (a da mestria) a fotogenia era possfvel. Franz ~oh: 
1929: "A fotografia nao c uma simples marm da natureza, pOlS e 
(mecanicamente) a transforma~ao de qualquer valor de cor e ate da 
profundidade do espa~o em estrutura formal. [ ... ] Sera que basta 
dominar as ferramentas da fotografia para tornar-se urn born fotogra
fo? De modo algum: como em outros campos de expressao, e preciso 
personalidade. [ ... ] Essa qualidade individual constantc que, ~omo ~as 
artes, e muito duravel, basta para mostrar que uma boafoto e tambem 
baseada em um princfpio de organiza~ao e de individualiza~ao." A 
arte do fotografo e, portanto, a de saber mostrar a natureza sob seu 
melhor aspecto e de nela descobrir, intencionalmente, os elementos 
potencial mente fotogenicos: de exprimir a rcalidadc. 

- ou, ao contra rio, pensar que 0 fotografo devia anular-se ao 
maximo, esquecer sua mestria e deixar advir, (a palavra c de Roland 
Barthes, em seu ensaio A cumara clara) sempre como um pequeno 
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milagre, uma fotografia que revelara a!go que nao se percebera - e 
que nunca se teria percebido sem ela. E hoje sem duvida a defini~ao 
mais corrente da fotogenia, como esse milagre da fotografia; c nela que 
se pensa quando se diz que algucm "e fotogenico" - 0 que significa 
simplesmente que ele(a) c "mais bonito(a)" em fotografia do que ao 
natural, que a foto mostra um encanto eventualmente ausente na 
pessoa real. Scm ir a esse extremo, e uma concep~ao expressa por 
muitos fotografos: a fotogenia c, na fotografia bem-sucedida, 0 que 
nos toca, 0 que me toca (urn "eu" indefinidamente singularizado, 
variavel com cada urn de nos). Com sua no~ao de punctum, Barthes 
nada mais fez do que completar essa defini~ao dando-Ihe uma expres
sao deliberadamente subjetivizada. 

3.3.2 Fotogenia e cinema 

Se nao e facil dcfinir a fotogenia em fotografia, 0 que dizer de 
sua defini~ao cinematografica? Nao surpreende que tenha sido ainda 
mais hesitante e varia vel. 

E claro que a epoca do cinema mudD foi a cpoca sensivel as 
possibilidades fotogenicas da imagem de filme, e a propria palavra 
"fotogenia" encontra-se nos escritos de dois cineastas e criticos fran
ceses dos anos 20, Louis Delluc e Jean Epstein. 0 primeiro a 
considerava na verdade 0 proprio segredo da arte do cinema, a ponto 
de dar esse titulo a urn de seus primeiros ensaios sobre 0 cinema 
(1920). Aqui esta um trecho tfpico de Photogenic: "Nossos melhores 
filmes sao, as vezes, muito feios porque resultam de urn excesso de 
consciencia la boriosa e factfcia. Quantas vezes [ ... ] 0 melhor de uma 
sessao de cinema esta no noticiario [em que] alguns segundos dao 
uma impressao tao forte que os consideramos como artisticos! 0 
mesmo nao se pode dizer do filme dramatico [ ... ] que vern depois. 
Poucos sao os que compreendem 0 interesse da fotogenia. Alias, nem 
sabem do que se trata. Eu fica ria encantado se houvesse urn acordo 
misterioso entre a foto e 0 genio. Pois sim! 0 publico na~ e bobo para 
acreditar nisso. Ninguem 0 persuadira de que uma foto possa ter 0 

imprevisto do genio, porque ningucm, que eu saiba, esta persuadido 
disso." 

E claro: Delluc nao cre no "milagre" da fotografia; a fotogenia 
para ele deve ser adquirida - decerto "com 0 maximo de elegancia". 
Em outros termos, sua defini~ao da arte do cinema nao e outra senao 
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uma dcfini,ao da artc do rcal izad or, do cillClIstli (foi cit!, nao nos 
esque,amos, que invcnlou essa palavra e impOs se u uso). 

Para 0 ami~o Epste in, as coisas sao um pouco menos nitidas. E 
verdad e que para ele lambcm a fotog enia c um genero raroque define 
uma estc tica, a mes ma que elc defendt! e ilustra, especial menle por 
certos usos da camara lenta c do d{l~, que sao vis tos hojc como as 
marcas es lillslicas mais aparentcs de se us filmes. Epstein, sem nenhu 
ma du vida, pensava tambcm que a arte do cinema era a artc do 
cineas la e que a fOloge nia era o btida , cu quase diria: era me recida. No 
enlanto, seus tex los dcixam Iransparccer uma concep,ao mais " mira 
culosa", mais proxima da tenla,ao de deixa r a folo criar por si 56, de 
dcixar a natureza rcvclar-se por si 56. Eps tein, 1923: "0 que c a 
fo togenia ? Chamard fotogenico lodo aspecto das coisas, dos seres c 
da s almas que aumenta s ua qualidade moral pela rcprodu,ao cinema 
tografi ca . E todo aspecto que n50 fo r majo rad o pela reprodu,50 
cinematog rafica n50 se ra fotogenic!), nan fara parte da arle cine ma to
g rMica." 

Ve·se bem 0 que c essa dcda ra,50: nao tanto uma defini ,ao da 
fotogenia , que nunca c cla ramentc articuiada, c sim uma defesa, pole
mica , de certa csletica do fHme . Co ntinua, ao do texto de Epstei n: 
" Dizia ha pouco: c fo togenico todo aspeclo cujo va lor mo ral se acha 
aumcnlado pela reprodw;ao cinegrafica. Digo agora : apenas os aspec
tos m6vei s do mundo, das coisas e das almas podem vcr seu va lo r 
mo ral aumenlad o pela rcprodu,ao cinegrMica. [ ... [ A mobi lidade 
fo toge ni ca c mobilidade em [o[ sis te ma es pa,o-tempo, mabilidade ao 
mesma tempo no es pa,o e no tempo. r ode-se po is dize rque 0 aspect!) 
fotogc nico de um objeto c resultanlc de suas va ria ,oes no es pa ,o
Icmpo." Essa es tctica p ro pOSlil pm Epstein pode parccer insipida: na o 
qu crer5 cle dize r que a especifkidade da arle do film e es t5 no movi
me nlo? Essl' tex to, assi m como lodos os que dele retomam os temas, 
cos lumam scr mais d iscur,.;os de dcfesa I 'm Jom(l do que verdad eiros 
ma nifes tos. 

a pude r fo togcnico do cinema foi ressa ltado pela maioria dos 
criticos da cpoca do cinema mudo, quase semprc sem que a palavra 
fossc p ro nunci ilda ; il fO loge nia foj, para toda uma gera,ao de crili cos, 
de cineas tils c de cincfilos, a pa la v ra de passe, corresponde nle ao 
"na o-sc i-o-q uc" dl! Didernl para defi nir a pintura . Em data mai s rc
ccnle, cla reapareceu, ma is nu menos s ub-repticiamcn tc, no discurso 
de criticos redcscobrindo il arlc do cinema mudo, como Claude allier, 
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que revela seu fascinio pelas aventuras da luz no cinema de antes d~ 
guerra, ou Jean-Andre Fieschi, artesao, com Noel Burch e Andre 
Labarthe, de uma reavalia'lao da "primeira vague" francesa. 

Na pr<itiea da realiza'lao de filmes, os desenvolvimentos recen
tes sao menDs interessantes, a fotogenia tornou-se mediocre, 
banalizou-se, cristalizou-se em formulas feitas; os consideniveis pro
gressos tecnicos em materia de filme e de ilum~na'lao, 0 know-hO'l~ 
impressionante de inumeros ~iretores de fotografI.a,. cos.tumam servlr 
apenas para incrementar efeltos sem grande ongm.ahdade. Certo.s 
cineastas sabem disso, tais como Erie Rohmer que mUltas vezes mam
festou seu desgosto pelo que pensa estar perdido, um estilo visual e 
luminoso que nao seja estereotipado; como Jean-Marie Straub e Da
nieHe Huillet que trabalham conscienciosamente para eliminar todo 
efeito visual excessivo, para deixar advir a realidade na imagem. 
Tanto naquele como nestes, a fotogenia .tornou-se ~uito discreta, n:'ais 
fria do que a de Epstein - como se hOJe a fotogema passasse obnga
toriamente pelo retraimento. 

3.4 Conclusao: 0 prazer da imagem 

Este capitulo que pretendia mostrar a parte da arte na imagem 
nao parou de repetir que so ha imagem vist~, consumida, apre~iad? e 
apropriada por um espectador, em determmado contexto mshtuclO
nal (entre outros 0 da arte). Talvez nao se tenha dito 0 bastante -
em bora, espero, isso tenha sido percebido - que esse consumo da 
imagem nao se realiza sem prazer. 

Que a imagem, objeto visual destinado a ser registrado peIo 
alho, orgao da percep'lao a distancia, orgao frio, possa fornece~ prazer 
nao e evidente a priori. Como ja dissemos alias, as teorias estehcas que 
tratam dos valores hedonistas ligados a imagem tendem mais a buscar 
a fonte do prazer fora da propria percep'lao, por exemplo nas circuns
tancias da contempla'lao, em seus motivos ou em seus resultados. 0 
que a imagem artistica sugere e a indissociabilidade entre 0 prazer da 
imagem e umu estetica, mesmo rudimentar, ou seja, um saber sobre a 
arte, sua produ'lao, seu objetivo. Pode-se diz~r 0 que quis,e~ sobre .a 
alegria de viver que emana dos desenhos de Plcasso~ da~ senes vertl
ginosas e inumeraveis de seus ultimo,s. anos, ~as e eVlden~e que 0 

prazer experimentado nessas imagens e mseparavel de outra lI~a?em, 
mais ou menDs fIoue, a do proprio Picasso desenhando e expnmmdo 
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seu jubilo de criador. As telas de Bonnard, perfeitas imagens da felici
dade, talvez devam seu efeito as harmonias coloridas, aos alaranjados 
e aos azuis: sao tambem indissociaveis de uma ideia da cria'lao, sem 
arrebatamento, dia a dia, e se a pincelada bonnardiana e tao efieaz, e 
porque se sabe que ele era capaz de vol tar a uma mesma tela durante 
anos para modificar um minusculo detalhe. 

Em resumo, 0 prazer da imagem - entenda-se 0 prazer do 
espectador da imagem - e se,m duvida inseparavel de um suposto 
prazer do criador da imagem. E certo que esse prazer tenha assumido 
as mais diversas formas. Entre Rubens, que produziu mais de dois mil 
quadros no entusiasmo de uma virtuosidade sem igual, e Leonardo, 
que nao deve ter terminado mais do que uma duzia de telas em toda 
a vida, ha um abismo: no entanto, um e outro foram levados a pintar 
por um desejo que nao os largou (todos os pintores que falaram de sua 
arte poderiam ter avalizado 0 titulo do Iivro de Andre Masson, Le plai
sir de peindre). Scm duvida 0 fascinio da obra de arte tem uma fonte, 
pelo menos em nossa epoca que, nesse ponto, e herdeira do roman tis
mo: sente-se na obra de arte 0 desejo de um individuo. 

A imagem em geral costuma ser vista como uma especie de 
extensao da imagem artistica. 0 prazer que eIa proporciona e, pois, da 
mesma ordem, embora seja em outro registro (parodieo, ironico, ludi
co como na imagem publicitaria por exemplo). Ate a imagem 
documentaria, que deve seu valor ao fato de so mostrar 0 mundo tal 
como e, participa desse prestigio da cria'lao e do prazer da inven'lao: 
os grandes fotografos ou cineastas de documentarios, de Flaherty a 
Dcpardon, sao os que mostram seu olhar ao mesmo tempo que mos
tram 0 mundo. Por qualquer angulo que seja considerado, 0 prazer da 
imagem e sempre, em ultima instancia, 0 prazer de ter acrescentado 
um objeto aos objetos do mundo. 

4. A imagem: uma civilizaqao? 

Na introdu'lao deste Iivro, ressaltava-se a importancia social 
das imagens, de sua multiplica'lao aparentemente infinita, de sua 
intensa circula'lao, de sua pregnancia ideologica, de sua influencia, em 

',suma, de tudo 0 que leva a falar do nascimento, no seculo XX, de uma 
civilizUt;iio du imllgem (titulo de um livro de Enrieo Fulchignoni, publi
cado em 1969). Ora, terminar nosso panorama dos grandes problemas 
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Jigados a imagem visual, por urn exame da imagem artistica, obriga a 
relativizar essa ideia. As imagens, isso e inegavel, ha mais de 100 anos 
multiplicaram-se quantitativamente em proporc;6es impressionantes 
e sempre crescentes. Alem disso, percebemos que essas imagens inva
dem nossa vida cotidiana, que seu fluxo nao pode ser contido. Donde 
o sentimento difundido de que vivemos na verdade a era da imagem, 
a ponto de profetas mais ou menos inspirados anunciarem regular
mente, com regozijo ou tristeza, a morte da escrita. 

Mas esse sentimento, que exalta ou abate, impede que se perce
ba que essa multiplicac;ao das imagens, no fundo, e apenas urn 
epifenomeno se comparada a outra alterac;ao que, produzida ao longo 
dos seculos e na maioria das vezes de crise em crise, afetou 0 proprio 
status das imagens: passou-se da imagem espiritual a imagem visual. A 
imagem medieval (para nao falar da imagem em outras civilizac;6es 
mais distantes) era muito diferente da imagem de hoje, ao menos 
porque nao tinha necessaria mente manifestac;ao sensive! e, se possuis
se alguma, porque essa manifestac;ao sensivel, considerada como pura 
aparencia terrestre, nao tinha va lor em relac;ao as entidades ima teriais, 
celestes, as quais a imagem dava acesso. Em uma cultura que afirmava 
como paradigma da noc;ao de imagem e como fundamento da propria 
possibilidade de imagens a encarnac;ao de Deus Pai por Cristo, e 
evidente que a aparencia visual dessas imagens dependia do elemento 
contingente, que 0 objetivo delas era bern diferente de uma simples 
duplicac;ao do sensivel, e par conseguinte que seu papel- ideologico, 
intelectual, social - excedia em muito a proprio pape! que elas pare
cern ter sob nossos olhos. 

Assim, a verdadeira revoluc;ao das imagens, se houve alguma, 
esta distante, atnis de nos, na epoca em que, ao reduzirem-se progres
siva mente a mero registro - por mais expressivo que fosse - das 
aparencias, perderam a forc;a transcendente que haviam possuido. 
Pode perceber-se hoje uma retomada da imagem atraves da multipli
ca"ao das imagens: mesmo assim, nos sa civiliza"ao ainda continua a 
ser, quer se queira ou nao, uma civilizar;iio da linguagem. 
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