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REPRESENTAÇÃO

Uma obra de arte é um desafio; não a explicamos, ajustamo-
nos a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios 
objectivos e esforços, dotamo-la de um significado que tem a 
sua origem nos nossos próprios modos de viver e pensar. 
Hauser, 1988 

Em Lendo imagens: uma história de amor e ódio (2003), Alberto Manguel,  
fala que, “em meados do século I d.C., no trigésimo quinto livro da sua 
história natural, o erudito Plínio, o Velho, escreveu que embora os egíp-
cios reclamassem para si a invenção das artes da pintura e da escultura”, 
os gregos afirmavam “que essa invenção tivera lugar em Sicíone ou em 
Corinto”. Assim, continua Manguel (2003, p. 89): 
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54 Paisagens Sígnicas

A filha de um certo ceramista apaixonou-se por um jovem estran-
geiro. Quando chegou a época de seu amado partir, ela traçou o 
contorno da sombra do rosto dele em uma parede e pediu ao pai 
para preencher as linhas com argila, criando assim uma imagem do 
seu amante ausente. Apreender fielmente a realidade por meio do 
contraste entre sombra e luz parecia a Plínio o objetivo da arte e ele 
louvava, por exemplo, o trompe-l’oeil do artista Zêuxis. 

Este pequeno trecho trata da noção de representação do real, que, por 
muitos séculos, esteve sob a responsabilidade da pintura e da escultura. 
Manguel (2003, p. 90) observa que, na concepção de Plínio (séc. I d.C.), 
a narração da “história” de Zêuxis visava “mostrar como as pinturas po-
dem comportar um espelho fidedigno do mundo”, pois o velho pensador 
considerava a subjetividade como algo nocivo à arte. 

O conceito de representação, portanto, embora recorrente nas teorias 
estéticas a partir do século XX, é uma preocupação que vem desde a 
Grécia antiga e ainda suscita maiores investigações, sobretudo no que diz 
respeito às implicações ontológicas e semióticas. Por ser um assunto que 
permeia toda nossa investigação, trazemos esse conceito, à luz de vários 
teóricos, dando maior ênfase às principais concepções que serviram de 
aporte teórico a reflexões posteriores. 

Charles Sanders Peirce já pretendia uma teoria geral da representação. 
No seu livro Semiótica (2005), um signo é aquilo que sob determinado 
aspecto representa algo para alguém. Vai ao encontro de alguém, criando 
na mente desta pessoa um outro signo. O signo é uma representação 
de seu objeto.

Na semiótica peirciana, representação é apresentação de um objeto 
a um intérprete de um signo ou a relação entre signo e objeto, assim, 
representar é estar para, isto é, desempenhar uma função significativa; 
também podendo ser definida como distinguir entre aquilo que representa 
e o ato ou relação de representar; é um signo baseado numa relação de 
semelhança. Para Peirce (2005, p. 61), representar é:
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Estar no lugar de, isto é, estar numa relação com um outro que, 
para certos propósitos, é considerado por alguma mente como 
se fosse outro. Assim, um porta-voz, um deputado, um advogado, 
um agente, um diagrama, um sintoma, uma descrição, um conceito, 
uma premissa, um testemunho, todos representam alguma outra 
coisa, de diferentes modos, para mentes que os consideram sob 
esse aspecto. 

Santaella e Nöth (1997, p. 19-20), à luz da semiótica de Peirce, en-
tendem que:

Etimologicamente, o conceito de representação se encontra em 
oposição ao de “(a)presentação”. Uma representação parece, 
de acordo com isso, reproduzir algo alguma vez já presente na 
consciência. [...] A diferenciação entre um objeto (diretamente) 
apresentado (e, como tal, que se mostra a si mesmo) e um objeto 
(mediador) representado é uma diferença semiótica ontológica. 
[...] Objetos apresentados funcionam ontologicamente; objetos 
representados funcionam semioticamente. 

Desde o pensamento medieval, as formas externas de manifestação 
das coisas são semelhanças (similitudes) das coisas. Nos Diálogos, Platão 
(427-347 a.C.), considerava a pintura e a escultura como imitação da imi-
tação, daí decorrendo sua ideia e noção da arte. Ao fazer uma revisão 
da filosofia, Santaella (2000a, p. 26) apresenta o pensamento de alguns 
filósofos, entre os gregos do período de 500 a 300 a.C, que discutem o 
problema da duplicidade desse conceito,

que veio receber, ao longo dos séculos, as mais variadas denomina-
ções, entre elas: representação, expressão, ilusão, semblante, simu-
lação etc., todas elas, no entanto, não passando de deslocamentos 
ou variações em torno do mesmo tema, o da mimese, levantado 
por Platão. 
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Segundo Guinsburg (2006), o filósofo grego vai declarar sua idéia 
de arte, sobretudo as artes plásticas, como algo que está bem longe da 
verdade, mas no imitador.

Mimese, portanto, é uma imitação bem-sucedida do mundo natural, 
o que desloca seu conceito do sentido de cópia para o de representação, 
esta última entendida não como reprodução, mas como apresentação 
de algo como se fosse real. Ainda segundo Santaella (2000a, p. 27), “em 
Aristóteles a significação de representação inclui a verossimilhança, que 
significava o estabelecimento de representações convincentes, internamen-
te procedentes”. Ao considerar a beleza como uma propriedade objetiva 
de uma obra de arte e mesmo da natureza, “em lugar da busca do Belo 
que Platão considerava como um dos fins últimos da arte, [Aristóteles] 
deslocou sua ênfase para os benefícios morais que a arte pode trazer”. 
(SANTAELLA, 2000a, p. 31)

O significado da palavra mimesis já diz: “imitação”, é a ação de imitar; 
cópia, reprodução ou representação da natureza. Vejamos, no trecho a 
seguir, algumas considerações sobre esse conceito: 

[...] o que constitui, na filosofia aristotélica, o fundamento de toda 
a arte. Heródoto foi o primeiro a utilizar o conceito e Aristófanes, 
em Tesmofórias (411), já o aplica. O fenômeno não é exclusivo do 
processo artístico, pois toda atividade humana inclui procedimentos 
miméticos como a dança, a aprendizagem de línguas, os rituais 
religiosos, a prática desportiva, o domínio das novas tecnologias etc. 
Por esta razão, Aristóteles defendia que era a mimesis que nos dis-
tinguia dos animais. Os conceitos de mimesis e poeisis são nucleares 
na filosofia de Platão, na poética de Aristóteles e no pensamento 
teórico posterior sobre estética, referindo-se à criação da obra de 
arte e à forma como reproduz objectos pré-existentes. O primeiro 
termo aplica-se a artes tão autônomas e ao mesmo tempo tão 
próximas entre si como a poesia, a música e a dança, onde o artista 
se destaca pela forma como consegue imitar a realidade. Não se 
parte da idéia de uma construção imitativa passiva, como acontece 
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na diegesis platónica, mas de uma visão do mundo necessariamente 
dinâmica. A mimesis pode indiciar a imitação do movimento dos 
animais ou o seu som, a imitação retórica de uma personagem 
conhecida, a imitação do simbolismo de um ícone ou a imitação de 
um acto musical. Estes exemplos podemos colhê-los facilmente na 
literatura grega clássica. As posições iniciais de Platão, na República, 
para quem a imitação é sobretudo produção de imagens e resultado 
de pura inspiração e entusiasmo do artista perante a natureza das 
coisas aparentemente reais (o que se vê em particular na comédia 
e na tragédia), e de Aristóteles, na Poética, para quem o poeta é 
um imitador do real por excelência, mas seu intérprete, função que 
compete ao cientista, foram largamente discutidas até hoje. Em 
particular, a questão da poesia ainda permance em aberto: segui-
mos com Platão se aceitarmos que a imitação fica ao nível da lexis, 
ou seguimos com Aristóteles, se aceitarmos que todo o mundo 
representado ou logos está em causa e que não resta ao artista 
outra coisa que não seja descrever o mundo das coisas possíveis 
de acontecer, coisas a que chamamos verossimilhanças e não pro-
priamente representações directas do real? Os tratadistas latinos, 
como Horácio, vão defender o princípio aristotélico, reclamando que 
a pintura como a poesia (ut pictura poesis), por exemplo, são artes 
de imitação. A semiótica contemporânea substituiu o conceito de 
imitação pelo conceito de iconicidade nos estudos literários.1 

Mais tarde, já no século XX, a Escola de Frankfurt, sobretudo atra-
vés de Theodor Adorno e Walter Benjamin, foi considerada um marco 
filosófico para entender as constantes transformações nas artes visuais, 
especialmente em relação à fotografia, aos estudos sobre a cultura de 
massa e à tecnologia. Em se tratando de um sistema semiótico, o conceito 
de representação, nesse sentido, está associado ao signo, trânsito do signo, 
imagem, significação, referência etc. Segundo Santaella (2007, p. 356), à 
luz do pensamento de Rudolf Arnheim, 

1  Disponível em: <http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/M/mimesis.htm>. Acesso em: 2007.
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A representação pictórica pressupõe mais do que a formação de 
um conceito perceptivo. Deve-se encontrar um modo de traduzir 
o percepto em forma tangível. Obviamente essa empresa não é 
desempenhada pelo lápis ou papel, mas pela mente que guia o lápis 
e julga o resultado. Isto requer o que proponho chamar de conceito 
representativo. [...] A tradução de conceitos perceptivos em padrões 
que podem ser obtidos de um estoque de formas disponíveis num 
médium particular precederá o desenho real, continuará durante o 
desenho, e novamente será influenciado pelo que aparece no papel. 
Conceitos representativos são dependentes do meio através do 
qual eles exploram a realidade. 

Santaella (2007, p. 356) complementa a citação acima, assegurando 
que:

Toda imagem representada, ou seja, corporificada em um suporte 
de representação, coloca em ação conceitos representativos que 
são próprios daquele suporte ou dispositivo. No caso do desenho 
ou pintura, os conceitos representativos devem ser de conheci-
mento da criação do autor das imagens. [...] Quanto ao receptor 
da imagem, este também deve ter pelo menos certa familiaridade 
com os conceitos representativos, caso contrário a imagem não 
será decodificada como tal. 

Santaella (2003a, p. 224) amplia as definições do termo “representação”, 
ao informar que o conceito de continuum difere, em todos os sentidos, das 
visões dicotômicas da representação versus não-representação ou antirre-
presentação. E Santaella e Nöth (1997, p. 15-16), compreendem que:

O conceito de representação tem sido um conceito chave da semió-
tica desde a escolástica medieval, na qual esta se referia, de maneira 
geral, a signos, símbolos, imagens e várias formas de substituição. 
Hoje o conceito se encontra no centro da teoria da ciência cognitiva, 
que trata de temas como representação analógica, digital, propo-
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sional, cognitiva ou, de uma maneira geral, representação mental. 
Na Semiótica geral, encontram-se definições muito variadas do 
conceito de representação. O âmbito da sua significação situa-se 
entre apresentação e imaginação e estende-se, assim, a conceitos 
semióticos centrais como signo, imagem (representação imagética), 
assim como significação e referência. 

De acordo com Hanna Fenichel Pitkin (1967), o termo “representação” 
tem o significado de imagem, figura ou pintura, a partir do século XV, e 
não obstante os gregos antigos terem tido contato com essa nomenclatura, 
eles não tinham uma palavra ou um conceito correspondente, visto que, 
segundo Lagarde (1937, p. 425), sua origem é latina, repraesentare, “tornar 
presente ou manifesto; ou apresentar novamente”. No latim clássico, seu 
uso é quase inteiramente reservado a objetos inanimados, ou seja, tor-
nar esses objetos literalmente presentes, trazê-los à presença de alguém. 
Representação, para Pitkin (1967), significa tornar presente uma abstração 
em um objeto, ou por meio dele, como ocorre quando uma virtude surge 
encarnada na imagem de certo rosto; substituir um objeto por outro — em 
vez do outro; antecipar um evento —, trazendo-o para o presente; tornar 
presente de alguma forma, apesar disso não estar literalmente presente. 
Assim como objetos inanimados, a representação na pintura ou na escul-
tura se encontra na natureza fictícia da conexão e ocupa o lugar de/ou 
corresponde a algo. 

Assim, ao discorrermos sobre a paisagem, sabemos que a pintura de 
uma paisagem não trata de uma paisagem real, mas de uma paisagem 
apenas por representação, valendo também para associações com outros 
objetos. Do mesmo modo, os seres humanos não estão completamente 
ausentes desses primeiros usos, pois representar é uma atividade humana, 
mas não um agir para outros; é a atividade de apresentar, de figurar, de 
pintar um quadro ou encenar uma peça. Alguns tipos de representação 
podem ser obtidos através da imagem, de rastro, espelho, impressões 
(permanentes ou efêmeras), dentre tantas outras. 
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Para Barthes (1977), representação são formações, mas são também 
deformações. Como nos afirma Brian Wallis (1991, p. xv), “nosso acesso à 
realidade é mediado por um olhar plasmado da representação. Ao se repre-
sentar algo, está implícito o processo de apresentação de alguma coisa”.

 Também nas reflexões de Emmanuel Lévinas, o conceito ora em 
discussão aparece em “ruína da representação”, como um termo que 
assegurava à tradição filosófica o próprio contato com o real. Segundo 
Lévinas (2004, p. 69), Husserl, em seus estudos lógicos, realizados no 
início do século passado, “embora preparando a ruína da representação, 
sustenta a tese de que todo fato psicológico é Representação ou está 
fundado sobre uma Representação”, e continua:

Por representação é preciso entender a atitude teorética contem-
plativa, um saber, quer seja de origem experimental, quer repouse 
sobre sensações. A sensação precisamente sempre foi tomada por 
um átomo da representação. O correlativo da representação é um 
ser posto, sólido, indiferente ao espetáculo que se oferece, dotado 
de uma natureza e, consequentemente, eterno, mesmo que mude, 
porque a fórmula de sua mudança é imutável, as relações que ligam 
tais seres, configurações de tais seres, dão-se elas também à repre-
sentação. Antes de agir, antes de sentir, é preciso representar-se o 
ser sobre o qual vai incidir a ação, ou que suscita o sentimento. A 
afetividade por si mesma só abarca estados interiores. Não nos 
revela nada do mundo.  

Na mesma linha de pensamento dos autores já mencionados, Danto 
(1998, p. 105) assinala que “existe um conceito primordial de representação 
no qual o que está representado é aceito como algo verdadeiramente 
presente na representação”. O poder da imagem pertence mais ao ser ou 
entidade capturada do que na própria imagem”. E complementa (1998, p. 
106): “sentimos o amado desaparecido viver nas imagens – onde o que 
está representado é sentido como se estivesse contido ou presente na 
representação”. Esta colocação ilustra o impulso de beijar a fotografia de 
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uma pessoa amada, especialmente quando ela não está mais presente no 
convívio daquele que a contempla e beija. 

A arte, portanto, é um campo aberto a reflexões e discussões infindáveis 
no qual, por maiores aprofundamentos e especulações, ainda que possam 
parecer convincentes, sempre existe algo que paira no ar, sem explicações 
concretas. A discussão nasce do paradoxo inerente ao seu próprio signifi-
cado, que aponta para duas questões: a primeira, sobre a iconicidade do 
signo da arte. A segunda, própria da cultura ocidental: para que a arte serve, 
ou seja, qual é sua função? Para o homem ocidental algo sempre deve 
servir para alguma coisa, sobretudo em sociedades capitalistas, e parece 
que de alguma forma tal função não constituía maiores preocupações 
quando a arte esteve ligada à ideia de representação. Contudo, a partir 
de cada década do século XX, essa questão se agravou e se tornou mais 
evidente com a presença desafiadora das vanguardas, ao negarem o objeto 
arte. Aquele objeto, que possuía nome próprio — Pintura e Escultura —, 
com suas regras definidas, com artistas que sabiam ser virtuosos em suas 
técnicas, buscando representá-lo da maneira mais fiel à qual ele aparecia 
aos seus olhos, estava ameaçado. 

Natureza 

Antes de apresentarmos as principais considerações referentes a este 
assunto, trazemos inicialmente duas questões que servirão de base para 
nossas reflexões, a saber: 1. O que é a natureza? 2. Qual a sua relação 
com as artes visuais? 

Ao entrarmos no verbete natureza, são inúmeros os significados que 
os dicionários e enciclopédias nos oferecem, a saber: o mundo material e 
seus fenômenos; as forças e processos que produzem e controlam todos 
os fenômenos do mundo material; as leis da natureza; o conjunto de todos 
os seres e forças que formam o universo e dos fenômenos que nele se 
produzem; força ativa que estabeleceu e conserva a ordem natural de tudo 
o que existe; conjunto de coisas visíveis enquanto meio onde o homem vive; 
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ordem natural do universo; o mundo de coisas vivas; as belezas da natureza; 
estado primitivo de existência intacto e sem influência de qualquer tipo 
de civilização ou artificialidade etc.

Ao longo da história evolutiva da concepção de natureza, encontra-
mos uma variedade de teorias e conceitos, dos quais destacamos os que 
mais se aproximam do nosso assunto, presentes na arte e na filosofia da 
natureza, em autores como Charles Sanders Peirce, Gilles Deleuze, Felix 
Guattari, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Ivo Ibri, John Berger, 
Lucia Santaella, Ralph Waldo Emerson, Regis Debray, dentre outros. 

Iniciamos com Ralph Waldo Emerson, poeta e filósofo americano, con-
siderado um dos grandes pensadores que influenciaram intelectuais, poetas 
e artistas do final do século XIX até a nossa atualidade. Emerson semeou 
as sementes do movimento americano denominado Transcendentalismo, ao 
compreender a importância do espiritual interior sobre o material exterior 
no kantismo, no neo-platonismo, no romantismo e na metafísica, além das 
obras de Santo Agostinho, Samuel Taylor Coleridge e William Shakespeare. 
Em sua obra Nature, escrita em 1836, Emerson (1983a) apresenta uma 
ideia de natureza com todos os seus elementos e fenômenos integrados 
ao homem. Nos trechos que se seguem, destacamos passagens dessa obra, 
com um destaque especial à noção que esse autor dedica à arte (1983b). 

O sentido predominante em Emerson (1983b) é o de uma exposição 
em poesia; um alto discurso, a voz de um orador que parece respirar tanto 
o ar que vem da paisagem como do seu próprio corpo. Ao se referir ao 
universo, à natureza, ele inclui todas as coisas que existem independentes 
da vontade do homem, são as coisas reais. À arte são aplicadas misturas 
dessas coisas com o desejo do homem de construir, a exemplo de uma casa, 
um canal, uma estátua, um quadro etc. Mas essas atividades do cotidiano 
humano são para ele insignificantes frente à magnificência da natureza. 
Essa obra é um convite à contemplação dos elementos e fenômenos 
naturais, pela qual Emerson (1983b, p. 8-9) questiona:

Por que nós também não devemos gozar de uma relação original 
com o universo? Há mais lã e linheiro nos campos. Há novas terras, 
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novos homens, novos pensamentos. Deixe-nos erigir nossos próprios 
trabalhos, leis e adoração. [...] Mas se um homem estiver sozinho, 
deixa-o olhar as estrelas. Os raios que vêm desses mundos celestiais 
o separarão do que ele pode tocar, [...] a atmosfera pode transmitir 
a impressão de ter sido feita transparente para poder dar, em forma 
de corpos celestiais, a perpétua presença do sublime. [...] As estrelas 
despertam certa reverência, porque embora sempre presentes, elas 
são inacessíveis; mas todos objetos naturais causam uma impressão 
aparente, quando a mente está aberta à sua influência. A natureza 
nunca usa uma aparência mesquinha. Nem faz o homem mais 
sábio extorquir seu segredo, e perde sua curiosidade por descobrir 
toda sua perfeição. A natureza nunca se tornou um brinquedo a 
um espírito sábio. As flores, os animais, as montanhas, refletiram 
a sabedoria da sua melhor hora, tanto como tinham encantado a 
simplicidade da sua infância. 

Desse modo, trata-se da inteireza de uma impressão que temos a partir 
da maneira pela qual vemos as coisas; um convite para distinguir entre as 
coisas que o homem extrai da natureza para uma determinada função, das 
coisas que servem de inspiração para os artistas. Entretanto, trata-se de 
uma relação de comunhão e não de posse, pois, de acordo com Emerson 
(1983b, p. 9), “o homem pode ser dono de muitas terras, mas nenhum 
deles pode ser dono da paisagem”, visto que existe uma propriedade 
no horizonte que só pode ser percebida por aqueles que têm olhos para 
integrar todas as partes, o poeta. “Quais anjos criaram esses ornamentos 
esplêndidos, repletos de coisas que lhes servem, como as bestas, o fogo, 
a água, as pedras, e o milho?” — indaga Emerson (1983b, p. 12). Para ele, 
o campo é ao mesmo tempo seu chão, seu trabalho, seu pátio de recreio, 
seu jardim e sua cama. A natureza, destarte, não é apenas material, senão 
o processo e o resultado; todas as partes que trabalham incessantemente 
com suas próprias mãos para o bem do homem, como o vento que semeia 
a semente; o sol que evapora o mar; o vento que sopra o ar em direção 
ao campo; a chuva que alimenta a planta; a planta que alimenta o animal; 
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e assim o ciclo interminável que esse autor denomina de caridade divina 
que nutre o homem. Existem nas suas palavras afinidades com as filosofias 
de Peirce e Schelling. Para Peirce (2005), esse processo de crescimento 
está presente no continuum, no pragmatismo, no projeto agápico, assim 
como no conceito de admirável. E o belo? Como ele surge? Vejamos as 
colocações de Emerson:

O desejo mais nobre do homem é servido pela natureza, a saber, 
o amor da Beleza. Os gregos antigos chamaram o mundo kosmos, 
beleza. Tal é a constituição de todas as coisas, ou tal o poder plástico 
do olho humano, que as formas primárias, como o céu, a montanha, 
a árvore, o animal, nos dão um encanto em e para si; um prazer que 
surge do contorno, da cor, do movimento e do agrupamento. O 
olho é a melhor parte dos artistas. Pela ação mútua de sua estrutura 
e das leis da luz, da perspectiva que é produzida, que integra cada 
massa de objetos, [...] a paisagem que eles compõem, é redonda 
e simétrica. E como o olho é o melhor compositor, então a luz é o 
primeiro dos pintores. [...] Não há nenhum objeto que a luz intensa 
não consiga transformá-lo em belo, e é esse estímulo que dá recursos 
aos sentidos, como espaço e tempo, que torna tudo alegre. Mas além 
dessa graça geral difusa sobre a natureza, quase todas as formas 
individuais tornam-se agradáveis aos olhos, como é provado por 
nossas imitações intermináveis de algum deles, como a uva, a pinha, 
a espiga de trigo, o ovo, as asas e a maioria das formas de pássaros, a 
garra do leão, a serpente, a borboleta, conchas, chamas, nuvens, brotos 
e as formas de muitas árvores, como a palma. [...] Mas em outras 
horas, a Natureza satisfaz-se com seu próprio encanto, e sem qualquer 
mistura de benefício corporal. [...] Eu conspiro com o vento de manhã. 
[...] Vejo o espetáculo da manhã sob o cume da colina frente à minha 
casa, do amanhecer à alvorada, com emoções que talvez apenas um 
anjo possa compartilhar. (EMERSON, 1983b, p. 14)

Todos os homens estão em algum grau impressionados com a face 
do mundo; alguns chegam até a se deleitar. Este amor de beleza é 
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Gosto. Outros têm o mesmo amor em tal excesso, que, não con-
tentes em apenas admirar, procuram abrangê-lo em novas formas. 
A criação da beleza é a arte. [...] A produção de um trabalho de arte 
joga uma luz sobre o mistério da humanidade. Um trabalho de arte 
é um resumo ou epítome do mundo. É o resultado ou expressão 
da natureza em miniatura. Porém, embora os trabalhos da natureza 
sejam inumeráveis e todos diferentes, o resultado ou a expressão 
deles são todos semelhantes e únicos. A natureza é um mar de 
formas radicalmente semelhante e ao mesmo tempo raro. Uma folha, 
um raio de sol, uma paisagem, o oceano, causam uma impressão 
análoga na mente. O que é comum a todos eles é essa perfeição e 
harmonia, é beleza. O padrão de beleza é o circuito inteiro de formas 
naturais, a totalidade da natureza que os italianos expressaram como 

“nell de piu de il’uno”. Nada é totalmente belo sozinho: nada, mas é 
belo na sua inteireza. [...] Um único objeto só é belo como sugestão 
de sua graça universal. O poeta, o pintor, o escultor, o músico, o 
arquiteto, cada um deles procura concentrar esse fulgor do mundo 
em um ponto, e cada um, em seus vários trabalhos satisfaz o amor 
da beleza que o estimula produzir. (EMERSON, 1983b, p. 18)

O cenário delineado é de uma paisagem bucólica, um mar silencioso, 
mas, para compartilhar desse espetáculo, é necessário perceber (conceito 
que em Peirce significa participar de um evento com todos os sentidos); 
e é assim que Emerson (1983b) diz partilhar das transformações rápidas 
que acontecem ao entardecer, quando a luz muda o cenário em segundos. 
Decorrente desse pensamento, a arte não pode competir nem acompanhar 
esse movimento natural e contínuo, por mais determinada que ela seja, 
todos os seus elementos integram um processo continuum, pois: 

Os céus mudam a cada momento e refletem sua glória ou melanco-
lia nas planícies abaixo. O estado da colheita nas fazendas adjacentes 
altera a expressão da terra a cada semana. A sucessão de plantas 
nativas nos pastos e arredores, que faz com que o relógio silencioso 
conte as horas de verão, fará as mesmas divisões do dia sensíveis 
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ao observador entusiasta. As tribos de pássaros e insetos, como as 
plantas pontuam a seu próprio tempo, seguem uns aos outros, e o 
ano tem lugar para todos. (EMERSON, 1983b, p. 15-16)

Realmente a arte não pode concorrer com essa grandeza de cores, 
pois o rio é uma gala perpétua e se vangloria a cada mês em um novo 
ornamento que depende exclusivamente do tempo. 

Paisagem – Landscape

Tudo nos leva a crer que existe paisagem diante de nós, antes 
de nós, uma “bela natureza”. Apenas depois chega o poeta, 
o artista, para expressar essa beleza na tela ou no papel. [...] 
Para se impor ao olho, como qualquer objeto de cultura, a 
paisagem pressupõe muitas mediações.
Regis Debray, 2003

Segundo  Regis Debray (2003, p. 76), a palavra paisagem, cenário, vem 
do francês paysage, supostamente cunhada por Robert Estienne, em 1549, 
sendo associada “ao gênero de pintura que representa os campos e os 
objetos que nele se encontram. Ela designava não um campo, mas uma 
espécie de pintura”. Ainda segundo este mesmo autor, “a paisagem como 
gênero pictórico repousa em dois postulados universais: 1) a natureza deve 
ser representada, e 2) a natureza pode ser representada (em duas dimen-
sões, numa superfície plana)”. Mas, como os primeiros que se interessaram 
por esse tipo de representação, os pintores tiveram que encontrar meios 
representativos próprios.

Antes da perspectiva, a qualidade simbólica dos objetos repre-
sentados determinava sua grandeza relativa. A falta de elementos 
desconexos tornava a paisagem impossível. Somente a disposição 
geométrica proporciona as regras de uma junção, deixa ver os nexos 
entre as coisas. Anteriormente, o relato, o tema e a intriga davam 
coerência ao que era visto. A perspectiva permite representar sem 
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narrar. A paisagem é justamente isso: é o momento que a pintura 
se descola do relato religioso, mitológico ou literário. Quando não 
existe outro assunto além da própria natureza, por meio de uma 
superação de conteúdo e de forma. (DEBRAY, 2003, p. 83)

A partir do século XVII, a pintura de paisagem passa a questionar 
o espaço real através da perspectiva, num mundo vago e irreal, e não 
obstante serem inúmeros os significados para essa palavra, existe um 
consenso tradicional em glossários que associa esse termo a um espaço 
territorial determinado pelo olhar, o que aparece e o que pode ser visto 
numa extensão ou espaço. E o que surge não é um todo, é apenas um 
recorte, no qual está presente um sistema vital complexo e dinâmico em 
processo contínuo de evolução, ou seja, um espaço sígnico. Assim, observa 
Debray (2003, p. 76), “a paisagem designa tudo aquilo que o olhar abrange. 
Resta designar os princípios da visão, os quais não são vistos a olho nu. 
Tanto isso é verdade que vemos tudo menos aquilo que nos permite ver”. 

Schelling (2001b, p. 2) faz referência a vários filósofos dessa corrente, 
que entendem esse tipo de pintura como um espaço cuja luz é exterior, 
móvel e, portanto, vivo. “[...] Por isso, por toda a pintura de paisagem só 
é possível exposição subjetiva, pois a paisagem só tem realidade no olho 
daquele que a contempla”. 

À luz de Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (2001b), a pintura 
de paisagem é entendida como algo extraído da natureza, que evoca 
sensações àquele que a contempla. No trecho que se segue podemos 
entender melhor sua visão sobre esse argumento:

A pintura de paisagem busca empiricamente a verdade empírica, 
e o mais alto de que é capaz é utilizar a esta mesma novamente 
como um véu através do qual deixa entrever uma espécie superior 
da verdade. Mas o que se expõe é tão somente o véu: o verdadeiro 
objeto, a Idéia, permanece sem figura, e sua descoberta naquilo 
que é vaporoso e o que informa passa a depender daquele que 
contempla. É inegável que as relações da luz universal com um 
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amplo todo de objetos – se ela paira sobre a natureza de uma 
maneira mais manifesta ou mais velada, mais forte e distinta ou 
mais fraca e como que flutua sobre ela – evocam certos estados da 
alma, despertam, indiretamente, Idéias ou, antes, apenas fantasias 
de Idéias, e não raro tiram de nossa vista o véu que recebe o mundo 
invisível. Mas toda intenção dessa espécie incide no sujeito. Vemos 
que, quanto mais pobre a poesia de uma nação, tanto mais tende 
para uma tal ausência de forma. Quanta ocasião não há em Homero 
para descrever paisagens e, no entanto, nenhum vestígio disso nele. 
[...] A beleza de uma paisagem depende de tantas casualidades, 
que é difícil, é impossível lhe dar na arte aquela necessidade que, 
por exemplo, toda figura orgânica contém em si. Não são as cau-
sas internas, mas externas e violentas que determinam a forma, o 
declive das montanhas e as ondulações dos vales. Supondo-se 
que, na própria paisagem que expõe amplamente diante de nós, 
saiba ao mesmo tempo nos expor os fundamentos e as leis de sua 
formação, o curso do rio que forma vales e montanhas, ou a força 
do fogo subterrâneo, que despeja de uma só vez destruição e lavas 
de abundância sobre uma região; supondo-se que saiba expor tudo 
isso, o próprio momento da luz que escolhe, o grau de luminosidade 
ou escurecimento que paira sobre o todo permanece, no entanto, 
uma contingência, e já que é propriamente a esta que ele expõe e 
torna objeto. (SCHELLING, 2001b, p. 193)

Nas palavras de Schelling (2001b), vemos certa semelhança com o 
discurso poético de Emerson (1983b) — ambos estão voltados para a 
filosofia da natureza —, e a arte para eles, mais especificamente a paisagem, 
não pode representar de uma maneira fidedigna os elementos naturais em 
toda a sua exuberância. 

Já o termo landscape aparece por volta do final do século XVI, com os 
pintores holandeses. Originalmente, referia-se à região, área de terra, cená-
rio, panorama, vista. Mais tarde, passou a ser associado, no sentido artístico, 
a um quadro retratando a terra. As paisagens são também consideradas 
um gênero pictórico, cujas origens remontam aos planos secundários, a 
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exemplo dos registros de viagem de Albrecht Dürer, e nesse sentido, esses 
dois termos se aproximam em vários aspectos. 

A paisagem abrange as características visíveis de uma área de terra, 
incluindo elementos físicos tal como landforms, elementos da flora e 
da fauna, elementos abstratos e elementos humanos. A primeira paisa-
gem registrada, aproximadamente em 1598, foi emprestada como um 
termo desses pintores holandeses, landschap que, em holandês, mais 
cedo significava simplesmente região, área de terra. Em dicionários e 
enciclopédias, essa palavra significa um quadro representando uma vista 
de uma paisagem interior natural: a arte de retratar esse cenário; porção 
de um território, apreendido pelo olhar de um só lugar; uma área particular 
de atividade. Levando em consideração outros autores, a exemplo de 
Berger (1987, p. 105), a pintura de paisagem começa na Holanda com o 
problema de se pintar a distância do céu; uma paisagem pura que não 
respondeu a nenhuma questão de ordem social, um gênero de pintura 
relativamente independente.

Mais tarde, durante o Romantismo, o artista representa campos, mon-
tanhas, rios, céu — a exemplo de John Constable, Caspar David Friedrich, 
Joseph Mallord William Turner, o Grupo de Paisagistas Franceses, a Escola 
de Barbizon, sob a liderança de Théodore Rousseau, Gustave Courbet, 
dentre outros — de uma maneira bastante específica. John Constable, um 
dos pintores mais importantes desse período, ficou conhecido por pintar 
como um poeta e escrever como um pintor, dedicando-se à paisagem 
do realismo sentimental, em que a presença do tempo não podia ser 
representada num espaço fixo como a tela. Mas isso não o impedia de 
sentir o movimento constante do passar do tempo, pois esse fenômeno 
que tornava a natureza sedutora o encantava, sobretudo pela sua incapa-
cidade de se mostrar por inteiro. Por isso, dedicava horas do seu tempo 
a contemplá-la, observando a silenciosa mudança da luz, que iluminava 
e sombreava os campos — às vezes banhando-os de claridade —, outras 
vezes deixando que as nuvens refletissem sombras sobre eles. E se não 
conseguia passar tudo isso para a tela, seu espírito se regozijava e se nutria 
desse constante desejo. 
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A pintura romântica alemã também tem destaque com Caspar David 
Friedrich e sua obra encontra-se junto a pintores e escritores contemporâ-
neos do Romantismo, alemão e inglês, no período do final do século XVIII 
e início do século XIX, como Joseph Mallord William Turner, Georg Philipp 
Friedrich von Hardenberg (mais conhecido pelo pseudônimo Novalis) 
e Johann Wolfgang von Goethe, um dos líderes do movimento literário 
romântico alemão, denominado Sturm und drang (Tempestade e ímpeto). 
Durante essa época, a pintura evoca uma cumplicidade entre o sentimento 
do artista e os fenômenos naturais, consubstanciando-se em um só, que 
Schopenhauer, nas suas preleções na Universidade de Berlim, em 1820, 
expressa, a seguir:

Vemos em cada paisagem o mundo como representação em um grau 
significativo de objetividade da vontade. [...] A idéia é o objeto da 
arte. [...] A arte repete em suas obras as Idéias apreendidas por pura 
contemplação, o essencial e permanente de todos os fenômenos 
do mundo, de acordo com o material em que ele repete. Sua única 
origem é o conhecimento da Idéia; seu único fim, a comunicação 
desse conhecimento. (SCHOPENHAUER, 2003, p. 58)

A pintura de paisagens – na medida em que reflete em imagens 
as Idéias apreendidas, nela reside nesse domínio a inteira natureza 
destituída de conhecimento. [...] O pintor nos deixa de fato ver as 
coisas pelos seus olhos, nos torna participantes de sua apreensão 
puramente objetiva, e justamente por isso recebemos, ao mesmo 
tempo, uma sensação comum e um sentimento repleto do silêncio 
da vontade, o qual tinha de existir no pintor quando este emergiu 
de forma tão completa. Seu conhecimento nos objetos sem vida e 
sem conceito. (SCHOPENHAUER, 2003, p. 152)

Ao afirmar “o mundo é a minha representação”, Schopenhauer em 
sua obra O mundo como vontade e representação, publicada em quatro 
volumes em 1819, fala que a arte traz consigo a vontade do pintor, isto é, 
uma sensação de sentimento que devia existir a partir do próprio pintor ao 
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passar para a obra esse sentimento. Portanto, ao criarem suas paisagens, 
elas pareciam estar carregadas de mistério, pathos e simbolismo; e quando 
havia a presença do homem, esse aparecia como uma figurinha perdida 
na vastidão de campos, mares, geleiras, montanhas etc. E assim entendida, 

“a paisagem é um exterior revisado, refeito por uma alma, mesmo sendo 
verdade que a paisagem não é uma coisa, mas sim uma relação com as 
coisas”. (DEBRAY, 2003, p. 78)

Já a tradição dessa pintura nos Estados Unidos, que culminou com 
a Hudson River School, em grande parte expressou o choque de uma 
natureza indômita de invisibilidade e intervenção de civilização — isto é, as 
paisagens panorâmicas com seus efeitos cósmicos. Hudson River School foi 
um movimento da arte americana da metade do século XIX, entre 1855 e 
1875, formado por um grupo de pintores de paisagem, cuja visão estética foi 
influenciada pelo Romantismo, e onde se destacam Thomas Cole e Asher 
Durand. Suas pinturas retratam o vale do rio Hudson e áreas adjacentes, 
assim como as montanhas Catskill, Adirondack e as White Mountains, 
de New Hampshire. A “escola”, neste sentido, refere-se a um grupo de 
pessoas, cuja perspectiva, inspiração, produção ou estilo demonstram um 
interesse em comum e não, necessariamente, uma instituição acadêmica. 
Thomas Cole, considerado o fundador desta escola, de origem inglesa, 
nascido numa paisagem verde monocromática, encantou-se com os tons 
brilhantes de outono dessa área. As pinturas desse movimento refletem três 
temas da América do século XIX: descoberta, exploração e assentamento 
(formação de comunidades). As pinturas também retratam a paisagem 
americana como um cenário pastoral, onde o homem e a natureza coexis-
tem pacificamente. Em geral, esses pintores acreditaram que essa natureza 
na forma da paisagem americana era uma manifestação inefável de Deus, 
independente das diferentes religiões existentes entre os membros do 
grupo. Suas inspirações estavam voltadas para mestres europeus, como 
Claude Lorrain e John Constable, e J. M. W. Turner também compartilhou 
a reverência pela beleza natural da América com os escritores americanos 
Henry David Thoreau e Ralph Waldo Emerson. A segunda geração de 
artistas desta escola emergiu depois da morte prematura de Cole, em 1848, 
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com os pintores Frederic Edwin Church e Albert Bierstadt. O tamanho 
épico das paisagens nestas pinturas lembra as vastas áreas do deserto 
americano, e em muito contribuíram para um olhar ao oeste desse país 
como um lugar privilegiado, mais tarde com a preservação e conservação 
dessas áreas como parques nacionais e patrimônio histórico. 

No entanto, a pintura de paisagem não se deu em todos os lugares, e.g. 
na Grécia antiga, a inexistência desse gênero de pintura se dá em face da 
falta de função dessa representação, pelo fato de que a “imagem sagrada 
não estava para um ideal de semelhança, mas de significação”. (DEBRAY, 
2003, p. 81) Nesse contexto, inexistia uma demanda de encomenda desse 
estilo, visto que a imagem pintada era impulsionada pela necessidade 
de elevar o olhar ao espírito, aos deuses, enquanto a paisagem poderia 
significar o entendimento de um retorno à terra. Se todas as representações 
possuíam um significado próprio, a exemplo de uma árvore que tinha o 
poder de representar o campo; uma torre que significava poder etc., essa 
representação como resultado de um ato de contemplação, seja por parte 
do artista, seja por parte do receptor, não tinha função nem finalidade.

Deste modo, “durante um milênio, a paisagem não foi um fragmento 
do mundo, mas, sim, uma idéia do mundo. Os dois, a bem dizer, não se 
separavam”. (DEBRAY, 2003, p. 81) Por conseguinte, a paisagem pode 
ser considerada como imagem, signo que tem na sua história uma relação 
estreita com o olhar; com a percepção de um respectivo espaço, um recorte 
que determina uma representação construída a partir de um processo 
imaginário. E a partir dessas transformações, mais tarde “o desaparecimento 
da paisagem na pintura de vanguarda, do início do século XX [...] prefigu-
rava, sem dúvida, a passagem dos antigos terrenos para um novo entorno 
abstrato”. (DEBRAY, 2003, p. 83-84) E enquanto a arte volta-se para uma 
nova conquista, a abstração, onde as formas não têm compromisso com a 
representação de uma semelhança do real, várias questões são levantadas 
quanto ao rumo da arte, como nos informa Debray (2003, p. 83-84): 

Por ser a última da fila na escala social dos gêneros, a paisagem 
pôde se tornar o ponto de ebulição da pintura. Menos codificado, 
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portanto menos vigiado, portanto mais livre. Os gêneros desde-
nhados são os mais revolucionários. O não-figurativo chegou até 
nós por essa portinhola, primeiro com Turner, que dava atmosfera 
às formas, depois com Kandinsky, no início do século 20. Não terá 
sido a primeira tela “abstrata” uma paisagem em aquarela de 1910? 
[...] O planeta passaria a sonhar com jardins, viveria do fantasma das 
obras de arte, das hortus conclusus, se já não soubesse da ameaça 
que paira sobre sua sobrevivência? 

Quanto a essa questão, em nome do progresso, Schelling (2001b, p. 193) 
já antevia que “o mundo moderno começa quando o homem se desprende 
da Natureza, mas se sente abandonado, já que não conhecia outra terra 
natal”. No entanto, se a representação da paisagem já havia deixado de 
seduzir os artistas, como sugere Santaella (2003a), devemos olhar sempre 
para o que os artistas nos dizem, pois são eles que assinalam para os 
novos rumos da arte. E é possivelmente no ambiente físico da América, 
a partir dos anos 1930, que esses rumos são notadamente alterados, pois 
se observam representações abstratas, presentes na série de pinturas em 
que Georgia O’Keeffe retrata a cidade (Cityscape), de forma semelhante 
a John Sloan, Alfred Stieglitz e Joseph Stella, que pintaram as formas 
modernas da cidade de Nova Iorque. Essas condições são resultantes 
das mudanças pelas quais a cultura moderna se anuncia, visto que, como 
esclarece Santaella (2007, p. 137), “a existência de toda arte é cultural e 
socialmente sobredeterminada”.

Com o surgimento de outras espécies de paisagem, como a urbana, 
verifica-se um deslocamento e, ao mesmo tempo, uma união entre a 
natureza e outros meios de representação, uma intercepção que insere 
outras áreas do conhecimento humano, ou seja, uma paisagem cogni-
tiva que envolve questões de ordem subjetiva do sujeito, do objeto, da 
fenomenologia, bem como apreensão, percepção, recepção, identidade, 
alteridade, memória etc.

A partir das considerações apresentadas, podemos concluir que as 
atribuições sígnicas à natureza indagam sobre o conceito de lugar e es-
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paço/tempo; locais permeados de significação que, mesmo com todas as 
alterações provenientes da relação entre o homem e o progresso, esses 
desdobramentos advindos da paisagem do século XVI até o século XIX, 
que homenageiam a natureza na sua plenitude, sempre serão lembrados, 
pois, como afirmam Deleuze e Guattari (1992, p. 219):

A paisagem vê. Em geral, qual o grande escritor que não soube criar 
esses seres de sensação que conservam em si a hora de um dia, o 
grau do calor de um momento (as colinas de Faulkner, a estepe 
de Tolstoi ou a de Tchekov)? O percepto é a paisagem anterior 
ao homem, na ausência do homem. [...] É o enigma (freqüente-
mente comentado) de Cézanne: ‘o homem ausente, mas inteiro 
na paisagem’. 

Natureza da Arte: Martin Heidegger 

Antes de dar início à reflexão sobre a natureza da arte, à luz do filósofo 
Martin Heidegger, abordaremos sucintamente o conceito de hermenêutica. 
De acordo com Palmer (1985), o termo “hermenêutica” etimologicamente 
remonta ao verbo grego hermeneuein, traduzido por “interpretar”, e ao 
substantivo hermeneia, “interpretação”, objeto do tratado intitulado Peri 
hermeneias. Esse termo, em grego Περὶ ἑρμηνειας, hermeneuein (no grego 
antigo, ἑρμηνεία, hermeneia) encontra-se nas obras de Xenofonte, Plutarco, 
Eurípides, assim como nos sofistas, na interpretação dos mitos gregos, so-
bretudo em Homero e Platão. Mas foi através da obra de Santo Agostinho, 
Da doutrina cristã, livro V, escrita em torno 426 d.C., que a hermenêutica 
torna-se mais amplamente conhecida como teoria da interpretação, e tem 
como significado principal confessar, pressagiar, elucidar, explicar etc.

Outras associações podem ser encontradas na mitologia grega, mais 
especificamente a Hermes, um “deus intérprete”, alado, considerado o 
mensageiro dos deuses, pelo dom de abrir coisas fechadas, interpretar 
os desejos dos outros, desvendar significados, isto é, trazer à luz tudo 
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aquilo que estava obscurecido. Assim, ele tinha o poder de traduzir o 
que a mente humana não compreendesse, para que as coisas do mundo 
pudessem ser entendidas.

Mais tarde, já no século XVIII, acredita-se que Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher foi um dos primeiros a aproximar a hermenêutica da fi-
losofia, num projeto universal que se baseia na noção de compreensão. 
Certamente, na sequência, outros filósofos se dedicaram a esse estudo, 
sobretudo Martin Heidegger. Este último, em sua análise da compreensão, 
diz que toda compreensão apresenta uma “estrutura circular”, isto é, toda 
interpretação, para produzir compreensão, deve já ter compreendido o que 
vai interpretar. Por estrutura circular entende-se um tipo de compreensão 
que se move numa dialética entre pré-compreensão e compreensão da 
coisa, em um acontecimento que progride em forma de espiral, na medida 
em que um elemento pressupõe outro e ao mesmo tempo faz com que ele 
vá adiante. E é através dessa estrutura que Heidegger (1987) irá discorrer 
sobre a origem da obra de arte, como veremos a seguir. 

The origin of the work of art (1987) [A origem da obra de arte], título 
de um dos ensaios mais conhecidos do filósofo alemão Martin Heidegger, 
iniciado entre 1935 e 1937, revisado para publicação em 1950 e mais tarde 
publicado em 1960, resulta de uma série de conferências proferidas por 
esse filósofo, em Zurique e em Frankfurt, na década de 1930. Inicialmente 
voltado para a essência da obra de arte, na sequência ancorou-se na inter-
rogação do significado de uma “coisa”, tema de suas primeiras conferências 
sobre a noção de arte. Profundamente influenciado por Edmund Husserl, 
de quem foi assistente após a Primeira Guerra Mundial, seu método pode 
ser classificado como fenomenológico e hermenêutico, conceitos que 
visam ao desvelamento do oculto.

Neste ensaio, Heidegger (1987) observa que todos os trabalhos de arte 
possuem um caráter de “coisidade”, não obstante ser claro que arte não é 
uma mera coisa, sua insistência está em apresentar a diferença existente 
entre trabalhos de arte e tipos de objetos, de equipamentos que possuem 
uma função. Ao usar os termos terra e mundo, intrínsecos ao seu vocabu-
lário, esse filósofo se refere ao que é chamado de natureza e história da 
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espécie humana, respectivamente. Esses dois espaços são diferentes em 
seu conteúdo essencial, visto que os trabalhos de arte possuem um lugar 
especial entre terra e mundo, pois a arte pertence a esses dois campos, 
simultaneamente. Ao mesmo tempo em que a arte não é como a pedra 
nem plantas da terra, ela também não é exatamente um tipo de equipa-
mento, de coisas associadas ao mundo. A arte, por conseguinte, se situa 
num espaço onde a terra e o mundo compartilham um relacionamento de 
simbiose, isto é, quando trabalhos de arte expõem entidades, eles trazem, 
à nossa atenção, a reunião da terra com o mundo. 

Estimado como um dos expoentes da fenomenologia, esse filósofo 
trata também da relação entre o ser e as coisas e a maneira pela qual elas 
se tornam coisidades, a partir do lugar que ocupam. O espaço confere às 
coisas seus significados.

Como um dos principais assuntos deste livro, a matéria, o espaço e o 
tempo nas artes visuais, elegemos alguns trechos dessa obra para nos ajudar 
a pensar sobre a natureza da arte nesse contexto. Mas admitimos que o 
percurso é longo, quando se trata de arte, desde o seu processo criativo 
à sua recepção. Um percurso não linear, permeado por incertezas, e sem 
conclusões definitivas. Desse modo, para percorrer esse caminho, devemos 
manter a noção de que inexiste um início e fim determinados.

Iniciamos pelo conceito de “origem” que, segundo Heidegger (1987, 
p. 258), significa aquilo de onde e através do que algo é o que ele é, e 
como ele é, ou seja, originário de algo, a proveniência de sua essência.  
A partir dessa compreensão, Heidegger entende que, se o “originário da 
obra de arte pergunta pela proveniência de sua essência, a obra surge a 
partir da atividade do artista, [...] o artista é a origem da obra, e a obra, 
por sua vez, a origem do artista. Nenhum é sem o outro”. O que nos leva 
a perceber que o conceito de origem da arte envolve diretamente tanto a 
obra como o artista, pois o mundo do artista não apenas se faz presente 
na obra, mas dela faz parte.

A arte torna-se, deste modo, uma força que usa o criador para os seus 
próprios propósitos, do mesmo modo que o trabalho resultante deve ser 
considerado no contexto do mundo em que não existe sem a existência de 
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seu artista. A concepção de círculo hermenêutico, discutida por Heidegger 
(1987, p. 259), é paradoxal, ou seja, em qualquer trabalho, sem o entendi-
mento do todo, não se pode compreender plenamente as partes individuais, 
mas, também, sem o entendimento das partes, não se pode compreender 
o todo. Trata-se, deste modo, de uma relação de cumplicidade e de um 
processo que envolve um constante pensar. Para este filósofo, “[...] pensar 
é uma habilidade”. Mas como podemos definir melhor essa sua descrição? 
Se nesse círculo, para descobrir a natureza da arte que prevalece na obra, 
devemos nos voltar para a própria obra e perguntar como e o que ela 
realmente é — o que esse filósofo denomina de círculo? 

De acordo com Heidegger (1987), este círculo é virtuoso, e reconhecer 
a circularidade é um momento de verdade, não um problema lógico. Assim, 
não se trata de evitar o círculo, mas de como interrompê-lo e aprender a 
pensar de forma diferente. Como sua intenção é exercitar o pensar, antes 
de ver um objeto como arte, alguns procedimentos devem ser seguidos. 
Primeiro, para definir se um trabalho é ou não é arte, é necessário deter-
minar o que vai ser examinado, isto é, identificar o que essencialmente 
existe em uma obra. Mas, para isso, já devemos distinguir os objetos que 
são trabalhos de arte, das meras coisas, e ao saber fazer essa distinção, está 
estabelecido o reconhecimento do que é arte. É justamente esse processo 
investigativo que se move de uma forma que Heidegger (1987) denomina 
de pensamento circular. Como um dos fundadores da desconstrução, 
levada adiante por Jacques Derrida (1979), todos os conceitos devem 
ser analisados à luz de uma multiplicidade de interpretações, rompendo 
com o pensamento único. Como exemplos principais desse conceito, 
Heidegger (1987) usa a pintura Um par de sapatos, de Vincent van Gogh, 
e um templo grego.

Observemos primeiramente como Heidegger (1987) ilumina inúmeras 
especulações por meio da pintura de Van Gogh, Um par de sapatos (1888).  
Para ele, na sua variedade, os sapatos são usados para dançar, outros 
para caminhar, uns são feitos de couro, costurados, presos por pregos 
etc. Todas essas descrições apenas nos indicam o que já sabemos sobre 
esse objeto, ou esse equipamento, sapatos. Nesse sentido, o que sabemos 
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são as características e suas funções, mas quanto ao processo de uso dos 
equipamentos — para que eles servem? Examinemos a descrição:

Da escura abertura do gasto interior dos sapatos a fadiga dos passos 
do trabalho olha firmemente. No peso denso e firme dos sapatos 
se acumula a do lento caminhar através dos alongados e sempre 
mesmos sulcos do campo, sobre o qual sopra um vento áspero 
e contínuo. No couro está a umidade e a fartura do solo. Sob as 
solas insinua-se a solidão do caminho do campo em meio à noite 
que vem caindo. Nos sapatos vibra o apelo silencioso da Terra, sua 
calma doação do grão amadurecente e o não esclarecido recusar-se 
do desolado inculto terreno do campo de inverno. Através deste 
equipamento perpassa a aflição sem queixa pela certeza do pão, 
a alegria sem palavras da renovada superação da necessidade, o 
tremor diante do anúncio do nascimento e o calafrio diante da 
ameaça da morte. À Terra pertence este utensílio e no Mundo da 
camponesa está ele abrigado. A partir deste pertencer que abriga, 
o próprio utensílio surge para seu repousar em si. (HEIDEGGER, 
1987, p. 261, tradução nossa)

Como podemos observar, na citação acima, todas as especificidades 
destacadas no par de sapatos da camponesa só são definidas a partir do 
quadro de Van Gogh. Para a camponesa, o ser-sapato consiste na sua 
serventia, na função que ele desempenha, nada mais. Contudo, o ser do 
equipamento somente poderá ser encontrado fora de sua função, ou seja, 
fora de uma descrição e comentário de um utensílio-sapato realmente 
existente; mas apenas através do fato de que nos colocamos diante do 
quadro de Van Gogh. Esse pintor através de seus olhos, e na proximida-
de da obra que ele realizou, nos coloca repentinamente em outro lugar, 
diferente do que habitualmente costumávamos estar. No caso da pintura 
de Van Gogh, é como se a não-utilidade tivesse se associado à arte para 
provocar uma contemplação. Nesse caso, o ser real dos sapatos e o equi-
pamento pertencem à terra (natureza) e é protegido no mundo da mulher 
camponesa. A arte, para Heidegger (1987), é uma criação contínua tanto 
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do artista como do observador, o que, de uma certa forma, coincide com 
o objetivo de Van Gogh, ou seja, devemos exagerar o essencial e deixar 
o óbvio vago.

Na pintura de Van Gogh, os mesmos sapatos se apresentam à guisa 
de uma interpretação do mundo-objeto ausente; o pisar, caminhar, calçar, 
os sapatos gastos durante esse ser em ação. Van Gogh desvela o equipa-
mento — sapatos—, através da entidade que emerge no descobrimento 
de seu ser, por meio da mediação da obra de arte, que faz com que todo 
o mundo ausente e a terra se revelem em torno dela.

No entanto, a explicação mais plausível ressalta assuntos que ganham 
relevância, tais como a distinção entre arte e outras “coisas”, uma análise 
de ordem cultural que assegura algumas das fundações da arte moderna 
na expressão do ser em substituição à valorização da pura forma. Para tal 
compreensão e distinção, Heidegger (1987) explica a responsabilidade do 
observador em considerar a variedade de perguntas sobre os sapatos, que 
vão além de sua constituição formal, material e da maneira pela qual eles 
são feitos. E para outorgar a esse objeto (coisa – sapato) um determinado 
significado, é necessário percorrer um caminho sempre em busca de outros 
significados, sem quaisquer propósitos de atingir uma conclusão final. 

“Todas as obras têm este caráter de coisa. O que seriam elas sem isso?”— 
interroga Heidegger. (1987, p. 259-260, tradução nossa) Trata-se de um 
universo muito amplo pelo qual a obra perpassa de coisa à obra de arte. 
Observemos sua proposição:

Precisamos considerar as obras como elas se apresentam àqueles 
que as vivenciam e fruem. Mas também a tão evocada vivência 
estética não passa sem o caráter de coisa da obra de arte. Há pedra 
na obra arquitetônica. Há madeira na escultura. Há cor na pintura. 
Há som na obra de linguagem. Há sonoridade na obra musical.  
O caráter de coisa é tão irremovível na obra de arte que, ao contrário, 
seria melhor dizer: o monumento está na pedra, a escultura está na 
madeira. A pintura está na cor. A obra de linguagem está na fala. 
A obra musical está na sonoridade. Responder-se-ia que isso é 
evidente. (HEIDEGGER, 1987, p. 259-260, tradução nossa)
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Nesse sentido a obra é “uma coisa fabricada, [...] allo agoreuei: ela é 
alegoria”, existe algo que aparece junto àquilo de que ela foi produzida, 
que adere, manifesta outra coisa, palavra que em grego significa symballein 
(símbolo), fazendo com que ela seja constituída por “alegoria e símbolo, 
[...] que fornecem o enquadramento conceitual da noção pela qual a arte 
sempre esteve caracterizada”. (HEIDEGGER, 1987, p. 260, tradução nossa) 
Quanto a esse outro elemento que adere à obra, ser, ao mesmo tempo, 
considerado parte da sua constituição física, sua parte artesanal, é uma 
ideação onde gravitam certas especulações cujas respostas permanecem 
em aberto, visto que, fundamentalmente, é preciso entender que na filoso-
fia heideggeriana, a essência, principalmente a essência humana (o ser-aí) 
se reproduz em mostrar no ente o ser que em si se desvela.

Quanto ao templo, segundo exemplo escolhido por Heidegger (1987), 
nele o mundo se manifesta com o foco da cultura grega, mas a ordem aí 
estabelecida também trabalha para acentuar a tensão entre a natureza e 
o mundo, uma nova perspectiva que eventualmente pode ser alcançada, 
e que se dá através do tempo. 

Uma construção, um templo grego, não retrata nada. Ela sim-
plesmente se ergue no meio de rochas escarpadas de um vale.  
A construção envolve a figura do deus e neste velamento a deixa 
projetar-se no âmbito do recinto sagrado através do pórtico aberto. 
Pela significação do templo o deus se faz presente. Essa presença do 
deus em si é a extensão e delimitação do recinto como um recinto 
sagrado. (HEIDEGGER, 1987, p. 267, tradução nossa)

Para que o templo seja sagrado é necessário que haja uma devoção, 
algo que adere à construção, que faz com que o templo seja algo mais 
do que uma construção. Como obra arquitetônica, resiste à tempestade 
que se abate furiosamente sobre ela e mostra, deste modo, a própria 
tempestade em sua força. 

Heidegger (1987, p. 268) descreve os fenômenos naturais, como o passar 
dos dias, o entorno do templo com vista para o mar, como um cenário 
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natural, onde se descortinam o brilho e a luminosidade do rochedo banhado 
pela luz do sol do dia e a escuridão da noite, a árvore e a grama, a águia 
e o touro, a serpente e o grilo que se apresentam na sua totalidade, como 
eles realmente são. A esse emergir e elevação, os gregos chamam de phusis,  
o que limpa e ilumina, bem como o que o homem designa de sua moradia. 
A isso, Heidegger (1987) denomina terra, natureza, tudo que eleva e abriga 
sem violência. Ao exemplificar o templo como um lugar que permite que o 
deus habite nesse espaço e ali possa ser venerado, esse filósofo fala sobre o 
ser-obra, que significa: instalar um mundo. E quando uma obra é produzida 
a partir deste ou daquele material — pedra, madeira, bronze, cor, língua, 
som — também se diz que ela foi elaborada com esse material.

Mas, assim como a obra exige uma instalação, no sentido do erigir 
conato e glorificante, porque o ser-obra da obra consiste em uma ins-
talação de mundo, do mesmo modo torna-se necessária a elaboração, 
porque o ser-obra da obra tem ele mesmo o caráter da elaboração.  
A obra como obra é fabricada em sua essência. Mas o que a obra elabora, 
só experienciamos se acompanharmos o que se apresenta como o mais 
evidente e é denominado, habitualmente, a elaboração de obras, o seu 
processo de construção.

Para Heidegger (1987, p. 267), quando uma obra é colocada numa 
coleção ou apresentada numa exposição, diz-se que foi instalada. Este 
instalar, para ele, é essencialmente diferente da instalação no sentido 
da construção de uma obra arquitetônica, do erigir uma estátua e da 
apresentação da tragédia na celebração da festa. Esta instalação é o erigir 
como que consagrar e glorificar. Instalar não significa um mero colocar. 
Consagrar significa tornar sagrado, no sentido de que, no edificar como 
obra, o sagrado se abre como sagrado e o deus é chamado para o aberto 
de sua presença. 

Heidegger (1987) explica a essência da arte em termos dos conceitos 
de ser e verdade, ao argumentar que a arte não é a única maneira de 
expressar o elemento de verdade em uma cultura, mas o meio de criar essa 
verdade, fornecendo uma espécie de trampolim, daquilo que algo é para 
aquilo que pode ser revelado. Nessa concepção, as obras de arte não são 
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meramente representações da maneira pela qual as coisas são, mas do que 
elas realmente produzem por meio de um entendimento compartilhado 
por uma comunidade. 

Diante das palavras de Heidegger (1987), pudemos acompanhar um 
dos mais brilhantes textos sobre a natureza da arte. Apesar de complexo, 
pelo seu caráter hermenêutico e desconstrutivista — próprio da filosofia 
heideggeriana —, esse filósofo nos faz refletir sobre conceitos que estão 
impregnados e invisíveis na obra de arte. Ao dizer que um quadro não 
é uma “coisa”, Heidegger (1987), assertivamente, afirma que a obra é 
completamente oposta a tudo que chamamos de “coisas” no nosso mun-
do. Essa diferença está, em primeiro lugar, em relação à “função”, isto é, 
um quadro não tem uma função no sentido instrumental, ele não é um 
equipamento para ser usado.

Nesse ensaio, Heidegger (1987) fala sobre as implicações da represen-
tação e a poética da obra à luz de um pensar, pois tudo que ultrapassa a 

“coisidade”, instaura a dimensão da obra de arte. Observemos que no seu 
vocabulário, a palavra dasein, a manifestação do ser-no-mundo, pode ser 
entendida como “o ser-aí”, ou seja, trata-se do lugar onde emerge a questão 
do ser, o lugar de sua manifestação. Diferentemente de uma compreensão 
tradicional do ser fundamento, isto é, “o ser é”, devemos entender o “dar-
se ser”. Como filho da corrente existencialista de Edmund Husserl, seu 
interesse inicial está em Ser e tempo, título da obra que não concluiu. 

Segundo Heidegger (1987), quando o ser passa a um ser possibilidade 
e não fundamento, tem-se a consciência de que não há sujeito sem mundo, 
assim como não há homem sem dasein. Por estarmos inseridos no mundo e 
dele fazermos parte integrante, o dasein é um ser-no-mundo, juntamente a 
outros, um ser com os outros, no sentido de alteridade. Esse entendimento 
vem acompanhado da noção de tempo, ao que Heidegger (1987) atribui um 
ser constituído por um tempo presente, passado e futuro, por conseguinte, 
o ser, o tempo, passa de meramente “ser” para “dar-se” no tempo.

O ser e o tempo se estabelecem num processo de apropriação que 
manifesta no homem o ser, alétheia, o desvelamento. 
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Espaço – Tempo – Lugar 

O que o intelecto restaura em nós sob o nome de passado 
não é o passado. Na realidade, logo que cada hora de uma 
vida se esvai, ele se incorpora em algum objeto material, como 
fazem as almas dos mortos em certas histórias populares, e aí 
se esconde. Aí permanece cativo, cativo eternamente, a menos 
que devamos reconhecer o que nele se encontra, chamá-lo 
por seu nome, e colocá-lo em liberdade. 
Marcel Proust, 1905 

O estudo sobre o espaço e o tempo vem desde a Grécia antiga, e é 
um dos temas mais recursivos na nossa atualidade, em decorrência das 
novas aplicações de tecnologia em diversas áreas. Para as artes visuais, a 
inclusão de suportes digitais traz à tona investigações que têm dado origem 
a uma diversidade de teorias e conceitos que, neste livro, dialogam desde 
os antigos gregos, passando por Charles Peirce, às mais recentes pesquisas 
científicas deste milênio. E esse estudo se faz necessário para entendermos 
como as técnicas tradicionais migraram para outros espaços, bem como 
os diversos temas abordados que estão direta ou indiretamente ligados 
a esses conceitos. Portanto, falar sobre espaço e lugar, seja através do 
processo que a arte passou a configurar, seja pelos inúmeros conteúdos que 
encontram nesse assunto conforto emocional e psicológico, é, sem dúvida, 
um desafio importante para uma melhor compreensão dos enfoques que 
povoam as obras de inúmeros artistas. 

Iniciamos com Borges (2006, p. 9), que entende que “o movimento, 
ocupação de diferentes lugares em diferentes momentos, é inconcebível 
sem tempo: também é a imobilidade, ocupação de um mesmo lugar em 
diferentes momentos do tempo”. Borges (2006, p. 14) recorre a Plotino 
para exemplificar a noção que esses conceitos tinham na antiguidade.

Toda coisa no céu inteligível também é céu, e ali a terra é céu, como 
também os animais, as plantas, os verões e o mar têm por espetáculo 
um mundo que não foi gerado. Cada um se vê nos outros. Não há 
nesse reino coisa que não seja diáfana. Nada é impenetrável, nada 
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é opaco e a luz encontra a luz. Todos estão em toda a parte, e tudo 
é tudo. Cada coisa é todas as coisas. O sol é todas as estrelas, e 
cada estrela é todas as estrelas e o sol. Ninguém caminha ali como 
sobre uma terra estranha. 

A palavras de Plotino são para Borges (2006, p. 33) como um céu 
limítrofe “não inteiramente emancipado do número e do espaço”. Nessa 
passagem do quinto livro, Plotino 

quer exortar à contemplação da eternidade, ao mundo das forças 
universais”, e tais afirmações são um repertório seleto, visto que o 
número de momentos humanos não é infinito. Os essenciais – os 
de sofrimento e prazer físico, os da aproximação do sono, os da 
audição de uma música, os de muita intensidade ou muito fastio – 
são ainda impessoais. 

Sem uma resposta para o tempo, Borges (2006, p. 33) entende que 
nada poderá deter “a palavra final sobre a verdade do ser, nenhuma [pa-
lavra] esgota a visão problemática do homem e seu destino, bem como 
radicaliza o esforço de se refutar o tempo”. Para esse escritor, o tempo 
não existiria, seria apenas uma vaga e ilusória convenção humana, e, nesse 
sentido, encontramos na sua obra metáforas do tempo, do espelho, do 
eco e do labirinto. Inspirado nos pré-socráticos, Borges (2006), através da 
água e do rio, fala de um tempo em constante devir. 

Já Delaney (2002), nos informa como Peirce entendia o espaço e o 
tempo: 

A via de acesso de Peirce à continuidade do espaço é por meio 
dos paradoxos de Zenão; ele argumenta que os paradoxos sur-
gem de uma concepção inadequada da continuidade radical do 
espaço. Dizemos que o espaço é contínuo, mas continuamos a 
pensá-lo como um agregado de unidades discretas. Na concepção 
de Aquiles, passando por uma série determinada de segmentos 
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de linha, é presumida uma métrica em cujos termos a posição de 
Aquiles é sucessivamente definida. Mas visto que uma métrica é um 
sistema de valores discretos, ela introduz a ficção de que há pontos 
discretos sobre a linha correspondendo aos seus valores. É essa 
ficção que gera os paradoxos, já que solicita a perspectiva segundo 
a qual o espaço é um contínuo composto de partes últimas: “todos 
os argumentos de Zenão dependem de supor que um contínuo tem 
partes últimas – mas um contínuo é precisamente que cada parte 
dele tem partes no mesmo sentido”. (DELANEY, 2002, p. 11)

O outro lado da tese do prosseguimento do tempo é a continuidade 
da consciência, já que o argumento de que o tempo é contínuo é um 
assunto para o efeito de que “estamos imediatamente cônscios através de 
um intervalo infinitesimal de tempo”. (CP 6.110) De fato, Peirce (CP 6.182) 
sustenta que percebemos diretamente a continuidade da consciência. Ao 
falar sobre esse assunto, não podemos deixar de recordar que a experiência 
cotidiana — buscando afirmar o que sobre ela é verdadeiro —, encontra 
fundamento no ramo das ciências da filosofia peirciana. Para Peirce, tempo 
e espaço são contínuos porque incorporam condições de possibilidade, e 
o possível é geral, e continuidade e generalidade são dois nomes para a 
mesma ausência de distinção de individuais. (CP 4.172) Como um filósofo 
que extingue o dualismo, sobretudo mente-matéria, Peirce propõe pensar 
a totalidade das coisas num fluxo contínuo e evolucionário, o que ele 
denomina de sinequismo. 

Segundo Foucault (1986), a grande obsessão do século XIX foi a 
história, cujo interesse estava voltado para a cidade moderna, o desenvol-
vimento industrial e uma crença em recursos mitológicos. Já no século XX, 
diferentemente desses interesses, as atenções estavam mais voltadas para 
o espaço, com todas as suas características, que incluem a simultaneidade, 
a justaposição, a concepção do perto e do distante, do lado-a-lado, do 
difundido etc.

Durante a Idade Média, havia um conjunto de hierarquias de lugares, 
a exemplo dos lugares sagrados e profanos; protegidos, abertos e expos-
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tos; lugares urbanos e lugares rurais, lugares que faziam parte da vida do 
homem. Já na teoria da cosmologia, os espaços supercelestiais apareciam 
em oposição ao celestial, enquanto o celestial em oposição ao terrestre. 
Havia lugares onde as coisas eram postas e, ao serem deslocadas, elas 
sempre buscavam uma estabilidade no seu chão natural, pois aquele não 
era o seu lugar de origem. Era esta a hierarquia completa, esta oposição, 
esta interseção de lugares que constituíam o que muito grosseiramente 
poderia ser chamado de espaço medieval: o espaço da localização. E 
esse espaço da localização, introduzido primeiramente por Galileu, foi 
concebido como um espaço infinitamente aberto. 

Mais tarde, com a dissolução do lugar na Idade Média, o lugar de uma 
coisa passou a ser entendido como um ponto em seu movimento. Em 
outras palavras, começando com Galileu e o século XVII, a extensão foi 
substituída pela localização. 

Para Foucault (1986), o espaço contemporâneo ainda possui caracte-
rísticas próprias de outras épocas, como algo que ainda não acompanhou 
os avanços científicos e tecnológicos do século XX. Alguns exemplos 
dados são as oposições presentes na vida das pessoas, como as divisões 
espaciais estabelecidas entre privado versus público, família versus social, 
cultural versus útil, espaço versus trabalho. Além de dicotômicas, as divi-
sões apontam para uma presença invisível do sagrado. Esses conceitos 
não comungam com a nossa heterogeneidade espacial, permeada por 
sentimentos, sonhos, paixões, que preenchem nossas vidas, dentro de um 
contínuo jogo de espaços e relações sígnicas. 

Santaella (2007), dedica um capítulo especial ao espaço neste novo 
milênio, em Linguagens líquidas na era da mobilidade. Como o próprio 
título já diz e sugere, as linguagens líquidas deslizam de uns para outros 
espaços, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se, unem-se 
e se separam, entrecruzam-se, tornaram-se leves, perambulantes. 

Nesse contexto, o fixo perde sua estabilidade que a força de gravidade 
dos suportes lhe emprestava, para tornar-se aparições, presenças fugidias 
que emergem e desaparecem ao toque delicado da ponta de nossos 
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dedos em minúsculas teclas. São os aparelhos digitais, tais como telefones 
celulares, computadores de alta geração, rastreadores etc.

Essas presenças e representações fugidias sobrevoam os diversos 
espaços, a velocidades que competem com a da luz; elas são tão voláteis 
que um dos grandes problemas atuais encontra-se nas novas estratégias 
de documentação que devem ser encontradas quando os meios de esto-
cagem tornam-se obsoletos em intervalos de tempo cada vez mais curtos. 
A era digital móvel dos aparelhos minúsculos e eficientes desobstrui os 
tradicionais obstáculos materiais que bloqueavam o processo de semiose, 
dos fluxos dos signos e das trocas de informação. Os espaços tornaram-se 
mais elásticos.

Santaella (2007) aborda o espaço desde sua origem e conceitos, passando 
pelas suas classificações, das quais selecionamos as que mais se aproximam 
do nosso assunto, ou seja, as informações sobre a origem do espaço e sobre 
o espaço na experiência humana, com suas respectivas divisões.

De acordo com Santaella (2007, p. 158-159), etimologicamente, o 
espaço possui vários significados; para Platão, o espaço chama-se chora, 

antes do termo topos e na Grécia antiga esse termo também é denominado 
de caos, bem como vazio. “As metáforas do Timaeus são obscuras, mas 
delas se pode extrair que Platão pensou sobre o espaço como um recipiente 
e a matéria nesse recipiente como um mero espaço vazio limitado por 
superfícies geométricas”. [Definição refutada por Aristóteles, que tentou 
contornar essa dificuldade ao tratar o conceito de espaço como lugar, topos, 
ou seja,] “a fronteira interior daquilo que contém a fronteira adjacente 
de um corpo nele contido. Sua intenção parece ter sido definir lugar em 
relação ao cosmos como um todo” [..]. [A palavra cosmos foi] “enunciada 
pela primeira vez por Homero [...] como um princípio do universo no 
seu todo”, e espaço e tempo eram traços da natureza. Vejamos ainda as 
considerações dessa autora, a seguir: 

No contexto dos paradoxos de Zenon, ainda na sua física, Aristóteles 
reclamava por um paradoxo comum a espaço e tempo, sem o que 
não poderia haver uma concepção de movimento. Para ele, o 
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movimento, kinesis, em um sentido amplo, separava o animado 
do inanimado, e sem a kinesis não haveria alma, consciência ou 
intuição. [...] O espaço da perspectiva retilínea padrão, utilizado 
na representação visual, foi também uma criação do século XVI. 
Essa perspectiva pretendia criar, na bidimensionalidade mimética, 
a ilusão da tridimensionalidade, o que era conseguido pelo recurso 
da introdução, na estrutura central, de um ponto de fuga para o 
infinito. Do espaço da perspectiva veio a presunção de que esse 
é o único espaço da visão ótica verdadeira. Entretanto, a história 
da arte moderna, a partir de Cézanne (1839-1906), está povoada 
de exemplos de recriações de espaço pictórico em oposição à 
pretendida hegemonia da perspectiva monocular. (SANTAELLA, 
2007, p. 160-161)

Falar em “realidade” – mesmo que seja aquilo que ingenuamente 
entendemos por realidade – nos conduz para o espaço da percep-
ção e das experiências humanas, nas quais o conceito de espaço 
passa a ter um estatuto psíquico, social e histórico que apresenta 
uma multiplicidade transbordante de facetas. (SANTAELLA,  
2007, p. 164)

Em relação ao espaço na experiência humana, Santaella (2007), recorre 
a Edward Relph (1976), ao revelar que:

O espaço que experenciamos [...] é o espaço do céu, ou do mar, ou 
da paisagem, ou de uma cidade vista de um edifício alto, o espaço 
construído das ruas, dos prédios vistos de fora ou experienciados 
no seu interior, o espaço dos mapas, dos planos, cosmografias e 
geometrias, espaços interestelares, o espaço possuído pelos objetos 
ou reclamados pelos países ou ainda o espaço devotado aos deuses. 
[...] O espaço nos oferece uma variedade de formas e de relações 
entre espaço e lugar em que os lugares não podem ser separados 
de seu contexto de experiência. (RELPH, 1976 apud SANTAELLA, 
2007, p. 164) 
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Partilhando da visão de Relph (1976), podemos afirmar que o mundo-
vivido cultural em que passamos a maior parte da nossa vida diária está 
repleto de signos, não estando isolado do mundo sociocultural, que, por 
sua vez, possui e está permeado de intersubjetividade. Trata-se de um 
assunto complexo que não pode ser esgotado em apenas poucas palavras. 
Para Relph (1976), o mundo-vivido não é óbvio, e é preciso que seus 
significados sejam descobertos. Embora seja inatingível e difuso, o contínuo 
da nossa vivência de espaço, como continua Santaella (2007, p. 171), a 
seguir, depende do sistema de orientação geral que vem do corpo inteiro, 
o espaço perceptivo, que:

É um campo de encontros afetivos e emocionais com os espaços 
da terra, do céu, das cercanias do mar, da densidade das matas e 
também com os espaços construídos pelo ser humano. [...] O azul 
do céu, por exemplo, não é apenas a luz do azul sem fim, mas uma 
fronteira entre o visível e o invisível; o vazio do deserto é também 
paisagem alucinada de um oásis; a areia em que deitamos ao sol, é, 
acima de tudo, uma experiência de intimidade plácida e feliz com o 
calor e a maciez que a natureza nos traz de presente. Enfim, reflexos, 
sombras, brilhos, neblinas, no lusco-fusco de suas danças sutis, ao 
atraírem nossos sentimentos, exaltam nossas fantasias. 

O espaço de existência corresponde aos espaços definidos e cons-
truídos pela cultura, que possuem as marcas deixadas sobre a terra pelo 
homem. São espaços que estão sempre potencializados pela experiência. 
(SANTAELLA, 2007, p. 168) Além disso, os espaços, também na sua 
diversidade de classificações, possuem destaque na geografia, âmbito 
considerado por Santaella (2007, p. 169) como um dos mais amplos:

[...] que significados são dados a nações, continentes e regiões que 
vão além da nossa experiência direta e têm, portanto, um caráter 
cognitivo. O espaço seguinte é o espaço das paisagens por ser 
quase inteiramente um espaço construído, resultante dos esforços 
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dos propósitos humanos. A seguir, vêm os espaços da rua, a base 
de nossa experiência com a cidade. Depois das ruas vem o espaço 
da casa, ponto de referência nuclear da existência humana. É por 
isso que, para Bachelard, “todos os espaços realmente habitáveis 
trazem a essência da noção de lar”. Por fim, há o nível dos objetos, de 
um lado, um espaço material no qual o valor dos objetos advém do 
significado de seus usos, e de outro, um espaço simbólico no qual os 
objetos representam outros espaços ou experiências, funcionando 
a rigor como signos. De fato, todos esses espaços compõem a 
tessitura de nossas experiências vivenciais. Evidentemente, eles não 
precisam estar efetivamente presentes todo o tempo, mas estão 
sempre potencialmente presentes. Como focos de intenção e de 
interesses e fontes de significação, esses espaços se constituem em 
um universo de apelo ilimitado aos estudos semióticos. 

Por sua vez, Norberg-Schulz considera que:

O espaço orgânico integra o ser humano no seu ambiente natu-
ral; o espaço perceptivo é essencial para a sua identidade como 
pessoa; o espaço de existência o faz pertencer a uma totalidade 
social e cultural; o cognitivo significa que ele é capaz de integrar a 
experiência e o pensamento. (NORBERG-SCHULZ, 1971 apud 
SANTAELLA, 2007, p. 171) 

Após um detalhado percurso sobre o assunto, Santaella (2007, p. 172) 
descreve as noções de espaço na nossa atualidade, e, quanto à experiência 
da paisagem cotidiana dos centros urbanos, confirma que:

Continuamente mutável, destituídas de centros e bordas clara-
mente definidos, as megacidades desafiam quaisquer sentidos de 
ordem. Disso resulta a natureza protéica tanto das identidades 
dos habitantes quanto das fronteiras dessas paisagens. Caindo por 
terra a visão tradicional de que cada indivíduo deveria apresentar 
uma identidade estável e constante por toda a vida, o habitante 
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polimorfo desses ambientes muda sua identidade ao sabor dos 
acontecimentos, deslocando-se entre opções e alternativas que 
não raras vezes se frustram. 

A mudança dos conceitos tradicionais sobre o espaço, notadamente 
presentes neste início de século, estava sendo pressentida em insinuações 
nas obras de Edgar Poe, Baudelaire e Walter Benjamin, e mais tarde, em 
Relph (1976). Segundo Santaella, este autor 

[...] já estava sismografando as vibrações que adviriam sob efeito 
do capitalismo globalizado. Nessa medida, ele antecipou muitos 
dos temas que vêm sendo discutidos, [...] prognosticou o relevo 
progressivo que a questão do espaço passaria a adquirir das últimas 
décadas para cá. Tanto é que seu livro tem um título bem similar – 
Lugar não lugar – ao do livro Não-lugares, que Marc Augé publicou 
em 1992. (RELPH, 1976  apud SANTAELLA, 2007, p. 172)  

A essas classificações de espaço, Santaella adiciona ainda outros tipos 
de espaço, relacionados ao mundo contemporâneo — caracterizado pela 
impermanência, efemeridade, mobilidade — e derivados das conquistas 
tecnológicas. Próprios do processo de globalização, que vem deses-
tabilizando a noção do espaço fixo e imutável, constituem os lugares/
não-lugares, os espaços ciber e os espaços de hipermobilidade. Contudo, 
apesar de todas essas mudanças no conceito de espaço, nas artes visuais, 
como nos diz Santaella (2007, p. 191-192): “O corpo material do signo – o 
som, as tintas, a grafia – não pode existir sem o suporte em que se plasma. 
Não se pode separar o dançarino da dança. [...] Sem um suporte – parede, 
tecido ou madeira –, as tintas não poderiam criar linhas, formas, volumes, 
luzes e sombras”.

Desse modo, quaisquer que sejam as linguagens visuais, o que perma-
necerá dando sentido a elas é o seu caráter sígnico e a necessidade de um 
suporte sensível para que o artista possa materializar suas ideias.
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Para finalizar nossas colocações, escolhemos Lippard (1997a), que abor-
da o conceito de lugar de uma maneira bastante peculiar, e que em muito 
poderá contribuir para futuras análises de artistas que fazem essa ponte em 
suas obras. Lippard (1997a, p. 7) inicia com a seguinte declaração:

Um lugar para mim é um local de desejo. Os lugares influenciaram 
mais minha vida, do que as pessoas. Eu me aproximo mais rapida-
mente a espaços do que às pessoas. Posso me guiar por uma pai-
sagem e nitidamente me imaginar desagregando-me numa cabana 
de mineração, nessa fazenda de Saltwater, nessa casa pequena de 
varanda. Posso me imaginar caminhando por uma vizinhança com 
quintais despercebidos. Posso sentir-me, cinestesicamente, como 
seria caminhar durante horas por uma paisagem “vazia” vasta que eu 
precipito-me dentro de um carro – ou debaixo das texturas dos pés, 
do pó ascendente, da maneira que os músculos se contraem numa 
colina, dos ritmos de andar, do sentir o sol ou a névoa atrás do meu 
pescoço. Os lugares suportam os registros de culturas híbridas, his-
tórias híbridas que devem ser tecidas numa nova corrente principal. 
São nossos “fundos” de casa em cada sentido. (tradução nossa)

Locus, palavra latina que significa lugar, possui diversos significados, 
desde a psicologia à genética, com aplicação ao estudo do DNA, geno-
mas, uma posição fixa do cromossoma. Todos esses termos podem ser 
interpretados nesta declaração, e estar presentes neste livro. 

 Esse lugar de desejo, para Lippard (1997a), é também uma lembrança 
sempre presente de sua infância, de lugares onde são construídas identida-
des, os próprios desejos em todos os seus sentidos, um lugar é uma carga de 
forte emoção pessoal e de consideráveis valores, ambiental e cultural. Lure, 
sedução, fascinação, atração, desejo, um relato pessoal que constrói um 
discurso rico em questões que envolvem a nossa atualidade, como proteção 
ambiental, ecologia, perda de identidade, dentre outros assuntos afins. 
Sendo uma experiência autobiográfica, um relato experienciado, o tom 
do discurso de Lippard (1997a) proporciona um maior aprofundamento. 
Por conseguinte, o lugar é uma das questões mais atuais que afeta o ser 
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humano, sua sobrevivência e a Terra como um todo, que Lippard (1997a, 
p. 7) declara ter investigado como um exercício de maturidade intelectual. 
São conceitos universais, e que afetam a humanidade:

Este processo – de tentar simplesmente dar valor a um lugar par-
ticular não apenas pelo forte valor emotivo que ele tem para mim, 
mas que eu acredito ser de um valor mais amplo regional e cultural 

– me dirigiu a esta meditação sobre lugar e pertencer. Como nós 
pessoalmente e culturalmente construímos espaços e lugares, como 
localizamos o próprio lugar e como negociamos essas reivindicações 
e usos que competem com nossa posse literal ou mediúnica desse 
lugar: estes são todos os aspectos que eu procurei tornar visíveis 
por um lugar onde interesses regionais e nacionais se manifestam, 
embora de uma maneira relativamente local. É minha visão em que 
uma parte de um valor cultural de um específico lugar individual se 
encontra em sua manifestação de interesses culturais mais amplos. 
[...] A maioria freqüentemente aplica o termo lugar ao próprio “lo-
cal” – entrelaçado com memória pessoal, histórias conhecidas ou 
desconhecidas, marcas que fizeram na terra, que provoca e evoca. 
O lugar é latitudinal e longitudinal dentro do mapa da vida de uma 
pessoa. É temporal e espacial, pessoal e político. Uma situação cheia 
de histórias humanas e memórias, o lugar tem largura assim como 
profundidade. Está sobre conexões, o que o cerca, como ele foi 
criado, o que aconteceu e o que acontecerá aí. (tradução nossa)

“Todos os lugares existem em algum lugar entre a visão interior e ex-
terior deles. Então, um entendimento, um lugar deve considerar ambos”. 
(LIPPARD, 1997a, p. 33, tradução nossa)
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