3.1 – REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM
Panorama Histórico
O homem está cercado maciçamente pelas imagens que são produzidas pela cultura do seu ambiente. Aonde quer que
vá a comunicação visual é o meio por excelência. Mesmo utilizando vários sentidos para absorver o mundo ao seu redor
a visão atua como órgão preponderante como veículo sensorial para sua percepção. A imagem é mais facilmente
assimilada intelectualmente por esse meio que qualquer outro recurso. Tanto é que para melhor nos comunicarmos e
sermos mais bem compreendidos utilizamos cotidianamente expressões vinculadas ao universo visual.
Olha como é bom esse perfume !
Vou ver como ficou o tempero.
Não consigo enxergar a mensagem do discurso.
Fechei os olhos para o que ele me falava.

(substituindo o olfato)
(substituindo o paladar)
(substituindo a compreensão)
(substituindo a audição)

A imagem produzida pelo desenho pode ser entendida como uma das
primeiras formas de comunicação e de expressão do homem. Já na préhistória registros eram feitos usando-se as rochas como instrumento e como
suporte para representações gráficas. Ao desenhar os animais nas paredes das
cavernas os homens da pré-história já os faziam considerando que a
representação gráfica sugeria a infusão de poderes e domínio sobre esses
seres, como se o gesto de gravá-los já lhes infundisse sua captura. Com aquele
gesto dissipavam-se todos os temores que os ameaçavam.
Em diferentes épocas os recursos e os temas utilizados têm sido os mais variados. Na Mesopotâmia, por
exemplo, os desenhos de mapas e plantas das cidades eram traçados em placas de argila. Na Grécia, modelo
de civilização, restaram poucas peças em que o desenho estivesse presente. No início o desenho se
apresentava com temas simples, ligados ao povo, e posteriormente passaram a representar temas ligados à
religião. As referências marcantes do desenho grego são encontradas nos vasos, ornamentos e esculturas.
“É nos séculos V e IV a.C. que a Grécia revela seu ideal de realismo e beleza, que se expressa no emprego
da perspectiva científica, na precisão do desenho e do uso do claro-escuro, no requinte técnico e na
preocupação matemática com o estudo da composição e da forma” (MARTINS. 1992: p 45). Ao conquistar a
Grécia os romanos foram fortemente influenciados pelos gregos, cujas características do desenho foram
muito empregadas na arquitetura e decoração.
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Cem anos antes de Cristo traçava-se em pergaminhos com auxílio de bastões de chumbo. No início da
Idade Média, com o advento do Cristianismo, predominou um intenso sentimento religioso, em
oposição à concepção naturalista e racionalista dos gregos e romanos. Estes princípios desembocariam
na Arte Bizantina e Românica.
Nessa época os artistas e artesãos desenvolveram seus temas pautados no simbolismo cristão.
Resultando obras-primas nas igrejas, como os vitrais e os mosaicos executados com fragmentos de
pedras coloridas.
Já no período que antecede a Renascença é intenso o trabalho artesanal, revelados em sua maioria nos mosaicos, nos
livros manuscritos, nas iluminuras, nos ícones e nos trabalhos dos miniaturistas.
Por volta do século XVI, após a utilização do chumbo junto ao estanho e à prata, chegou-se
ao grafite. Na Alemanha, no século XVII, foi desenvolvida a idéia de colar tiras de grafite em
madeira, proporcionando maior firmeza para o traçado, fazendo surgir o lápis. E em 1795 o
francês Conté aperfeiçoou o uso do grafite por meio de uma mistura de grafite moído com
argila e posteriormente submetida a um processo de estiramento por pressão. Dependendo da
proporção de grafite e argila eram obtidos diferentes graus de dureza.
Durante alguns séculos o desenho foi um conhecimento e um processo gráfico de representação de acesso
restrito, e por isso mesmo descomprometido com regras e normas de execução. Um dos maiores complicadores
residia na dificuldade de se demonstrar a volumetria das formas em superfícies planas, problema que foi
minimizado no século XV quando Leonardo da Vinci desenvolveu um estudo relativo à teoria do desenho e
pôde representar graficamente inúmeras pesquisas e inventos.
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Valores Históricos
Os estilos ao longo dos séculos corresponderam a visões de vida. Nelas confluíram os conhecimentos e as técnicas
disponíveis de uma sociedade em um dado momento. Confluíram os costumes, os ideais, as necessidades e certas
possibilidades de satisfazê-las material e espiritualmente.
Assim, o homem veio desdobrando o seu ser social em formas culturais. Com o estilo o artista conseguiu expressar sua
maneira de pensar, de imaginar, e de sentir. Expressou sua maneira de agir e reagir. O estilo de uma época é a forma de
cultura daquela época.
REPRESENTAÇÃO DA MULHER

Da pré-história aos dias atuais

O sentido e a função da imagem para a comunicação variam com a época de sua representação. Os contextos histórico,
geográfico, cultural e social são determinantes para sua significação.
Podemos verificar como a representação da imagem é eminentemente cultural,
dependente, inclusive, do momento histórico-social e da sociedade onde ela é
representada, tanto que uma mesma imagem tem significados distintos em diferentes
épocas.
(...) (vejamos) a trajetória de uma imagem iniciada na Mesopotâmia no terceiro milênio antes de Cristo. Tratava-se da
representação de poder absoluto através da figura de um homem segurando duas serpentes, uma em cada mão (...)
Segurar serpentes, até mil anos depois, significaria poder, porém, depois seria representação de loucura e ameaça de
destruição, de acordo com o que ocorria na Grécia, onde se representava a loucura divina das mênades com figuras de
deusas segurando serpentes. A partir daí, até o século XII figuras de serpentes representavam o mal. Entretanto, depois
do século XII, as figuras de serpentes são vistas em figuras simplesmente como jogo decorativo. (CARVALHO, 1998, p. 42)
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Ponto de Vista
Como toda mensagem, a imagem é fenômeno cultural. Por tal razão necessitamos também relacioná-la à
cultura em que está inserida. Essa característica da imagem, como parâmetro de divisão e ligação de culturas
pode ser entendida a partir do Renascimento, quando os estudos da perspectiva culminaram com os
esquemas da perspectiva artificialis de Leo Batista Alberti. Técnica que foi aplicada à pintura e teve papel
primordial na mudança da cultura do mundo ocidental, passando a determinar as regras da representação
imagética.
Certamente os artistas anteriormente, na Idade Média notavam os elementos componentes da perspectiva.
Mas nunca chegaram a relacioná-los. E muito menos a organizá-los e a configurá-los em um sistema único e
integrado. Não porque não se soubesse fazê-lo ou talvez, por alguma razão consciente, não se quisesse fazêlo. O fato é que nem se cogitava em fazê-lo. A perspectiva era na época inaceitável, incompatível com os
valores medievais.
ESCORÇO
Desenho ou pintura que
representa objeto de três
dimensões em forma
reduzida ou encurtada,
segundo as regras da
perspectiva.

Pinturas murais de Pompéia

A prof. Fayga Ostrower esclarece este aspecto:
(...) nada mais errôneo do que supor que, ao olhar para um campo, uma montanha, uma floresta, ou mesmo nos seus
afazeres dentro de sua casa, o homem medieval não pudesse enxergar e ajuizar tudo isso (...) compreende os vários
elementos componentes da perspectiva: as superposições no espaço, os escorços, as diminuições gradativas de
tamanho, o esfriamento de cores para tons de azul, as linhas horizontais que se tornam diagonais convergentes, e o
ponto de fuga no horizonte. Não é preciso pôr em dúvida que o homem medieval tinha uma noção exata de distâncias
e conhecia bem os efeitos ópticos de objetos que se afastavam em seu campo de visão. Distinguia os vários fatores que
compõem a perspectiva e certamente os notava. (OSTROWER, 1999, p. 76)

Sobre isso, é interessante notar as pinturas murais de Pompéia, que foram produzidas no Século I, portanto 1200 anos
antes da Renascença. Ali já se continham os elementos constitutivos e sistematizados da perspectiva.

aprox. Século I
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Posteriormente, a configuração espacial na Idade
Média passou a ter outra característica. Todo
tempo e espaço era dado como simultâneo.
Todos os detalhes, inclusive os vários episódios
que pela narrativa se sucedem em lugares e
épocas diversas, são dados no mesmo plano,
como idênticos no tempo e acontecendo no
mesmo momento. Não existe um vir-a-ser, um
passado ligando a um futuro. Tudo é. Tudo
continua sendo inteiramente presente e próximo.
As aparências visuais das figuras solenes, ou dos seres divinos ou dos humanos, vêm salientadas por gestos rituais e definindo
seu caráter de simbólico e de seu valor ético. Assim como quase todas as cores têm sentido simbólico: o manto da virgem:
azul; grupos de anjos divididos em serafins: rosa, e querubins: azul; o paraíso: ouro; assim também as magnitudes se reportam
a uma escala hierárquica: os santos são sempre maiores do que os mortais, os anjos sempre maiores do que os santos, a
Madona e Cristo maiores do que todos.
Ao analisarmos esse modelo de representação devemos levar em conta o seu aspecto religioso. Naquele momento era
necessário cuidar do espírito, que é eterno enquanto que o corpo terreno é secundário e passageiro.. Portanto sua
representação visual também é secundária. Sua expressão artística se concentra num testemunho de fé enfatizando padrões de
uma vida espiritual. Era essa a realidade válida. Não só dispensava qualquer visão de espaço em termos de perspectiva, menos
ainda permitia ser abordada em termos de análise ou métodos racionalistas. Não é possível colocar em perspectiva algo que
seja imaterial, que não tenha propriedades físicas.
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Com as mudanças econômicas e sociais ocorridas na Europa, a partir do século XVI o desenho se
liberta da influência religiosa. Seus temas fixam-se na realidade da natureza, porém fundamentada na
Antigüidade clássica greco-romana. A Renascença se inicia sob o impacto do racionalismo científico,
e isso se percebe no desenho, transparece nos estudos de volumes, na predominância do claroescuro, na harmonia das composições e no emprego da perspectiva. A temática ainda sofre
influência religiosa, porém com forte expressão realista.
Foi no Renascimento que o desenho começou a ser valorizado. Por ser tão despojado e tão
imediato, o desenho representou o meio de expressão mais fácil do ponto de vista técnico, porém o
mais difícil do ponto de vista artístico. Tornou-se uma forma de expressão em si completa, quando
antes servia como fase preparatória para murais e pinturas.
Quando o Renascimento descobre a Antiguidade, redescobre além das formas clássicas, redescobre também idéias e
valores aparentemente ‘esquecidos’ durante a Idade Média. Os valores da Antiguidade, ressuscitados, ressurgem como
valores inteiramente novos e originais, sustentando outras relações sociais e outras possibilidades de realização para o
indivíduo. O indivíduo pôde descobrir no real novas realidades, cujos novos horizontes encerravam propostas de
requalificação dos valores culturais.
No Renascimento, na afirmação da existência física material como algo positivo e digno,
surge um novo valor. Cabe dar-lhe uma relevância, pois a “afirmação da matéria” deve ser
compreendida como “imprescindível”. Assim, essa premissa deve ser incorporada ao
sistema da perspectiva.
Conseqüentemente, em virtude da nova visão de mundo, admitindo a materialidade dos
fenômenos, é que se pôde elaborar a proposta da perspectiva. A perspectiva pôde tornarse a expressão gráfica para dar forma e volume à matéria recém-descoberta.
Desenvolveram-se as idéias de observação, de medição e de análise racional
“Nessa visão coerente, todas as massas e todos os intervalos fluem num contraponto
rítmico e sem interrupção, em gradações proporcionais e consistentemente interligadas,
para convergirem no ponto do infinito: o ponto de fuga. (...) Na polaridade entre o homem
e o ponto de fuga – ponto onde o finito se condensa e toca no infinito – estende-se uma
linha imaginária atravessando o espaço. Em torno dessa linha gira o universo”. (OSTROWER,
1999, p. 102)
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É necessário frisar que a leitura da
presente tese faz referência ao contexto
cultural do mundo ocidental, no qual
estamos inseridos. À margem de nosso
raciocínio, exemplificamos as diferentes
visões de perspectiva que outras
culturas adotaram como representação
gráfica da relação do homem com a
sua compreensão do universo.

Segundo a perspectiva
egípcia antiga, a representação
gráfica não se referencia a um
centro de perspectiva. Não há
volumes e os planos seguem
uma seqüência linear, paralela à
linha do horizonte. Não há
concepção do infinito.

Segundo antigas teorias
chinesas, a linha do horizonte
está situada atrás do
espectador. Para ela convergem
os centros de perspectiva, que
se projetam sobre o quadro,
divergindo à medida que se
afastam A pintura chinesa
amplia o horizonte ao infinito.

Segundo a perspectiva islâmica
a representação gráfica não
necessita de um centro de
perspectiva. O artista transforma
os volumes em formas planas.
A pintura islâmica projeta os
planos para o alto, buscando o
infinito.

Segundo a concepção ocidental
de perspectiva, a linha do
horizonte está situada ao nível
do olho. Todas as linhas que
partem do primeiro plano
convergem para o horizonte,
que se acha sempre ao fundo
da paisagem. A perspectiva
linear cria a ilusão da realidade.

É difícil para o homem renunciar a uma visão tal como a que prevalece no Renascimento, visão egocêntrica e
também afirmativa para a humanidade. Essa visão encerra entre outras, na idéia do humanismo, a proposição de
potencialidades do indivíduo a determinarem o seu destino. (...) essas idéias representam, contudo, legítimas
aspirações da época e, durante o período em que se articulam e adquirem peso, possuem uma vitalidade
extraordinária. Com efeito, das primeiras gerações renascentistas até (...) nos dois séculos XIV e XV, sentimos em todas
as obras um espírito de aventura e de descoberta do desconhecido, de curiosidade e mobilidade espiritual, uma visão
positiva da vida. Apesar de guerras, misérias e pestes, o clima renascentista é um clima lúcido e ativo, nunca cético.
Outros fatos sociais existem hoje, outras interpretações, outras possibilidades, outros relacionamentos. Nossos
destinos mudaram.
Na arte moderna, não se encontra a perspectiva como configuração do espaço. Seria impossível atribuir esse fato a
qualquer tipo de ignorância. A perspectiva é conhecida por nós. (é) ensinada nas escolas e é profissionalmente
praticada(...). Mas hoje a perspectiva representa apenas uma técnica de projeção, um método. Deixou de ser forma
expressiva.
A causa principal deve ser reconhecida no fato de a perspectiva não corresponder, (...) às experiências em nosso
contexto cultural e aos conteúdos valorativos. De certo modo, o significado da perspectiva se tornou tão alheio à
nossa realidade, às nossas vivências do espaço e da própria vida, quanto por outras razões o era à mentalidade da
Idade Média.
Naturalmente, para os renascentistas, a perspectiva não constituía apenas uma conceituação, (...) Simbolizava, como
forma configurada, uma visão de mundo transfundido por valores vivos, visão do sensual da vida, da solidez e
densidade da matéria, da permanência terrena. (OSTROWER. 1999: p 96)
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