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Resumo: 
O presente estudo situa-se no campo da filosofia da arte e tem como tema 
central o 
problema da representação por imagens. Toma como orientação o trabalho 
desenvolvido por Nelson Goodman neste domínio, a sua perspectiva 
convencionalista 
e construtivista sobre a representação e os sistemas simbólicos das imagens, 
bem 
como toda uma “teoria da imagem” abrangente que poderá ser deduzida da 
sua 
filosofia. Examina questões como a identidade, classificação e vias de 
referência das 
imagens que são transversais a várias realidades. Analisa diversas questões 
relativas à 
figuração: imagem representacional e não-representacional; literal e metafórica; 
factual e fictícia; pictórica e diagramática ou artística e não-artística. Por fim, 
debate a 
relação por vezes enganadora entre representação pictórica e realismo 
pictórico, 
discutindo os argumentos relativos a semelhança, imitação, ilusão, informação 
e 
inculcação. 



Abstract: 
The present study stands in the field of philosophy of art and its central theme is 
the 
problem of depiction. It takes as guidance the work of Nelson Goodman in this 
domain and his conventionalist and constructivist perspective on representation 
and 
image’s symbolic systems, as well as a comprehensive “picture theory” that can 
be 
deduced from his philosophy. It examines matters such as identity, classification 
and 
routes of reference of pictures that cut across multiple realms. It analyses 
different 
questions concerning depiction: representational and non-representational; 
literal and 
metaphorical; factual and fictional; diagrammatic or pictorial and artistic and 
nonartistic 
pictures. Finally, it debates the sometimes-misleading relationship between 
pictorial representation and pictorial realism, discussing arguments concerning 
resemblance, imitation, illusion, information and inculcation. 
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“Vós, abençoados com a sombra e com a luz, 

vós, dotados de dois olhos capazes de captar a 

perspectiva, encantados com a maravilha das 

diversas cores, vós, que podeis “ver”, de facto, 

um ângulo e contemplar globalmente a 

circunferência de um Círculo, na feliz região 

das Três Dimensões, como podeis entender a 

extrema dificuldade dos habitantes da Flatland 

em reconhecer as formas uns dos outros?” 

 

 

 

Edwin A. Abbot, Flatland, 1884. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

As  imagens são coisas intrigantes. No mundo da arte, naquilo que constitui os seus 

objectos e que descomprometidamente designamos por obras de arte, mas também no 

mundo das várias ciências e ainda no mundo comum do dia-a-dia, as imagens 

ocupam um lugar incontornável. Elas são instrumentos privilegiados de saber e 

entendimento sobre as coisas, revelando-se como material operativo e produtivo na 

multiplicidade das maneiras de como o mundo se nos apresenta. Nas suas diferentes 

dimensões — estéticas, epistemológicas, ideológicas, tecnológicas, práticas ou 

lúdicas — as imagens fornecem-nos as mais variadas visões da realidade e participam 

na construção e compreensão do mundo, funcionando como poderosos veículos de 

referência. Elas não só comunicam, informam, exibem, indicam, como também 

expressam, estimulam, implicam, iluminam. Tal como as palavras, os sons, os gestos 

ou qualquer outro tipo de sinais e marcas, o que uma imagem faz parece ser algo que 

extravasa a sua natureza física: ela deixa de ser material neutro, coisa isolada 

destituída de sentido, passando de um território de ruído ou abstenção para um de 

significação. Mesmo quando algo que tomamos como imagem não seja 

imediatamente percebido, a nossa actividade quase compulsiva de perscrutar 

significados impele-nos a criar relações, a estabelecer semelhanças e diferenças, a 

encontrar alternativas, enfim, a procurar um reconhecimento para aquilo que é 

exibido. De facto, o próprio acto de reconhecer uma coisa enquanto imagem é já em 

si um acto de admitir potencialmente uma hipótese de referência. 

E, no entanto, o modo como compreendemos uma imagem, se em certas 

circunstâncias nos parece óbvio, noutras permanece intrigante e incita a inquirição: de 

que maneira é que uma imagem pode referir? De que forma é que ela pode veicular 

um conteúdo ou um significado? Como é que uma imagem produz entendimento? 

Como é que existem imagens de natureza tão diversa que referem de maneiras tão 

idênticas? O que é que há de comum e de diferente nos vários tipos de imagens? Um 

desenho de Goya, ao representar uma pessoa, pode também exprimir um sentimento. 

Uma pintura abstracta de Pollock não retrata nada em concreto, mas certamente, de 

alguma maneira, nos diz qualquer coisa. Um mapa topográfico representa uma 



 

 2 

montanha, mas não do mesmo modo que numa gravura de Hokusai. Existem pinturas, 

ilustrações e fotografias que não são obras de arte, e outras que são. Umas são 

figurativas, outras não. Existem imagens que requerem uma capacidade de leitura 

especial para as interpretarmos, como ecografias ou certos diagramas, e outras em que 

o fazemos de modo instantâneo e natural, como as fotografias de um jornal. Existem 

mesmo imagens, como as dos filmes de ficção-científica, que representam coisas que 

não existem e que, paradoxalmente, até o fazem de modo bastante verosímil ou 

realista. 

 
2.  A complexidade de questões que envolve a natureza das imagens — o que 

elas fazem, como o fazem, em que contextos o fazem — e o tratamento que lhes é 

requerido exige uma estratégia cuidadosa na sua abordagem. A opção que 

privilegiamos para este estudo é a de tomar como matriz principal o problema da 

representação por imagens e, à luz deste conceito, discutir a variedade de questões 

que envolve o universo das imagens em geral. Torna-se conveniente, porém, clarificar 

quanto antes o uso que faremos do termo imagem e o sentido derivado de 

representação por, ou através de imagens. 

Por imagem queremos referir qualquer objecto produzido ou agenciado pela 

acção humana que, enquanto configuração visual significante e através de um 

conjunto específico de marcas, funcione como símbolo pictórico. Os conceitos aqui 

implicados de "objecto", "marca", "configuração visual", "símbolo" ou “pictórico” 

serão explicitados mais adiante. Optámos por um termo suficientemente neutro e 

amplo que permitisse abarcar tanto postais ilustrados quanto pinturas abstractas, tanto 

radiografias quanto mapas, tanto estátuas quanto instalações, tanto desenhos 

geométricos quanto gravuras rupestres para sublinhar precisamente o que há de 

comum  e de distinto, quer nas imagens que representam, quer nas que fazem outra 

coisa. Imagem designa, portanto, uma classe de objectos que, sem conflitos, cobre as 

imagens do domínio da arte e fora dele, as representações pictóricas e as não 

pictóricas, as figurações que não representam, mas são pictóricas, e ainda aquelas que 

não são pictóricas e que não representam.1 

                                                
1 "Picture" — para o qual não possuímos uma tradução literal directa — é o termo inglês mais 

vezes encontrado nas fontes originais consultadas e que, quanto a nós, melhor corresponde ao nosso 
termo "imagem". O termo inglês "image" é normalmente empregue num sentido mais lato. 
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Feita esta distinção, importa sublinhar que, apesar das considerações 

mencionadas, o nosso interesse principal se prende efectivamente com a 

representação pictórica entendida aqui enquanto representação por imagens. Ou 

seja, com as imagens que exibam a propriedade daquilo que é pictórico, 

independentemente dos media, da época ou do local da sua produção.2 Entre elas 

incluem-se as tradicionais pinturas, mas também quaisquer outras obras de suporte 

visual. 

 
3. Os problemas filosóficos levantados pela representação por imagens têm 

uma longa história. Se por um lado, uma persistente tradição, que vem já desde Platão 

e Aristóteles com os modelos miméticos, nos diz que as imagens representam devido 

a uma relação de semelhança, por outro lado, também nos diz que as imagens são 

coisas falsas e enganadoras.3 Este conflito, entre imagem como cópia ou como 

simulacro, anuncia desde já a fractura que existe entre o que é representação e o que é 

coisa representada, evidenciando o estatuto da imagem como uma espécie de coisa 

em segunda mão. Um substituto de uma realidade, feita por um qualquer tipo de 

sinais ou — como passaremos a designá-los — símbolos. Esta visão marcará a 

separação entre uma realidade concreta do mundo e uma espécie de realidade virtual 

da arte: coloca num nível o mundo e no outro a sua recriação através de símbolos; de 

um lado temos aquilo que é real,  natural ou factual e de outro aquilo que é artificial, 

convencional ou fictício. 

Acreditamos que esta visão dualista afecta a relação íntima entre representação 

e realismo, ao ponto de confundir as duas questões na mesma. De facto, a ligação 

entre representação e realismo parece adivinhar-se desde logo na tensão entre o que 

há de convencional e de natural no contexto dos símbolos que representam; ou se 

quisermos, entre o que há de arbitrário e de inato naquilo que pode constituir uma 

imagem. Se efectivamente existem diferenças entre os símbolos — visuais, verbais, 

                                                
2  A delimitação e alcance daquilo que se entende por propriedades pictóricas será desenvolvido 

mais adiante. Por agora importa-nos apenas sublinhar que a nossa motivação se relaciona com os 
objectos das chamadas "arte e comunicação visual" que manifestem um tipo particular de referência — 
a representação. 

3  Semelhança é, neste contexto, um termo relativamente flexível e com o mesmo alcance de 
similaridade, parecença ou aparência; e apesar dos conceitos de cópia, imitação ou mimese lhes 
estarem correlacionados, exigem distinções que assumimos mas com as quais não nos ocuparemos 
agora. 
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musicais, etc. — então, aparentemente, as imagens poderiam afigurar-se como os 

candidatos a símbolos mais naturais e menos arbitrários para representarem a 

realidade visível. A ideia de semelhança parece ajusta-se melhor ao princípio de 

"verosimilhança com a realidade", de "fidelidade ao mundo" que inevitavelmente é 

suposto estar envolvido na construção de imagens naturalistas ou realistas. Serão 

afinal, a representação pictórica e o realismo pictórico, faces da mesma moeda? 

 

A generalização comum de associar a representação pictórica e o realismo 

pictórico encontra provavelmente a sua origem nesta tradição enraizada de fundar a 

representação na semelhança. Ecos desta visão tornam-se evidentes quando 

misturamos graus de realismo e de semelhança para ordenar imagens abstractas num 

extremo e imagens híper-figurativas no outro. No meio destes dois pólos encontra-se 

todo o restante universo concebível de imagens. Talvez esta associação seja a causa 

de tantas confusões persistentes acerca das imagens, da representação e do realismo. 

Pensamos que é de toda a conveniência manter separados os problemas. As 

imagens não dependem da representação para referirem, as representações não 

dependem de realismo para representarem e o realismo, apesar de implicado na 

representação, não depende da semelhança. A semelhança é seguramente um conceito 

que necessita de ser reexaminado e questionado. E o realismo terá de ser tratado 

como uma questão especial no âmbito da representação.  

 

4. O filósofo norte-americano Nelson Goodman é uma das figuras mais 

proeminentes no panorama anglo-saxónico da filosofia das ciências, da linguagem e 

da arte. No seu projecto de delinear uma teoria geral dos símbolos, a arte ocupa um 

lugar central. Os seus contributos para a clarificação de muitos  tópicos da arte 

compreendem mais do que uma primeira leitura provavelmente deixaria escapar, 

justificando, por isso, a nossa atenção. A sua clareza é sedutora, o seu rigor é 

cauteloso e a sua controvérsia é estimulante. Nesse projecto, muitas das categorias 

filosóficas e concepções tradicionais são forçosamente revistas e reformuladas. A 

convicção de Goodman acerca da natureza cognitiva da arte e do seu estatuto 

epistemológico impele-o a reconceber e propor um novo programa para a estética.4   

                                                
4 O interesse de Goodman pelas artes ultrapassa o domínio da sua produção filosófica: desde cedo 
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Para Goodman, se uma imagem produz conhecimento é porque funciona como 

um símbolo daquilo que refere. E esta simbolização ou referência ocorre sempre que 

compreendemos uma imagem. Compreender, aqui, não significa simplesmente ver ou 

olhar uma imagem. Significa sobretudo ler e interpretar correctamente que símbolos 

estão implicados nos vários sistemas simbólicos das imagens. As imagens, tal como 

outros símbolos, enquadram-se em sistemas com características e propriedades 

estruturais que especificam o seu funcionamento — uma pintura, um poema ou uma 

partitura pressupõem, por isso, diferenças tanto a nível sintáctico como semântico. E 

o modo como as interpretamos e compreendemos depende não só desta 

especificidade mas de muitos outros factores: a aptidão e domínio em determinado 

sistema de representação, os hábitos e familiaridade com as convenções, o contexto 

cultural, bem como os objectivos e interesses que nos movem, influenciam 

determinantemente aquilo que funciona simbolicamente como imagem. 

O tratamento dado por Goodman à representação pictórica é dos mais radicais, 

controversos e, ao mesmo tempo, elegantes da filosofia e crítica modernas. Teorias 

baseadas na imitação, na intencionalidade, em relações causais ou em similaridades 

estruturais são insistentemente rebatidas como critério para a representação. As 

representações são antes vistas como construções humanas, organizadas em sistemas 

mais ou menos complexos e mais ou menos implantados, em função de critérios 

relativos de aceitabilidade. Dependem de regras culturalmente variáveis e são 

induzidas pelos contextos e pela familiaridade. Tanto representação quanto realismo 

estão intimamente relacionados com convenção e hábito. 

 

O objectivo central que vai ocupar o nosso estudo é o de procurar perceber de 

que maneira é que as imagens referem e, mais particularmente, entender quais as 

várias formas pelas quais representam. Goodman fornece-nos um enquadramento 

teórico particularmente rico para o trajecto que nos propomos fazer: responder àquilo 

que há de intrigante nas imagens. Apesar de diversificados, os problemas que lhes são 

inerentes poderiam ser subsumidos em três níveis e na seguinte ordem:  
                                                                                                                                      

dirigiu uma galeria de arte; foi um ávido coleccionador; orientou projectos ligados a escolas e centros 
de arte; foi fundador e director do Project Zero, um programa de pesquisa interdisciplinar sobre 
investigação na educação estética; concebeu e participou em três actuações multimédia; foi doador e 
colaborador em museus. Para informações mais detalhadas relativamente a dados biográficos, veja-se o 
artigo de Curtis L. Carter, “A Tribute to Nelson Goodman”, 2000, pp. 251-253. 
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(1) "O que faz de uma coisa uma imagem?";  

(2) "O que faz de uma imagem uma representação de qualquer coisa?"; e  

(3) "O que faz de uma representação uma imagem realista?". 

Segundo a formulação avançada por Goodman o primeiro é, sobretudo, um 

problema de classificação — diz respeito àquilo que funciona como símbolo 

pictórico, por se integrar num sistema simbólico específico. O segundo é um 

problema de referência — explica que tipo de funcionamento simbólico faz com que 

uma imagem se aplique a algo por força de uma convenção. O terceiro é um 

problema de aceitabilidade — dá conta da adesão e do uso mais ou menos implantado 

de determinada convenção ou prática representacional. 

Incidentalmente, emergem questões transversais que não se podem deixar de 

colocar no âmbito deste trabalho: (2.1) "O que fazem as imagens que não 

representam?";  (2.2) "O que diferencia as imagens que não são pictóricas mas que 

representam"; e (2.3) "O que faz de uma imagem uma imagem artística ou, 

genericamente, uma obra de arte?".  

 
5.  Da extensa obra de Goodman — dispersa por artigos, recensões, leituras de 

conferências, algumas delas coligidas nos seus livros — LA é a principal referência 

acerca dos sistemas simbólicos da arte, e é a obra onde encontramos os contributos 

mais proveitosos relativos ao entendimento das imagens, da representação e do 

realismo.  

A orientação analítica da filosofia de Goodman impõe a clarificação dos 

conceitos usados na linguagem, sobretudo em domínios tradicionalmente 

considerados inefáveis e subjectivos, como são os da arte ou da estética. A sua 

inclinação nominalista não será, porém, um impedimento para uma abordagem nestas 

áreas. As únicas restrições são as de rejeitar discursos que usem conceitos 

intensionais tais como "essências", "sentidos" ou "conotações". Para Goodman é 

possível, com as vantagens de rigor e de economia, dar conta da variedade das 

funções referenciais envolvidas na simbolização, recorrendo apenas a uma semântica 

extensionalista, onde só se admitem símbolos, referentes e respectivas relações5. Mas 

tendo uma perspectiva construtivista, Goodman faz mais do que metacrítica ou 
                                                

5 Veja-se a este propósito Carmo D'Orey, “A Identidade de Vénus ou as Vantagens da 
Extensionalidade”, 1997. 
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clarificação da linguagem sobre a arte. Ele inova o aparato conceptual e propõe como 

que uma revolução categorial para os termos e conceitos usados no âmbito da 

linguagem da arte. O seu vocabulário, por vezes austero e técnico, é, porém, 

assimilado, pois no contexto do discurso ele é claramente definido. 

 
6.  Este trabalho tem o propósito de ser, antes de mais, uma reflexão a partir da 

obra de Goodman, mais do que um estudo da sua obra. Tem mais o carácter de uma 

deambulação que procura, de forma selectiva, debater as conclusões deste autor 

acerca da representação e do realismo nas imagens, explicitá-las e, em alguns pontos, 

questioná-las ou adaptá-las aos nossos propósitos. Não segue, por isso, uma estrutura 

idêntica à que é apresentada por Goodman, não só porque os objectivos são 

diferentes, como também porque muitos dos assuntos por si abordados são tratados, 

tanto de forma descontínua, quanto de forma pontual e dispersa. 

Assim, optámos por dividir o nosso trabalho em quatro partes. A primeira parte 

trata da concepção epistemológico-metafísica da realidade e da opção construtivista 

de mundo em termos de versões-de-mundos e de sistemas simbólicos, os quais são 

indispensáveis para compreender as teses de Goodman sobre a representação e o 

realismo. A segunda parte diz respeito às questões directamente relacionadas com a 

realidade das imagens, passando em revista algumas posições acerca do que poderá 

constituir a natureza de uma imagem, indagando-se sobre as vantagens da 

caracterização convencionalista de imagem enquanto símbolo pictórico. A terceira 

parte agrupa três capítulos que analisam as imagens da realidade — das várias 

realidades recriadas — sob o ponto de vista da representação: os problemas da 

referência na representação, as respectivas modalidades e a representação na arte e 

fora dela. Finalmente, a quarta parte discute o tema mais específico do realismo das 

imagens, debatendo algumas das questões que lhes estão associados. Assim, e em 

termos conceptuais, a segunda, terceira e quarta partes relacionam vários aspectos 

referentes à natureza da imagem. O primeiro capítulo, a terceira e quarta partes 

interessam sobretudo ao realismo. Em todo o trabalho, directa ou indirectamente, está 

presente a questão da representação. 
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 “ …  o objecto que está diante de mim é um homem, 

um enxame de átomos, um complexo de células, um 

violinista, um amigo, um tolo. Se nada disto constitui o 

objecto como ele é, o que mais poderá constituir? Se 

todos são modos como o objecto é, então nenhum é o 

modo como ele é.” 6 

 
Nelson Goodman  

 

 

 

 
Fig. 1 

                                                
6 Cit., LA, p. 6. 
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Comecemos pelo desafio inicial de representar um homem — o objecto que está 

diante de nós — tal qual ele é. Perante a multiplicidade de alternativas aparentemente 

válidas, como são, por exemplo, as das imagens de representações de homens 

exibidas na fig. 1, um dilema emerge. Será que todas as representações são, de facto, 

igualmente válidas? Não haverá algumas imagens que traduzam melhor o objecto 

como “realmente” ele é? E se assim for, o que é que constitui realmente a 

“realidade” do objecto? 

Um dos problemas cruciais que se coloca à representação relaciona-se com a 

questão de o quê e de o como, i.é, definir o que é representado e como é representado. 

Se aceitarmos o significado mais imediato de representação como acto ou efeito de 

“tornar presente”, a questão que consecutivamente se põe é: tornar presente o quê? “A  

realidade”, diríamos. Mas qual realidade? Certamente que será “aquela realidade que 

se quer tornar presente”, responderíamos. No entanto, o problema persiste: o que é 

essa realidade? Neste ponto começamos a hesitar em respostas como “parte da 

realidade”, ou “um aspecto de uma realidade específica”, ou “a maneira como 

determinado enquadramento de uma dada realidade nos é apresentado”. 

Quando falamos de realidade, estamos portanto genericamente a referir o 

mundo: o mundo que nos rodeia, em parte ou na totalidade, ou as várias coisas que 

constituem o mundo, ou as múltiplas maneiras de como o mundo é visto. Aquilo que 

forma  estas várias realidades possui assim a mesma extensão daquilo que constitui o 

mundo, e o que constitui o mundo é tanto o somatório dos universais quanto dos 

particulares. Mas esta conclusão parece fundir “o que é a realidade” e “como é a 

realidade” na mesma coisa. E desta forma, o que para já podemos adiantar é que, 

inevitavelmente, as repostas aos problemas da representação — e consequentemente 

aos do realismo — estarão intimamente ligados à concepção que fazemos de 

realidade ou de mundo7. A concepção de realidade afigura-se por isso um problema 

que antecede o da sua representação e por sinal bem mais complicado, não fosse ele 

um dos objectos centrais de disputas ao longo da história da filosofia. Definida essa 

concepção, talvez encontremos as pistas que permitam clarificar alguns enigmas 

colocadas pela representação e pelo realismo.  

                                                
7 Estamos nesta fase a falar de representação e realismo no sentido lato, apesar das mesmas 

considerações se poderem aplicar aos sentidos mais estritos de representação e realismo pictóricos, 
que são aliás os que querermos manter presentes. 
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Uma tradição duradoura tem abordado esta questão assumindo que existe 

claramente uma clivagem entre o mundo e a representação ou as imagens que dele 

fazemos. Podemos encontrar nesta filiação várias abordagens de tipo dualista, em que 

de um lado existe um mundo de ideias ou de essências de cuja verdade nunca teremos 

acesso ou conhecimento e do outro um mundo de aparências formado pelos produtos 

da nossa experiência, por fragmentos limitados de realidade ou por testemunhos 

indirectos, como se de sombras numa caverna se tratasse. Nesses fragmentos 

incluem-se as percepções, mas também as descrições, as representações ou, enfim, 

todo o tipo de imagens que fazemos do mundo. Seriam uma espécie de realidade de 

segunda ordem, tal como o são as cópias em relação ao original.8 Segundo esta 

concepção, aquilo que conhecemos do mundo através da percepção, dos esquemas 

conceptuais e de todo o género de representações e discursos sobre o mundo, seriam 

sempre realidades relativas, derivadas de uma realidade ontologicamente definida em 

termos absolutos como uma espécie de “mundo-em-si-mesmo”, independente, 

portanto, das imagens que fazemos das coisas. 

A perspectiva de Nelson Goodman propõe-nos uma abordagem distinta. Se 

admitirmos que apenas estamos confinados a conhecer o mundo através de 

fragmentos e que o único acesso à realidade se faz por esta via, então possivelmente 

será mais proveitoso  concentrarmo-nos nessas múltiplas realidades, pois são elas que 

definem as coisas tal como as conhecemos. Se o que conhecemos da realidade resulta 

de produtos que criamos por intermédio de construções, então essa realidade, ao ser 

classificada, organizada e conceptualizada por nós, é, em última instância, fabricada 

por nós.  

 Àquilo que chamámos fragmentos, representações, visões ou recriações das 

várias realidades Goodman prefere chamar versões. Uma versão é o resultado de uma 

construção humana que nos apresenta um determinado quadro de realidade: uma 

pintura, ou uma teoria científica são versões que nos dão conta de diferentes modos 

                                                
8 Esta é, necessariamente, uma visão muito esquemática do tipo de dualismo que tem 

reminiscências do platonismo. Optámos por referi-la pois os princípios desta doutrina marcaram quase 
exclusivamente toda a tradição das práticas representacionais. A importância fulcral que estas ideias 
reflectiram nas artes é determinante para o entendimento dos antecedentes relacionados com a 
representação e realismo pictórico. Um exemplo deste peso é o da relação que a reveladora dicotomia 
entre a noção de cópia e simulacro estabelece com as teorias da representação pictórica baseadas na 
imitação ou na ilusão.  
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de como o mundo é. A forma pela qual o fazem está dependente de muitos factores e 

decorre dos sistemas simbólicos no qual a versão foi concebida. Os sistemas são 

também eles construções, criações pelas quais conceptualizamos esquemas, 

organizamos domínios e enquadramos os dados para uma dada realidade — desde a 

mais particular à mais cosmológica. O sistema pictórico renascentista ou cubista, tal 

como o sistema geocêntrico ou heliocêntrico, fornecem-nos quadros de referência 

distintos que, por intermédio dos seus produtos — dos seus símbolos e sistemas 

simbólicos— nos informam sobre diferentes visões de mundos. Descrições, pinturas, 

sinfonias, tal como modelos atómicos, arquétipos psicológicos ou axiomas 

matemáticos são algumas das versões construídas através de sistemas simbólicos, 

refeitas a partir de velhas versões e reavaliadas por meta-versões, que nos permitem 

indagar sobre várias realidades e sobre as várias maneiras de como o mundo é ou 

pode ser compreendido. Elas são por isso, versões-de-mundo9. 

Na introdução de WW, Goodman situa a sua linha de orientação da seguinte 

forma: “…penso neste livro como pertencente a essa corrente maior da filosofia moderna 

que começou quando Kant trocou a estrutura do mundo pela estrutura da mente, continuada 

quando C. I. Lewis trocou a estrutura da mente pela estrutura dos conceitos, e que agora 

continua a trocar a estrutura dos conceitos pela estrutura dos vários sistemas simbólicos das 

ciências, da filosofia, das artes, da percepção e do discurso quotidiano.”10  
Podemos destacar no pensamento de Goodman um percurso contínuo na 

construção de uma teoria da compreensão, a qual encontra o seu corolário em RP, o 

seu último livro.  Essa procura é enquadrada por um corpo de questões centrada em 

dois núcleos fundamentais que se inter-relacionam e que marcam as linhas estruturais 

da sua inquirição filosófica: por um lado, a concepção de uma epistemologia 

                                                
9 O uso da hifenização é um recurso técnico particular de Goodman, que sublinha a importância de 

considerarmos uma versão enquanto símbolo de um sistema referencial autónomo e portanto como 
entidade ou indivíduo com uma existência predicativa própria. Como veremos mais adiante, existem 
vantagens em considerarmos as versões e os símbolos como predicados monádicos em vez de 
predicados diádicos (e.g., “pintura-de-um-dragão” em vez de “pintura de um dragão”), e de os 
tratarmos como objectos que convivem entre tantos outros objectos que são normalmente classificados 
e ordenados como “coisa de determinada espécie” (Cfr., LA, pp. 22-23n.). Por outro lado, a relação 
diádica entre uma versão e o mundo a que se aplica (x é uma versão do mundo y) ou (w é uma imagem 
do objecto z), sugere que exista O Mundo (ou O Objecto) acerca do qual existem as versões (ou as 
imagens). Assim, a diferença entre ser uma “versão do mundo” e ser uma “versão-de-mundo” encerra 
já em si diferença entre o monismo e o pluralismo como concepção metafísica para a realidade. 

10 Cit. WW, p. x. 
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construtivista que admite de igual direito as versões tanto da arte, como da ciência; 

por outro, o modo como esta concepção é fundamentada pela sua teoria dos símbolos, 

baseada na análise estrutural dos vários sistemas simbólicos. A primeira, apesar de 

surgir de diversas formas em vários textos, é tratada essencialmente em WW; a 

segunda é sobretudo desenvolvida em LA. Ambas, participam daquilo que apelidamos 

como a versão de Goodman — ou mais concretamente a meta-versão que propõe — 

relativamente à sua concepção de “realidade”. Dividimos por isso esta primeira parte 

em dois capítulos, que procuram reflectir respectivamente essa concepção. 

  



 

 16 

1 -  A  Versão  de  Goodman 

 

 

 

 

A opção de Goodman em pôr de parte os discursos sobre a estrutura do mundo em 

favor do discurso sobre a estrutura e característica das versões-de-mundo é mais que 

uma opção metodológica. Para Goodman, a relação enganadora entre “o mundo” e 

“versões-de-mundo” deriva da sua concepção de realidade que atravessa e reformula 

a própria noção metafísica, ontológica e epistemológica de uma realidade feita por 

versões.11 A consequência desta visão é fundamental para a explicação da 

representação pictórica e do realismo das imagens.  

 

1.1 — Realidade Construída 

A tese central do construtivismo12 de Goodman parte da constatação de que não 

faz sentido falar da existência de uma realidade independente e isolada das visões que 

sobre ela fazemos, de um único mundo pré-existente. Existem sim versões das 

ciências, das artes, das linguagens que induzem, entre outras, as convenções culturais, 

as práticas sociais, os modelos comunicacionais e que se enraízam e condicionam e 

enquadram as próprias estruturas da percepção, da psicologia e do conhecimento, no 

modo como vemos, como concebemos e como apreendemos o mundo. Não é possível 

falar da realidade sem recorrermos a versões. O objecto que está diante de nós torna-

se portanto no que é, através de uma construção relativa a uma versão adoptada. 

Importa ressalvar em primeiro lugar que, quando falamos de mundos, falamos 
                                                

11 No texto “The Way the World Is”, de 1960 (PP, pp. 24-32.), Goodman enuncia os princípios 
filosóficos da sua epistemologia construtivista, que fundamentam a sua concepção metafísica de 
realidade. Serão estes princípios que justificarão toda a investigação levada a cabo em LA e que serão 
retomados e explicitados de forma mais sistemática em WW. 

12 O conceito de “construtivismo” corresponde no original a dois termos que são usados em 
contextos diferentes mas com o mesmo alcance: “constructivism” e “constructionalism”. Acerca desta 
distinção veja-se, Carmo D’Orey, A Exemplificação na Arte — Um estudo sobre Nelson Goodman, 
1999, p.666, n.15. 
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de versões-de-mundo válidas e bem construídas relativamente ao quadro de 

referência a que se adequam e de que dependem. Neste sentido, as versões derivam de 

artefactos, de totalidades factuais, que obedeçam a uma coerência interna para com os 

sistemas em que operam e que à partida sejam aptos a cumprir os objectivos para os 

quais foram delineados.13 Em segundo lugar, isto implica que tem de haver 

contextualização e critérios de comparação e que consequentemente, os mundos não 

nascem simplesmente do nada: uma versão está sempre embrulhada noutras versões. 

Goodman afirma que as versões são feitas pegando em realidades disponíveis já 

construídas, que o ponto de partida assenta sempre em outras versões — fazer é 

refazer.14 

É pois neste sentido que se pode afirmar que somos nós que “fazemos o 

mundo”. Mas o que é que isso quer de facto dizer? Qual o alcance deste postulado? É 

que, “fazer mundos”, tanto quanto fabricar estrelas ou constelações, pode soar a um 

discurso tão elíptico que parece ignorar o próprio mundo “em si”, ao ponto de o 

colocar entre parêntesis. Vejamos a este propósito, o diálogo usado por Goodman 

para ilustrar o problema em debate:15 
 

— A Ursa Maior foi feita por uma versão-de-mundo adoptada. 
— Não, foi feita pela Natureza. 
— Foi a Natureza que a fez Ursa Maior? 
— Bem, não; ela tornou-se Ursa Maior através da individualização por uma versão, 

sendo desse modo nomeada por essa versão. 
— O que é então essa coisa que foi feita pela Natureza e que permaneceu à disposição 

para ser individualizada e nomeada? 
— É uma constelação particular. 
— E foi feita constelação pela Natureza? 
— Também não; a coisa tornou-se constelação através de uma versão que distingue 

certas configurações de estrelas segundo o termo geral de “constelação”. 
— Mas não foi a Natureza que fez as estrelas? 
— Certamente. 
                                                

13 Em WW refere: “Os múltiplos mundos que eu aprovo são simplesmente os mundos reais feitos 
por e respondendo a versões verdadeiras ou correctas. Mundos possíveis ou impossíveis supostamente 
respondendo a falsas versões não têm lugar na minha filosofia”. Cit., p. 94. 

14 O modo como as versões nascem, evoluem e se inter-relacionam faz parte de outras 
investigações (da História da Cultura, da Arte e da Ciência, da Antropologia, etc.) das quais Goodman 
não se ocupa. 

15 A transcrição é uma resposta de Goodman a Israel Scheffler sobre as implicações metafísicas da 
“fabricação de mundos”. Cfr., Goodman, “On Some Worldly Worries”, Starmaking — Realism, Anti-
Realism, and Irrealism, 1996, pp.166-167; (tradução livre nossa). 
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— Foi a Natureza que tornou essas coisas em estrelas? 
— Mais uma vez, não; essas coisas tornaram-se estrelas através de uma versão que 

distingue certas aglomerações de partículas ou objectos celestes de outras, sob o 
termo geral de “estrela”.  

— Foi a Natureza que fez as … ? 
— Podíamos continuar assim por muito tempo; mas os teus argumentos servem ao 

menos para mostrar que sem versões, as estrelas por exemplo, não existem senão 
como coisas na-qualidade-de-estrela, o que não significa que essas coisas não 
existam de todo. 

— Mas estarão essas coisas — não enquanto coisa na-qualidade-de-estrela, ou coisa 
na-qualidade-de-móvel ou na-qualidade-de-imóvel — fixas ou em movimento? 

— Repara, sem uma versão, essas coisas nem estão em movimento, nem estão fixas. E 
tudo o que nem se mexa, nem esteja fixo, nem é uma coisa na-qualidade-de-“tal-e-
tal”, como nem na-qualidade-de-“não-tal-e-tal”, reduzindo-se a nada.  

 
 
Obviamente que, desde há muitos milhares de anos, a Ursa Maior, tal como 

outros objectos, vivem indiferentes às versões que a dada altura um certo grupo de 

seres humanos decidiram inventar sobre si. Mas a questão é esta: se pretendermos 

saber o que é o objecto que está diante de nós, esse objecto será sempre descrito, 

representado ou referenciado relativamente a um determinado ponto de vista, segundo 

um dado quadro de referência e portanto sempre dependente de uma ou de outra 

versão. Somos nós que fazemos os objectos “na qualidade de” descrições 

matemáticas, exemplos pictóricos, relatos verbais ou modelos explicativos.16 E se 

quisermos retirar todas as camadas de versões, todos os estratos de convenções, todas 

as diferenças entre os vários modos de dizer o que é o objecto, tal qual ele 

supostamente é, aquilo que obtemos é o nada, tal como acontece com as camadas de 

uma cebola que vai sendo pelada até ao seu núcleo vazio. Assim sendo, não interessa 

tanto definir em termos absolutos o que o mundo é, como entidade única e definitiva, 

mas mais centrar a nossa atenção no modo como dizemos que ele é através de 

símbolos e sistemas simbólicos construídos por versões plurais e relativas.  

Mas será que aquilo com que seguramente podemos contar é apenas um mundo 

de símbolos? Será que, quando simplesmente olhamos o objecto “tal qual ele se nos 

oferece”, precisamos de versões para o apreender? Tal como Goodman 

                                                
16 Somos nós que organizamos o tempo em minutos, dias, anos; as espécies em corpos celestes e 

grupos de humanos, alguns dos quais são estrelas e cientistas; e somos nós que, em última instância 
concebemos, por via dessas organizações de tempo, corpos celestes e grupos humanos, a versão pela 
qual as estrelas existem há muitos milhares de anos, antes de qualquer versão que as descreva. 
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insistentemente repete, o “olho inocente” é um mito tão absurdo como o do dado 

imediato e o da mente vazia. O conteúdo não estruturado, o dado não conceptualizado 

ou o substrato sem propriedades tornam-se inoperantes, porque o discurso impõe 

estrutura, conceptualiza, atribui propriedades. A conceptualização sem percepção é 

vazia; a percepção sem conceptualização é cega. Podemos ter palavras sem mundo, 

mas nenhum mundo sem palavras, imagens ou outro género de símbolos.17 

A ideia de uma realidade construída por nós implica para Goodman a rejeição 

de um mundo numenal, de uma realidade absoluta ou primordial, existente para lá de 

todas as versões: o “mundo real” é algo que se dissolve em múltiplos mundos 

construídos. Esta ideia pressupõe igualmente que, tal como “não existe um mundo já 

feito à espera de ser classificado”, também não existe a única maneira de o mundo ser 

classificado, descrito ou representado. O modo como os mundos são construídos e 

adoptados é sempre relativo aos nossos interesses e objectivos. E neste ponto, 

Goodman não admite que existam, em absoluto, versões mais verdadeiras, 

primordiais ou privilegiadas que prevaleçam sobre as demais, nem aceita reduções a 

dicotomias do tipo sujeito/objecto: o problema do “mundo em si” é relativizado a 

uma versão e deslocado para o domínio dos sistemas simbólicos que, pela sua 

variedade e função formativa, descrevem realidades quer do ponto de vista do 

objecto, quer do sujeito. A controvérsia desta tese reside no facto de descentrar a 

investigação ontológica da realidade quer do ponto de vista material, quer conceptual, 

em favor de uma consideração e explicação epistemológica da mesma. O privilégio 

dado ao modo como conhecemos e compreendemos a realidade faz desta atitude o 

critério para a própria concepção de realidade. É pois, uma atitude que implica além 

do construtivismo, o pluralismo e o relativismo radical como condição  para falar de 

realidade.18  

                                                
17 Cfr., WW, p. 6. A ideia de um mundo versional em detrimento de um mundo físico ou (para os 

mesmos efeitos) de um mundo perceptual não é pacifica: veja-se a discussão com I. Scheffler que 
aceita o construtivismo das versões-de-mundo correctas, mas que recusa que sejam estas que 
“fabriquem” o mundo objectual de factos e conteúdos (Cfr., Starmaking, op. cit., sec. 3, 8, 11, 13 e 15; 
MM, pp. 41-42.). No entanto, pensamos que a posição de Goodman não é tanto a de negar a existência 
de um mundo material físico, para lá de todas as descrições e versões, mas mais a de marcar uma 
posição de despreocupação com o “mundo-em-si” porque, como ele refere, a linha de fronteira entre 
factos e versões, entre conteúdo e convenção é relativa e ela mesmo traçada segundo uma versão (a 
propósito deste último ponto veja-se WW, cap. VI e VII e RP, cap. VI). 

18 O radicalismo que caracteriza as posições de Goodman (e que por uma questão de coerência ele 
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Se tudo o que temos são construções, então a questão com que 

subsequentemente ficamos é a de saber como são construídos todos estes mundos. Os 

processos pelos quais são feitos, testados e apresentados nos vários domínios 

constitui a principal demanda da investigação de Goodman.19 Em WW, Goodman 

sugere alguns processos gerais envolvidos na fabricação de mundos: por composição 

e decomposição (1); por  enfatização(2); por ordenação (3); por supressão e 

suplementação (4); e por deformação (5).20 Consideremos possíveis objectos que se 

apresentem perante nós. As múltiplas metodologias de os representar, as variadas 

formas de dizer como são, ilustram em diferentes níveis estes “modos de fazer 

mundos”: 

 

1- Podemos reunir e separar a realidade. Considerar o objecto como um 

conjunto de partes ou como parte de um conjunto (fig. 2.1 e 2.2). As ciências naturais 

dividem totalidades (e.g.: reino mineral, animal ou vegetal), separam espécies e 

subespécies (e.g.: moluscos, crustáceos peixes; tubarão-azul, tubarão-martelo, 

tubarão-baleia) ou compõem totalidades e espécies a partir de partes (e.g.: moléculas, 

sistema solar, galáxias). Combinamos e estabelecemos relações entre características 

nos mais variados domínios: na pintura, o retrato, a paisagem, a natureza-morta ou as 

cenas de género são modelos elegidos para designar assuntos e para combinar 

aspectos singulares de certas realidades. Ao compor e decompor, seleccionamos 

repetições, interpretamos características e recorremos à indução. Estas formas de 

catalogação são sujeitas a revisões: as baleias passaram de peixes a mamíferos e o  

                                                                                                                                      
leva às ultimas consequências) é talvez um dos motivos principais de desavença com os seus críticos. 
Relativamente às implicações desta atitude sobre o problema da representação pictórica, E. H. 
Gombrich, J. J. Gibson ou R. Arnheim são alguns exemplos (o relativismo e construtivismo / 
convencionalismo radical é pouco compreendido). Relativamente às várias concepções metafísicas do 
mundo o debate vai muito para lá do que está aqui esboçado e implica a discussão entre visões 
divergentes, para as quais não nos sentimos habilitados a tomar parte. Hilary Putman, Israel Scheffler e 
Carl Hempel são alguns dos protagonistas deste debate promovido pelas ideias de Goodman acerca das 
questões aqui em disputa. Uma colectânea de textos essenciais destes autores pode ser encontrada no 
livro editado por Peter J. McCormick, Starmaking, op. cit., 1996. 

19 Em SA, Goodman ocupa-se essencialmente dos vários sistemas e processos de construção 
epistemológica nas ciências, em FFF trata dos problemas da indução e da projectabilidade, e em LA 
faz uma aproximação à teoria geral dos símbolos aplicada ao domínio das artes. 

20 Cfr., “Words, Works, Worlds”, WW, sec. 4, pp. 7-17. 
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Fig. 2 

ornitorrinco é um mamífero que põe ovos.21 Definimos realidades partindo de 

elementos atómicos em função dos quais consideramos elementos compostos: a 

geometria constrói os seus mundos a partir de pontos, que definem linhas, que 

definem superfícies, que definem espaços, etc. Em todos estes processos de 

cartografia da realidade aplicamos etiquetas, nomes, predicados e imagens que 

identificam, organizam e classificam as coisas em entidades e espécies. 

 

2- A enfatização de certas características é um recurso frequente para destacar 

espécies relevantes e irrelevantes. Muitas diferenças não residem nas entidades 

consideradas mas no peso, na importância ou na acentuação que se investe sobre elas. 

Diante de uma montanha podemos destacar a topografia, a geologia, a morfologia ou 

a sua aparência visual (fig. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4). Um retrato-robôt policial feito a partir  

                                                
21 Veja-se também, a propósito deste tópico da reclassificação e reconfiguração de categorias, U. 

Eco, Kant e o Ornitorrinco, (1997), 1999. 
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Fig. 3 

de uma descrição oral difere certamente de uma ilustração desenhada a partir de um 

conto literário ou de um personagem ficcional. Os contrastes de ênfase são 

particularmente notórios nas artes: impressionistas enfatizam a cor, cubistas o espaço; 

no clássico prevalece o sóbrio, no barroco o excesso. Diferenças de acentuação 

sublinham aspectos visuais inesperados, projectam relações inovadoras que influem 

na percepção e por essa via revelam mundos novos. 

 

3- Mundos que não diferem em entidades ou ênfase podem diferir em 

ordenação. A realidade que está diante de nós pode ser ordenada considerando os 

objectos em função de um sistema de três eixos coordenados x-y-z que os posicionam 

geometricamente num espaço cartesiano (fig. 4.1), ou segundo um sistema de 

projecção central fixo que o congela numa dada fracção de tempo (fig. 4.2), ou 

inversamente, por um sistema que traduza a visão com dois olhos que se agitam 

dentro de uma cabeça em movimento, num corpo que se desloca, sob um meio físico  
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Fig. 4 

ecológico completamente dinâmico (fig. 4.3). Podemos representar pictoricamente o 

objecto de acordo com um sistema que organize os seus dados segundo uma luz sem 

sombras, com ou sem cor, só a linha, a figura ou o fundo — tudo depende dos 

objectivos e das circunstâncias. Quanto mais familiarizados e implantados forem os 

sistemas, mais tendem a normalizar e padronizar os modos de percepção e cognição: 

a fotografia ou o cinema organizam dados fenoménicos espácio-temporais de luz, cor, 

movimento segundo critérios generalizadamente estabelecidos. Agrupamos e 

estruturamos quantidades de material em ordens e medidas de tempo, espaço, 

matéria, estados, substâncias, qualidades, etc. Essas ordenações enquadram, arrumam, 

informam e sobretudo enformam o mundo em que vivemos. 

 

4- De um modo geral, a fabricação de mundos está sujeita a processos de 

reciclagem, de reutilização, que frequentemente equivalem a uma evolução através da 

eliminação de material velho que é acrescentado com algum material novo. Por outro 

lado e de um modo mais particular, nos processos usados para traduzir e interpretar os 

dados de uma realidade estas transformações e adaptações podem ir nos dois 

sentidos: segmentamos, simplificamos, nivelamos e arredondamos por um lado;  



 

 24 

 
Fig. 5 

densificamos, complexificamos, compactamos e adicionamos por outro (fig. 5.2). 

Recorremos a métodos de supressão quando, por exemplo, convertemos realidades 

analógicas em digitais (fig. 5.1). A completação ocorre com o movimento inverso. 

Além de serem muito frequentes nas artes, os processos de esquematização ou de 

acumulação também ocorrem de um modo bem mais subliminar em múltiplos 

mecanismos de percepção visual, no modo como interpretamos e apreendemos os 

dados da realidade dos sentidos. Os modos de ver são claramente influenciados e 

interdependentes de construções. 

 

5- Por fim, podemos criar mundos por deformação. Os processos podem 

envolver a reconfiguração através de correcções ou distorções. Teorias científicas, tal 

como obras de arte, são frequentemente revisitadas através de variações que apuram, 

acrescentam e alteram algo de novo ao modelo original, reformando a realidade que 

apresentam. Neste sentido, a geometria hiperbólica pode ser entendida como uma 

reconfiguração da geometria euclidiana. De igual forma,  sistemas de representação 

pictórica como os da perspectiva podem ser “depravados” ao ponto de passarem do 

trompe-l’oeil à anamorfose, ou reajustados e subvertidos de modo a criarem um 

espaço pictórico multidimensional (fig. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5). Através da  
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Fig. 6 

sobre-enfatização de certos traços fisionómicos, as caricaturas de Daumier ilustra 

com ironia certas realidades sociais e morais. As deformações de Dali, Bacon ou de 

Escher operam em moldes diferentes mas têm como matriz o mesmo princípio. 

As imagens aqui apresentadas, exemplificam livremente a criatividade, 

variedade e relatividade de alguns modos de como as versões são feitas. Goodman 

refere que não constituem uma lista normativa e definitiva. Invariavelmente 

funcionam em combinação e bastas vezes uns fundem-se nos outros. Constituem 

sobretudo “modos de como o mundo é” descrito, conhecido ou apresentado, entre os 

quais, sublinhe-se, alguns são modos de como ele é simbolizado visualmente, 

graficamente, pictoricamente ou plasticamente, e entre estes alguns são modos de 

como o mundo é representado. As representações por imagens são, enfim, versões-

de-mundo que criam e recriam a realidade. 
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1.2 — Realidade Plural 

Uma consequência imediata do construtivismo é a do pluralismo: mundos feitos 

e construídos através de muitas e variadas versões da arte, da ciência, da percepção ou 

da prática mais comum. Contudo, toda esta multiplicidade tem de saber justificar 

como acomoda muitas versões válidas que, no entanto, são incompatíveis entre si. 

Para o homem da rua, uma mesa é um objecto sólido. Porém, o físico descobriu 

que uma mesa é sobretudo espaço vazio formado pelo intervalo entre os átomos que a 

constituem. Mais do que um desacordo entre versões, o problema que nos surge é o 

de um conflito e embaraço com a verdade. Um conhecimento válido do mundo não se 

compadece com o capricho das escolhas, nem com uma espécie de vale tudo. E não 

se trata aqui, simplesmente, de um conflito entre senso comum e ciência: a história 

prova-nos que nem mesmo a ciência é um garante de verdade, que muitos dos seus 

mundos são demasiado provisórios  e que muitas das suas versões são antagónicas 

(e.g., fig. 7). Trata-se sobretudo de assinalar que o pluralismo das versões, colide com 

uma visão monopolista e hierárquica de algumas versões. 

Ao longo dos tempos verificaram-se contendas sucessivas pela forma mais apta 

para captar o mundo, pelo modo mais fiel e correcto de o descrever ou representar. 

Nesta busca pela verdade, algumas metodologias centram o ponto de partida nos 

dados da experiência, dos sentidos ou do intelecto do sujeito, outras no que decorre 

dos dados materiais objectivos da própria natureza física das coisas. Tanto o 

idealismo quanto o realismo, entre muitas outras doutrinas, disputam por aquilo que 

consideram ser a melhor forma de aproximação à realidade. Considerando o peso da 

convenção e do conteúdo nesta relação entre realidade e representação, entre facto e 

construção, e encontrado o consecutivo critério para o que é a realidade, o como terá 

de equivaler a um espelho mais ou menos fiel dessa realidade. Porém, a nossa 

dificuldade inicial — saber qual a representação mais fiel do objecto que está diante 

de nós — permanece, pois aquilo com que ficamos é uma realidade que define um 

único mundo em função de um critério absoluto e, assim, uma só verdade que fica 

refém dessa visão. Todos os outros mundos e todas as outras visões tornar-se-iam 

espúrias. 



 

 27 

 
Fig. 7 

Para Goodman, a multiplicidade de versões de mundo tem disjuntivamente um 

interesse e uma importância autónoma, sem que com isso esteja implicada qualquer 

necessidade de conjuntivamente as reduzir ou converter a uma única base.22 Porém, 

toda esta liberdade pluralista impõe que se fixem objectivos e que se estabeleçam 

restrições nos processos de construção de mundos. A fixação de critérios de 

                                                
22 O adversário típico do pluralista é, segundo Goodman, o materialista e o fisicalista que 

monopolizam a física como o único sistema que tudo engloba, ao ponto de todas as versões ficarem 
reduzidas a esse sistema ou todas as outras serem rejeitadas como falsas ou sem significado. É neste 
sentido que Putman caracteriza a posição de Goodman como “ecuménica”. Cfr., Hilary Putman, “The 
Way the World Is”, (1986), O Realismo de Rosto Humano, 1999, p. 335. 



 

 28 

aceitabilidade para todas estas versões é uma condição que permite clarificar quais os 

factores que orientem o sucesso da feitura de mundos e que confirmem validade 

epistemológica a uma versão.  

A estratégia de Goodman assenta numa revisão dos próprios conceitos de 

verdade e de conhecimento como critérios para aceitarmos um mundo bem 

construído. As suas conclusões conduzem a uma reconcepção na epistemologia, tal 

como tradicionalmente é entendida no sentido de uma teoria do conhecimento, 

conotada com concepções de saber que assentam em  preceitos de verdade, crença e 

justificação. 

A verdade não pode ser testada em função de um acordo com o mundo. Uma 

verdade que derive de crenças firmes e que não ofenda nenhum dos seus próprios 

preceitos é diferente em mundos diferentes. As convicções e preconceitos estão 

enraizados em graus muito variáveis de firmeza. Aquele que busca a  única 

explicação, o sistema exclusivo ou um mundo que subsuma todos os outros, 

normalmente talha a verdade de modo a que esta se lhe ajuste. 

Além disso, a verdade é demasiado restritiva, pois em termos lógicos só é 

aplicável a enunciados verbais que sejam asserções literais. Todos as versões que não 

sejam deste tipo, como ficções literárias, sinfonias, bailados ou pinturas — tudo o 

resto — não têm valor de verdade e por isso ficariam de fora de qualquer  contributo 

epistemológico.23 Isto seria exigir demasiado da verdade, pois até um enunciado que 

seja literalmente falso pode ser metaforicamente verdadeiro. É aceite por evidência, 

que uma imagem, científica, tecnológica ou artística pode revelar enorme potencial de 

informação, de explicação, de elucidação e portanto constituir-se como instrumento 

legítimo de conhecimento. A validade não exige a veracidade. Assim, o que deve 

contar num desenho, numa escultura, numa fotografia ou em casos análogos não é a 

sua verdade mas a relevância das suas revelações, o facto de estarem construídas de 

forma apropriada, a sua força e adequação, em suma a sua correcção. A verdade é 

                                                
23 É importante sublinhar que pela sua natureza não-linguística, uma imagem, independentemente 

de representar de um modo extremamente descritivo, literal, verosímil ou realista, não constitui uma 
garantia de verdade. Uma imagem não é verdade ou falsidade de uma coisa, porque o sistema 
referencial em que ela é construída não possui valor de verdade A imagem pode representar ou denotar 
algumas coisas e não outras e portanto não está garantido que exista alguma coisa x acerca da qual a 
imagem y é verdade de x. Cfr., WW, p. 19 e MM, pp. 94-99. 
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apenas um caso particular de uma categoria mais abrangente, que é a da correcção.24 

A correcção deve ser pois o critério orientador da aceitabilidade das versões-de-

mundo.  

Ainda assim, aquilo que contribui para uma avaliação do que é correcto ou 

incorrecto não é de todo claro. Goodman adianta que a característica comum a todas 

as formas de correcção é a do ajustamento.25 No capitulo VII de WW, especifica 

alguns critérios particulares que estão relacionados com formas de correcção que 

podem aplicar-se a versões da arte ou da ciência, a enunciados verbais ou a realidades 

pictóricas, a imagens representacionais ou abstractas: a validade dedutiva, a validade 

indutiva, a projectabilidade, a representação realista e a amostra apropriada. 

A validade dedutiva (aplicável sobretudo a “realidades definidas”) , tal como a 

indutiva (aplicável a “realidades prováveis”) consiste na conformidade de regras de 

inferência, que obedeçam a premissas e a princípios que codificam a prática vigente 

de aceitar ou recusar inferências particulares. No entanto, a conformidade na 

aplicação relativamente a normas, conceitos e práticas implantadas entra 

frequentemente em conflito com novos esquemas de organização, motivados pela 

investigação e pela invenção. Assim, o ajustamento difícil e intrincado entre 

progresso e inércia, entre inovação e tradição, exige ao menos a correcção das 

categorias ou predicados e dos respectivos sistemas. A projectabilidade, fortemente 

dependente da nossa prática predicativa (de aplicar literal ou metaforicamente os 

conceitos) e do hábito (do enraizamento dessa prática), é uma forma de categorização 

indutiva correcta, tão frequente em domínios da ciência que se debruçam sobre 

“realidades factuais” como em domínios das artes que também abarcam “realidades 

ficcionais e possíveis”.26 De igual modo, os modelos representativos, os exemplares 

                                                
24 Como Goodman refere, “”a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade” seria uma 

política perversa e paralisante para qualquer fazedor de mundos”. Cit., WW, p.19. 
25 No original: “fit”; “rightness of fit”; “a matter of fit”, (WW, pp. 19, 132 e 138), corresponde a 

concordância, adequação ou ajustamento da versão ao corpo da teoria, ou à prática estabelecida, ou à 
capacidade de reorganizar essa prática, bem como à aptidão  de conformar e reformar o nosso 
entendimento e a nossa visão do mundo. Em LA (p. 264) Goodman refere-se à correcção estética 
enquanto “appropriateness under different names”, cuja característica central é o ajustamento. 

26 A projecção de um predicado, tal como de um conceito ou de uma versão é uma forma de 
validade indutiva de categorização e consiste na aplicação dessa versão (ou de outras que lhe sejam 
coextensas), a situações até agora não comprovadas, baseando-se em situações já comprovadas.  Veja-
se FFF, cap. IV. 
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adequados e as amostras justas, também tiram partido da projectabilidade como 

instrumento de eficácia e avanço cognitivo. Na arte, muitas versões não verbais, não 

literais e não representacionais, como pinturas abstractas, obras de arquitectura ou 

peças musicais são construídas enquanto modelos ou exemplares de determinadas 

realidades. A sua correcção pode ser avaliada de acordo com o sucesso em descobrir, 

reconhecer e aplicar aquilo que é mostrado e exemplificado e pelo modo como isso 

altera a nossa visão do mundo. Quanto à correcção da representação— e mais 

especificamente da representação pictórica, que é o nosso tópico central — Goodman 

aponta, como um dos critérios de ajustamento, o realismo.27 Ora, fazer depender a 

correcção da representação do realismo, de acordo com o que o próprio Goodman 

defende em LA, é largamente discutível e duvidoso. Veracidade e validade aplicados 

ao realismo pictórico sob a forma de correcção e fidelidade são duas 

correspondências demasiado problemáticas para nos ocuparmos delas agora. 

Guardaremos para a quarta parte do trabalho estas distinções. 

Além da correcção, outro dos princípios orientadores relativos às restrições da 

aceitabilidade das versões-de-mundo é o da validade epistemológica dessas versões 

ou seja, o modo com elas contribuem para a construção e evolução do saber. Tudo o 

que até aqui foi exposto relaciona-se com a natureza do conhecimento. Porém, todos 

estes processos de feitura de mundos entram na esfera do conhecer, sem que isso 

implique a determinação e o reconhecimento do que é verdadeiro. A função cognitiva 

subjacente à validade epistemológica das versões, tem de ser clarificada em bases que 

não dependam de uma concepção de conhecimento que implique as exigências de 

verdade, crença e justificação. Como vimos, a verdade e a certeza são sempre 

relativas e nunca definitivas, pelo que uma completa justificação de dados, factos ou 

premissas não é garantida. O conhecimento não aspira à crença verdadeira ou mesmo 

a qualquer crença. E a evolução no conhecimento não se opera pela fixação ou 

formação da crença mas pelo avanço na compreensão. Assim, o conhecimento é 

apenas um aspecto de uma categoria mais abrangente que é a da compreensão. 

A compreensão será portanto a faculdade que abarca todos os processos 

cognitivos envolvidos na criação, na investigação e na invenção subjacentes à 

                                                
27 Cfr., “Right Representation”, WW, pp. 130-133. 
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construção de qualquer tipo de mundos e que está implicada no efeito daí resultante: 

no aumento da acuidade de entendimento, na finura das percepções, na descoberta de 

novos padrões, no reconhecimento de relações particulares, na chamada de atenção 

para aspectos até então negligenciados. Goodman propõe então que o saber seja 

entendido enquanto avanço na compreensão.  A compreensão está liberta de todos os 

constrangimentos com a verdade, é válida para realidades factuais ou fictícias, dá 

conta da linguagem literal ou metafórica, aplica-se à expressão tanto como à 

representação e por isso não está confinada só aos domínios rigorosos das ciências, 

mas abraça formas de referência ambíguas e complexas como as das artes. 

 

1.3 — Realidade Relativa: Irrealismo 

As conclusões decorrentes dos critérios de aceitabilidade e do pluralismo das 

versões-de-mundo implicam que a própria noção de epistemologia seja repensada. A 

epistemologia, entendida enquanto disciplina que trata da teoria do conhecimento, é 

reconcebida por Goodman, como uma filosofia da compreensão. Como consequência 

da pluralidade dos diferentes sistemas simbólicos, a tarefa desta nova disciplina 

deverá ser a de investigar de que forma é que a soma resultante da compreensão das 

várias versões-de-mundo contribuem na sua globalidade para a construção do saber. 

Neste contexto, a estética, tradicionalmente remetida aos juízos normativos e às 

teorias da arte fundadas em noções de beleza, emoção ou subjectividade, é 

radicalmente revista à luz das propostas de Goodman: a estética, convertida em 

filosofia da arte, torna-se num ramo da epistemologia e a sua tarefa é a de explicar o 

funcionamento simbólico da arte, clarificar os seus modelos referenciais e o modo 

como esses processos contribuem para a criação e compreensão da realidade.28 

Assim, a principal consequência desta reconcepção epistemológica é a convicção de 

que a arte, tal como a ciência, participa de igual direito na construção e visão da 

                                                
28 Será mais correcto falar em Filosofia da Arte em Goodman, do que propriamente em Estética. 

Acerca da relação entre  estética e compreensão, arte e cognição, veja-se C. Z. Elgin, “Relocating 
Aesthetics: Goodman’s Epistemic Turn”, Between the Absolute and the Arbitrary, 1997, pp. 63-80; e 
ainda “Understanding: Art and Science”, 1992; e “Reorienting Aesthetics, Reconceiving Cognition”, 
2000. 
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realidade.29 Mesmo que conflituantes, aquilo que é requerido é que as versões sejam 

correctas relativamente aos sistemas em que funcionam, contribuindo desse modo 

para alargar a compreensão da realidade, através dos mundos que apresentam. O 

objecto que está diante de nós enquadra-se sempre numa realidade relativa. 

Todo este relativismo não significa a anarquia, não deve ser confundido com 

subjectividade, nem com qualquer concessão ao desconstrutivismo. Podemos escolher  

livremente e de acordo com a conveniência versões que se ajustam aos interesses e 

objectivos, que se adequam aos sistemas para os quais foram concebidas e que fixam 

internamente os seus critérios de aceitabilidade; porém, uma vez considerada uma 

versão ou um quadro de referência, essa opção torna-se em matéria de facto. Saber se 

“realmente” a Terra é um objecto móvel ou imóvel é uma questão de compromisso 

que varia de acordo com a versão adoptada, com as circunstâncias e com os 

objectivos: o sistema geocêntrico descreve-a de uma maneira, o heliocêntrico de 

outra. Se pretendermos atravessar a rua, consideramos que a terra é imóvel; se 

pretendermos ir à Lua e voltar, ela é móvel. 

Um tal relativismo não destrói o quê ontológico do objecto, mas apenas confere 

várias alternativas para o como. Ao nível da representação, um exemplo simples pode 

ser este: se quisermos representar uma mesa redonda, procurando captar 

objectivamente a coisa “tal como ela é”, podemos fazê-lo correctamente, divergindo 

porém nos modos de o fazer. De acordo com uma dada versão representamos “aquilo 

que vemos” desenhando uma elipse (fig. 8.1). De acordo com outra, representamos 

“aquilo que sabemos”, desenhando um círculo (fig. 8.2). Cada versão responde 

correctamente à sua visão do objecto ao traduzir pictoricamente o entendimento que 

faz dele. Posições análogas podem ser encontradas nas disputas ontológicas entre 

fenomenalistas e fisicalistas.30 

 

                                                
29 Cfr., WW, p.102. 
30 A propósito desta questão, veja-se MM, p.12-14. A tendência de reduzir todos os mundos a 

sistemas que supostamente oferecem a correcção absoluta, como os da física ou da matemática, 
encontra um eco semelhante na representação pictórica, onde a bitola é dada por sistemas que estejam 
conformes ao método da chamada perspectiva artificial, desenvolvida a partir do Renascimento; 
(voltaremos a este tópico na IV parte). 
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Fig. 8 

Ainda assim, segundo Goodman, o facto de haver uma grande variedade de 

mundos bem construídos tanto não impede que (1) haja uma distinção entre versões 

correctas e incorrectas, como (2) não reconhece mundos meramente possíveis em 

resposta a versões incorrectas e nem (3) implica que todas as alternativas correctas 

sejam igualmente boas para todos ou mesmo para algum propósito. Vejamos as três 

situações. 

1- Independentemente de propor uma versão diferente da imagem da figura 8.1,  

é admissível que a imagem 8.2 esteja concebida de forma demasiado tosca, 

desagregada e naïf, mesmo para os padrões da pintura síria do séc. XII. A correcção 

ou incorrecção é muitas vezes decidida (e invariavelmente sem consenso) pelos 

especialistas das respectivas áreas e pelo modo como os peritos interpretam a 

adequação que uma versão veicula. 

2- O facto da imagem 8.2 presumivelmente traduzir de forma menos correcta 

um certo modelo pictural, não legitima à partida a tese de que aquela versão dê conta 

de uma possível realidade onde, por exemplo, as mesas são vistas de cima e as 

pessoas de frente, porque, suponhamos, tudo o que seja circular obedece a essa regra 

de representação. 

3- E ainda que a imagem 8.1 confirme uma correcção relativa a padrões de 

naturalismo pictórico, nem sempre esses padrões são os adequados aos objectivos: se 

eu quiser mandar fazer uma mesa, não pinto um quadro a óleo ultra-realista para 

mostrar ao carpinteiro; ou não concebo o desenho de uma mesa, do ponto de vista de 

uma formiga que caminha atarefada sob o seu tampo, por mais bem executados que 

ambos estejam. 
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Assim, o relativismo de Goodman é objectivo e contextual: porque remete a 

questão da realidade para os quadros de referência que fixam as premissas internas 

para cada versão; porque impõe apertados critérios para avaliar a correcção; e porque 

submete esses critérios ao julgamento da prática e à revisão por metaversões nos 

respectivos domínios.31 Este relativismo desvanece a questão entre fisicalismo e 

fenomenalismo, ou entre realismo e idealismo ao reconhecer que “a linha entre 

convenção e conteúdo é arbitrária e variável. Ao mover a linha para um extremo ou 

para outro, nós obtemos idealismo ou realismo”.32 

O importante traço distintivo é afinal a rejeição do absolutismo e a constatação 

do relativismo. Esta atitude marca a diferença entre pluralismo e monismo, entre 

correcção e verdade. Deste modo, Goodman distancia-se das disputas entre realismo e 

idealismo em favor do que ele próprio caracterizou como “relativismo radical sob 

rigorosas restrições”, como algo de equiparado com o irrealismo. Se o realismo e 

idealismo discordam acerca do que é admissível na fundação de uma única e correcta 

descrição do mundo, o irrealismo põe de lado a questão, negando que possa haver 

uma tal versão, única e correcta. “O irrealismo não é mais uma doutrina — que diga 

que tudo ou que qualquer coisa seja irreal— mas mais uma atitude de despreocupação 

com a maior parte das questões daquelas doutrinas”. “Vê o mundo a dissolver-se em 

versões e versões a fabricar mundos, encontra a ontologia evanescente, e investiga 

aquilo que faz uma versão correcta e um mundo bem construído.”33  

Assim, um sinónimo mais palpável de irrealismo podia ser “realidade 

relativizada a construções que estabelecem internamente os padrões de aceitação 

autónomos a que estão sujeitos”, ou simplesmente, e de acordo com o termo proposto 

por Hilary Putman, realismo interno.34 

A discussão acerca destes temas — do mundo, das suas versões e da correcção 

dessas versões — está longe de poder ser encerrada nesta abordagem, por muito 
                                                

31 Podemos considerar como metaversões toda a produção de versões sobre as versões. A História, 
a Crítica ou a Filosofia da Arte, as interpretações, as variações ou os estilos artísticos podem ser 
consideradas metaversões da arte, que em conjunto com outras, definem o que chamamos mundo da 
arte. 

32 Cit., MM, p.43. 
33 Cfr., “Things”, MM, pp. 29 e 43; e ainda, Goodman, ”Comments” in Peter J. McMormick (ed), 

op. cit, p.204. 
34 Cfr., MM, p. 32. 
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retórica que esta realidade possa parecer. Essa ambição excede largamente os limites 

que este trabalho impõe. O nosso objectivo foi sobretudo o de expor a visão de 

Goodman sobre a realidade, com o intuito de perspectivar o papel que as imagens 

desempenham na relação que com ela estabelecem — ou melhor, o papel que elas 

desempenham na sua construção. Se existem muitas maneiras de como o mundo é 

construído, então existirão muitas formas de representação por imagens e nenhuma 

será em absoluto a mais correcta. Donde, se existem muitas realidades, então o 

realismo das imagens deverá ter muitas faces.  
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2 -  Um Mundo de  S ímbolos  

 

 

 

 

A teoria da simbolização proposta por Goodman sistematiza as múltiplas maneiras de 

como podemos aceder ao mundo. Perceber como os símbolos funcionam faz parte da 

mesma sequência lógica envolvida nos modos de como percepcionamos o mundo. E 

sendo essa a sequência que permite sustentar o construtivismo, o pluralismo e o 

relativismo enquanto princípios subjacentes à sua concepção de realidade, torna-se 

imperioso dar agora conta deste “mundo de símbolos”. A análise do funcionamento 

simbólico é pois um pressuposto inerente ao entendimento dos modos como 

representamos, como construímos imagens e como em geral criamos e 

compreendemos a realidade. 
 

O conceito de simbolização tem, em Goodman, o mesmo alcance do de 

referência. Símbolos, respectivos sistemas e modos de simbolização fazem parte 

dessa teia estrutural pela qual construímos e concebemos o mundo. Eles atravessam e 

condicionam a criação nas artes e ciências e fundem-se nos próprios esquemas e 

processos da percepção. Este é o ponto de partida fundamental da teoria de Goodman, 

que decorre de dois factos inabaláveis. O primeiro é o de que vivemos 

irremediavelmente confinados ao uso de símbolos: apreendemos, construímos e 

compreendemos as várias realidades por e através de símbolos; estamos condenados 

ao seu uso pela referência que estabelecemos com as coisas do mundo, e pelo modo 

como inevitavelmente o fazemos através de versões-de-mundo. O segundo facto é a 

constatação da existência de uma enorme diversidade e pluralidade de símbolos e de 

sistemas simbólicos. Existem, entre outros, sistemas verbais, visuais, sonoros, 

gestuais, combinados ou não entre si. E existem símbolos que se revestem de 

múltiplas características. Uns são simples, outros compostos. Alguns descrevem, 

outros exprimem. Uns são precisos, outros são vagos e ambíguos. Uns são mais 

específicos de determinados domínios, outros coexistem em qualquer um. Não 
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obstante, os símbolos, por si só, não funcionam isoladamente, mas em sistemas, na 

medida em que de acordo com um determinado plano de correlação, se relacionam 

com referentes. 

 Partindo da constatação desta diversidade, o interesse de Goodman é o de 

analisar e indicar as características gerais dos sistemas de símbolos e dos seus modos 

de funcionamento, através da comparação, do estudo das semelhanças e diferenças 

entre as suas espécies e do exame das propriedades essenciais dos símbolos em cada 

sistema. O seu objectivo final é o de estabelecer as bases para uma teoria geral dos 

símbolos, com um enquadramento coerente e suficientemente abrangente, por forma a 

que se aplique às várias áreas da teoria do conhecimento e da actividade humana.35 

Podemos caracterizar o método de Goodman como aquele que procede de uma 

análise de tipo sincrónico, da relação entre os vários géneros de símbolos e sistemas 

de símbolos e da comparação entre os respectivos modos de funcionamento. Apesar 

de dar grande destaque ao contexto e aos quadros de referência, Goodman não se 

ocupa com genealogias ou enquadramentos históricos dos símbolos, nem com uma 

análise diacrónica do seu funcionamento.36 
 

2.1 — O Estatuto de Símbolo  

O uso do termo símbolo foi desde sempre muito diversificado. O seu estatuto 

tem sido tão variável quanto a heterogeneidade dos conceitos que entram na sua 

definição. Na linguagem comum, a palavra símbolo carrega consigo uma densidade 

que dificilmente se desprende de um peso cultural a que tradicionalmente se encontra 

associada. As ideias de reenvio, de uma verdade que está noutro lugar, de uma 

acumulação de informação, induzem invariavelmente para aqueles sentidos em que o 

termo é usado para indicar a presença de uma coisa que é dada por via muito 

                                                
35 Esta ideia é reforçada pela forma como Goodman termina LA: “My aim has been to take some 

steps toward a systematic study of symbols and symbol systems and the ways they function in our 
perceptions and actions and arts and sciences, and thus in the creation and comprehension of our 
worlds.” Cit., LA, p. 265. 

36 A sua análise da referência centra-se, tal como Saussure, na estrutura dos sistemas e não nas 
origens, nos ramos e não na raiz: “Routes of reference are quite independent of roots of reference. (…) 
My subject is the nature and varieties of reference, regardless of how or when or why or by whom that 
reference is effected.” Cit., MM, p. 55. 
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indirecta, de algo que é distante ou obtuso, velado e opaco. Nesta acepção, a arte 

parece ser um território onde por excelência a proliferação dos mais variados géneros 

de símbolos encontra uma vocação natural. A sobre-enfatização do papel dos 

símbolos no domínio da estética e da crítica encontra ecos que vão dos movimentos 

artísticos mais implantados aos simples juízos de apreciação de um quadro num 

museu. Uma obra de arte com muitos símbolos, com várias conotações, com 

múltiplas caminhos de interpretação chega mesmo a ser tida como um sinal de 

mérito. Mas a par dos sentidos vagos e nebulosos, o termo símbolo também possui 

utilizações muito claras e directas, como a das actividades de comunicação, das 

linguagens rigorosas ou dos contextos lúdicos e situações práticas do dia-a-dia. 

Se todos estes sentidos são aceitáveis, então talvez se torne útil desmistificar os 

sentidos em que invariavelmente o termo símbolo é empregue. O que  se pretende é 

tão somente clarificar e delimitar  o seu uso, com o intuito de o enquadrar no domínio 

filosófico que nos interessa: o da análise das estruturas da linguagem ou dos sistemas 

de referência em geral.37 

Assim, em termos gerais, um símbolo pode ser entendido como uma construção 

semântica que substitui um termo ou entidade por outro qualquer. Trata-se portanto 

de uma relação semiótica entre um objecto, que designamos símbolo, e outro objecto 

pelo qual está, que designamos de referente. Goodman parte deste pressuposto geral e 

primitivo de símbolo como “qualquer coisa que está por qualquer outra coisa”38, ou 

dito de outro modo, como um objecto que se liga através  de uma relação de 

referência a outro objecto. “Objecto” é aqui entendido como uma entidade genérica 

que pode tomar a forma de “qualquer coisa” ou “acontecimento”.39 

Há apesar de tudo uma distinção que importa considerar entre os objectos que 

são símbolos e os que são referentes. As ideias na minha cabeça não contam como 

símbolos, mas as palavras que eu pronuncio ou que escrevo para as descrever contam. 

As intenções de Picasso ao retratar Gertrude Stein não contam como símbolo, mas o 

quadro que pintou conta muito, inclusive para nos informar das supostas intenções do 

autor. Uma partitura de Bach perdida num embrulho de toucinho não conta como 
                                                

37 Veja-se, relativamente aos duplos sentidos do termo símbolo, WW, pp. 57-58. 
38 Um símbolo pode encontrar suporte em qualquer coisa não especificada: “…almost anything 

may stand for almost anything else.” Cit., LA, p.5. 
39 Cfr. LA, p. xi e 5, e MM, p. 55. 
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símbolo musical, por muito que sobre ela se possa especular. Um símbolo tem de ser 

materializado numa acção, num acontecimento, num objecto ou em qualquer coisa 

que seja acessível. Por outras palavras, tem que ter uma natureza factual e ser do 

domínio público.40 Tem de ser experienciável através da mediação por um objecto ou 

acontecimento físico, independentemente dos meios e da matéria de que é feito ou 

apresentado. Observada esta contingência fisicalista para os objectos que funcionam 

como símbolo, este pode contudo referir-se a qualquer coisa sem restrições, quer seja 

um objecto real ou fictício, um acontecimento factual ou indeterminado ou uma coisa 

concreta ou abstracta.41 

A aplicação do conceito de símbolo é, assim, muito neutra. Quaisquer marcas 

ou sinais como letras, números, espécimenes num museu, notações numa equação, 

sons numa sinfonia, movimentos num bailado, diagramas ou pinturas são símbolos de 

natureza diversa que referem de muitos modos. Esta noção pode ainda ser estendida a 

objectos naturais e acontecimentos individualizados. Qualquer coisa pode em 

princípio simbolizar qualquer coisa, desde que estejam fixadas as requeridas 

condições que permitam estabelecer a sua leitura enquanto símbolo.  

 

Símbolo e Convenção 

A propósito desta noção de símbolo enquanto linguagem, convém neste 

momento chamar a atenção para algumas distinções que emergem na teoria de 

Goodman, que se podem confundir com formulações usuais, como as da aplicação 

dos métodos linguísticos à semiótica das artes e em particular à teoria das imagens. A 

expressão "linguagens da arte" do título da sua obra mais conhecida é usada, como 

Goodman esclarece, no sentido mais vernacular. O correcto seria "sistemas 

simbólicos da arte”.42 Por muito enganador que o termo "linguagem" seja para falar 

                                                
40 Cfr., N. Goodman e C. Elgin, “Changing the Subject”, 1987, p.220, 
41 Usando a terminologia de Goodman, um símbolo tem de ser um indivíduo que conte como 

inscrição que está por aquilo que refere. Independentemente da sua natureza, esse indivíduo funciona 
extensionalmente como se de um predicado linguístico se tratasse. Esta concepção permite abarcar 
todo o tipo de símbolos (incluindo as imagens) sem que isso entre em conflito com a sua inclinação 
nominalista. Veja-se a este propósito LA, p. xiii; WW, pp. 74 e 154; e MM, pp. 50-53.  Acerca do 
fisicalismo das obras de arte veja-se PP, 125-126. 

42 Cfr., LA, p. xii. Como observa W. Mitchell a este respeito, a sua metodologia de investigação 
distancia-se do "imperialismo linguístico da semiótica" (Cfr. William J. Thomas Mitchell, "Vim and 
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de arte, — e no nosso caso também de imagens — Goodman adopta-o, sobretudo 

com o argumento "correctivo e sugestivo" de sublinhar as analogias entre 

representações pictóricas e descrições verbais. Mas também com o intuito de 

reconceber as diferenças entre imagens e  palavras, entre pinturas e poemas, para no 

final assinalar a distância entre o que ele chama, como veremos mais adiante, 

símbolos densos e símbolos diferenciados. Talvez por isso seja proveitoso, antes de 

avançarmos, determo-nos numa das perspectivas fundadoras, a propósito da noção de 

símbolo. 

Charles S. Peirce, considerado o pai da semiótica, fala de símbolos como uma 

classe especial de objectos que pertencem a uma categoria mais geral: o signo. Um 

signo pode variar quanto à sua natureza de ícone, índice ou símbolo em função do 

tipo de relação que ocorre entre ele e o seu referente. Ou seja, do modo como a  

referência se estabelece entre ambos. Segundo Peirce, a particularidade essencial de 

um símbolo é a de produzir referência devido a uma relação convencional, derivada 

de um sistema de regras ou códigos pré-estabelecidos. Já um ícone refere devido a 

uma relação de semelhança, na medida em que compartilha propriedades em comum 

com o objecto a que se aplica. Um índice refere por via de uma correlação natural ou 

causal, estabelecendo uma correspondência de facto com o referente.43 Assim, num 

Bilhete de Identidade as letras e números são símbolos, a fotografia é um ícone e a 

impressão digital um índice. Neste mesmo objecto coexistem signos de diferentes 

espécies que referem por diferentes vias a mesma coisa: uma pessoa. 

O nosso interesse não é o de explanar as fronteiras e as especificidades desta 

classificação44, mas o de assinalar uma diferença crítica relativamente à noção de 

símbolo na teoria de Goodman. Essa diferença é importante, não só para o 

                                                                                                                                      
Rigor", 1999, pp.17-20). Ainda assim, Goodman reconhece os contributos de Charle Sanders Peirce, 
Charles Morris, Ernst Cassirer ou Susanne Langer, mas não se reclama do estruturalismo ou da 
semiologia. A sua investigação demarca-se de algumas posições destas correntes, mas a referência e o 
confronto declarado com adversários são tacitamente evitados porque, como refere, qualquer debate 
teria um interesse puramente histórico, que o distrairia da sua tarefa principal.  

43 Cfr., C. S. Peirce, “Ícone, Índice e Símbolo” in Semiótica, (1932), 1999, pp. 63-77. Esta menção 
à construção triádica dos signos está forçosamente simplificada e pressupõe uma caracterização mais 
complexa com a qual não nos podemos ocupar aqui. 

44 Poderíamos sempre constatar (como aliás o próprio Peirce faz) oscilações nesta distribuição: uma 
fotografia acaba por revelar sempre uma natureza indexial, a assinatura funciona sobretudo como um 
ícone, tal como também a impressão digital. Veja-se C. S. Peirce, op. cit., (§281), p.65, e passim. 



 

 41 

entendimento da sua perspectiva construtivista, mas também para a caracterização da 

própria natureza das imagens. O problema reside em explicar as relações de 

referência dos signos baseadas quer numa semelhança, quer numa conexão natural. A 

dificuldade surge quando ambas as explicações, de ícone e índice, acabam por cair no 

vício lógico da ubiquidade. A fotografia do B.I. assemelha-se tanto ou mais a 

qualquer outra fotografia tipo-passe, que à própria pessoa e, no entanto, não se refere 

a fotografias tipo-passe. A impressão digital estabelece uma conexão causal com a 

acção de marcar um dedo com tinta, num determinado arquivo de identificação, a um 

determinado dia, e ainda assim, não faz referência a essa acção. Podemos quase 

sempre encontrar semelhanças ou correspondências de facto em qualquer 

circunstância e para qualquer objecto. Contudo, mesmo que encontremos 

semelhanças e ligações causais com outros objectos ou acontecimentos, é suposto que 

ícones e índices comportem consigo alguma relação com os seus referentes. Ou seja, 

a fotografia e a impressão digital, apesar das relações ubíquas com outros objectos ou 

acções, referem uma pessoa. O que é que estabelece então essa referência? Catherine 

Elgin, uma discípula e co-autora de alguns textos de Goodman, defende que a questão 

central é a da interpretação. E esta assenta forçosamente em algum género de 

convenções.45 

No universo geral dos signos, uma convenção faz, como vimos, a ligação entre 

símbolo e referente. Os símbolos relacionam-se com os seus referentes, porque uma 

interpretação apropriada estabelece a correspondência entre os dois. Por outro lado, 

havendo ou não convenção, é sempre possível encontrar semelhanças ou correlações 

de facto entre signo e outro objecto qualquer. Os processos de referência que ocorrem 

em ícones e índices não se podem, por isso, basear numa ligação que, por si só, possa 

à partida ser obtida por relação causal ou de semelhança, porque isso é 

manifestamente insuficiente. A conclusão parece ser então que alguma coisa é um 

ícone ou um índice, apenas se for tomada como algo que esteja a significar os seus 

referentes, independentemente de usar a semelhança ou uma marca causal como meio 

para o fazer. Mas “ser tomada como estando a significar” requer interpretação e 

consequentemente a adopção de um processo que estabelece a correspondência de 

                                                
45 Cfr., C. Elgin, “Index and Icon Revisited”, Between the Absolute and the Arbitrary, 1997, pp.137-

146. 
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determinadas marcas, sinais ou signos a determinado campo de referência, segundo 

um plano de co-relação considerado, ou seja, segundo um plano de significação que 

requer uma convenção. Neste sentido, ícones e índices, são signos tão convencionais 

quanto símbolos. 

A tese central é portanto esta: se um signo refere um objecto, então o signo é 

um símbolo. Índice, ícone e símbolo ameaçam colapsar num território indiferenciado, 

pois para cada signo que satisfaça a condição de um, aparentemente satisfaz a 

condição para todos.46 E tal como reforça Elgin, se alguma distinção necessita de ser 

considerada, ela deverá ser tomada no seio da classe de símbolos e não entre signos 

que são símbolos e signos que não são.47 Para Goodman, as noções de índice e ícone 

ao fundirem-se na noção de símbolo tornam-se inoperantes, uma vez que a conclusão 

aponta para o facto de que todos os signos são convencionais.  

Voltaremos mais adiante à questão do convencionalismo. O que 

verdadeiramente importa reter por agora é a equivalência entre signo e símbolo e, 

sobretudo, o primado da convencionalidade relativamente a todas as formas de 

signos, pois será fundamental para enquadrar a argumentação relativa à representação 

e realismo através dessa importante classe de símbolos que são as imagens. 

 

 

2.2 — Sistemas Simbólicos: Partituras, Palavras e Pinturas 

Convenções, planos de correlação, códigos de significação ou princípios que 

estabelecem as formas de aplicação e classificação entre os vários tipos de símbolos e 

as várias realidades definem a estrutura daquilo que Goodman prefere designar por 

sistema simbólico. Os sistemas são, como já constatámos, construções humanas que 

estipulam os modos como os símbolos se relacionam com a realidade. 

A noção de símbolo está portanto, forçosamente dependente do sistema de 

símbolos onde está integrado. Isto significa que os símbolos, por si só, não se 

identificam isoladamente. Dependem de um funcionamento contextual que lhes 

permita correlacionar-se com as coisas de que são símbolos. 
                                                

46 Cfr., Ibidem, p. 139. 
47 Cfr. Ibidem, p. 139. 
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Assim, nada é intrinsecamente um símbolo. Ser símbolo não depende da 

natureza interna de uma coisa, mas da natureza do funcionamento simbólico que dado 

sistema investe sobre essa coisa. O meu dedo a apontar serve de símbolo que indica 

uma direcção, porque nessa circunstância está a servir de mediador num processo de 

simbolização. Uma pedra qualquer da rua à partida não simboliza nada, mas a mesma 

pedra num museu de ciências naturais simboliza a espécie geológica a que a pedra 

pertence. E ainda que haja certas coisas como palavras, imagens, sons ou gestos que 

com mais frequência desempenham funções simbólicas, qualquer objecto ou 

acontecimento pode funcionar como símbolo, desde que lhe seja atribuído um sistema 

apropriado. 

Da mesma forma, nada é intrinsecamente um símbolo de determinada espécie. 

As palavras são usualmente símbolos linguísticos, mas, se forem usadas numa 

canção, as suas propriedades sonoras, fonéticas e rítmicas tornam-se provavelmente 

mais relevantes e passam a funcionar como símbolos musicais. De igual modo, se 

aparecerem numa pintura, as propriedades visuais prevalecem e passam a funcionar 

como símbolos pictóricos, como acontece, por exemplo, em algumas colagens 

cubistas de Picasso ou Braque. Por outro lado, as mesmas palavras, como sucede com 

qualquer outro tipo de símbolos, podem funcionar enquanto símbolos estéticos, 

científicos ou outros, mediante o modo de simbolização que esteja estabelecido pelo 

sistema em uso. A tarefa que por isso se impõe é a de fazer um caracterização geral 

dos sistemas simbólicos, por forma a dar conta das várias especificidades que lhes são 

inerentes. 
 

Um sistema simbólico estabelece, através da combinação de certas propriedades 

sintácticas e semânticas, a forma pela qual um esquema se relaciona com um campo 

de referência ou domínio. Por esquema de um sistema entende-se um conjunto de 

elementos que vão funcionar como símbolos. Por campo de referência, um 

determinado conjunto típico de referentes aos quais os símbolos se aplicam.48 A 

composição dos elementos que constituem o esquema e o campo de referência pode 

variar, de acordo com os objectivos para os quais o sistema foi construído ou para os 

fins para os quais ele é usado. O modo como esses elementos se combinam também 

                                                
48 Cfr., LA, p. 143. 
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depende de muitos factores: muitas vezes são fixados em alfabetos e  códigos que 

prescrevem regras próprias de conjugação e aplicação; outras vezes eles são 

estabelecidos pela prática usual e por habituação; outras ainda, resultam de uma 

estipulação tácita ou de princípio, que nem sequer necessita de estar dependente de 

procedimentos já implantados.  

A estratégia seguida por Goodman foi a de analisar e clarificar a estrutura 

conceptual, ou o modelo teórico pelo qual símbolos e referentes se organizam e se 

equivalem. Nesta análise, identificou três tipos fundamentais de sistemas de 

referência, que ocorrem tanto no âmbito da arte, como fora dele: os sistemas 

notacionais,  os sistemas linguísticos e os sistemas representacionais. Aquilo que 

distingue estes três modelos são variações de funcionamento, quer de ordem 

sintáctica, quer semântica. Estas diferenças são fundamentais para perceber a 

dicotomia entre obras autográficas e alográficas, entre o funcionamento analógico ou 

digital, ou de um modo mais geral, para o entendimento do funcionamento simbólico 

nos vários domínios. 

Num sistema notacional, todos os símbolos que constituem o seu esquema são 

claramente identificáveis através de um alfabeto estabelecido.49 A correspondência 

com aquilo a que se aplicam também está estabelecida, pelo que os referentes estão 

inequivocamente definidos. São sistemas que cumprem cinco requisitos 

fundamentais: disjunção sintáctica, diferenciação sintáctica, não-ambiguidade, 

disjunção semântica e diferenciação semântica.50 Têm um esquema e um campo 

referencial articulado e, por isso, dizem-se sintáctica e semanticamente articulados. 

Ocorrem em contextos que promovem formas de referência em que a simbolização é 

transitiva e onde a equivalência entre um conjunto de símbolos e a respectiva classe 

concordante de referentes é claramente identificável, em virtude da diferenciação 

entre as propriedades que são constitutivas e as que são contingentes.51 É por isso 

                                                
49 Alfabeto é aqui entendido no sentido lato: qualquer conjunto de elementos codificados que fixam 

determinadas marcas como símbolos de um sistema (sinais de transito, esquemas gestuais, código 
Morse, etc.); podem ser finitos (como um abecedário) ou infinitos (como a numeração árabe). 

50 Explicitaremos mais adiante (Cap. 3) estes termos propostos por Goodman para a sua teoria da 
notação (Cfr., LA, Cap. IV.). 

51 Numa resposta à questão sobre a melhor adequação das notações para certas artes, Goodman 
ensaia uma das raras considerações sobre a origem dos símbolos: “Initially, perhaps, all arts are 
autographic. Where the Works are transitory, as in singing and reciting, or require many persons for 
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largamente utilizada pela ciência (e.g., notações matemáticas), em situações práticas 

do dia-a-dia (e.g., código postal ou código da estrada), mas também em sistemas da 

arte, como em alguns casos de notações para dança, em muitos projectos de 

arquitectura ou design e na música com notação tradicional. Um conjunto de notações 

musicais de uma partitura tem como referentes uma determinada cadência de 

frequências sonoras, cuja classe concordante são as respectivas execuções que 

exclusivamente lhes correspondem.  

Um sistema linguístico ou, genericamente, uma linguagem também possui um 

alfabeto, o que implica que os símbolos que constituem o seu esquema também se 

organizem de forma articulada. No entanto, o seu campo de referência já não é 

repartido em unidades descontínuas e diferenciadas, pelo que não há uma 

correspondência unívoca entre um símbolo e um referente que efectivamente lhe 

corresponda. Por exemplo, a palavra “amarelo” é um símbolo verbal que encontra 

muitas coisas no mundo às quais se pode aplicar; existe uma grande variedade de 

amarelos e de coisas amarelas e, portanto, os objectos que fazem parte desta classe 

concordante distribuem-se num universo contínuo e denso. Decidir, efectivamente, 

qual dos objectos é o referente de “amarelo” é uma tarefa que varia caso a caso, de 

acordo com as circunstâncias, ou com a sensibilidade de discriminação, porque o 

mesmo símbolo admite muitos referentes possíveis. Um sistema linguístico é por isso 

sintacticamente articulado, mas semanticamente denso. Ao contrário da notação, 

numa linguagem, os três requisitos semânticos são violados pois o sistema admite 

uma maior flexibilidade e abertura na relação entre símbolos e referentes. Isto não 

significa que um seja preferível a outro — porque isso depende somente de uma 

conformidade a objectivos traçados — mas apenas que se trata de uma modalidade 

diferente de nomear, classificar ou construir a realidade. Basta constatar o poder 

formativo do discurso verbal e a capacidade que as várias formas de linguagem têm 

em operar sobre a criação e o conhecimento. 

Finalmente, num sistema representacional tanto o esquema como o campo de 

referência estão organizados de forma contínua e sem uma diferenciação estabelecida 

para os elementos que contam como símbolos ou referentes, pelo que não é possível 

                                                                                                                                      
their production, as in architecture and symphonic music, a notation may be devised in order to 
transcend the limitations of time and the individual. This involves establishing a distinction between 
the constitutive and the contingent properties of a work …”. Cit., LA, p. 121. 
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admitir uma articulação entre os mesmos. Numa pintura ou numa fotografia, não 

existe um alfabeto que fixe os elementos do seu esquema em unidades articuláveis. 

Isto não significa que não haja uma organização sintáctica. Podemos identificar cores 

ou pigmentos como unidades descriminadas que fazem parte do espectro cromático, 

considerado enquanto esquema desse sistema. No entanto, ao contrário do que 

acontece numa linguagem ou numa notação, os elementos que contam como 

símbolos, estão distribuído sem intervalos e de forma compacta. Entre as letras “A” e 

“B” não existe uma terceira, mas entre os pigmentos “amarelo-limão” e “amarelo-

Nápoles” é sempre possível admitir um terceiro — teoricamente, é mesmo possível 

admitir uma infinidade de amarelos diferentes.52 Como consequência desta densidade 

sintáctica, o campo de referência admite classes concordantes que também se 

ordenam de forma a que, entre dois referentes considerados, seja sempre possível 

admitir um terceiro. Além disso, tal como o que se verifica no plano semântico para a 

palavra “amarelo”, para o pigmento “amarelo-limão” podem igualmente corresponder 

uma série indeterminada de referentes. Os cinco requisitos observados para a notação 

são aqui violados e, por isso, os sistemas representacionais são sempre sintáctica e 

semanticamente densos.53 Grande parte dos sistemas que usem imagens como 

símbolos, são representacionais. Mas também aqueles que usem esculturas, modelos 

tridimensionais ou cinéticos, diagramas, mímica, filmes, gravações sonoras ou de 

uma forma geral dispositivos que não disponham de um alfabeto e que revelem 

ausência de articulação entre os elementos do seu esquema. 

Os variados modos de dar conta do mundo de que dispomos passam 

inevitavelmente pelo uso destes princípios estruturais de codificação, que reflectem, 

afinal, o que Goodman caracterizou como “intrincados e subtis problemas de 

tradução”. As virtudes de cada sistema dependem do tipo de leitura que pretendermos 

e da aplicabilidade que desejarmos alcançar através das características de 

                                                
52 O esquema de um sistema representacional é assim caracterizado: “A scheme is syntactilly 

dense if it provides for infinitely many charecters so ordered that between each two there is a third.” 
Cit., LA, p. 136. 

53 Mas nem todos os sistemas sintáctica e semanticamente densos — como por exemplo os da 
pintura abstracta — são representacionais. Efectivamente, Goodman optou por manter a designação de 
“representacional” como generalização que se refere aos sistemas sintáctica e semanticamente densos, 
apesar de existir uma distinção entre representacional e não-representacional, que se relaciona com o 
facto do sistema ser ou não denotativo.  Abordaremos mais adiante estas distinções. 



 

 47 

determinado símbolo. Goodman propõe  por isso uma equivalência entre o conceito 

de diferenciação (ou articulação) e o de digital, e entre o de densidade e o de 

analógico. Um sistema notacional é digital, porque funciona com um esquema e um 

campo de referência completamente diferenciado. Um sistema linguístico funciona 

digitalmente quanto ao esquema, mas analogicamente quanto ao campo referencial.  

Um sistema completamente denso, como o representacional, é analógico.54 Se 

estivermos interessados na determinação e repetição das leituras, escolhemos 

dispositivos digitais; se quisermos mais sensibilidade e flexibilidade nas leituras, 

preferimos provavelmente os analógicos. Uns dão-nos mais exactidão e univocidade, 

outros sacrificam essas características em favor de uma maior finura na discriminação 

dos seus elementos. 

Mais uma vez, importa sublinhar que não há qualquer hierarquia ou prevalência 

de um modelo sobre os outros — que muitos deles funcionam mesmo de forma mista 

ou combinada — mas apenas que em determinada circunstância, uns se adequam 

melhor às intenções e objectivos do tipo de referência que se pretende estabelecer. 

Recuperemos novamente o exemplo do B.I.: se quisermos identificar uma pessoa pela 

sua aparência visual, provavelmente um sistema representacional, como o da 

fotografia, serve melhor esse propósito que um dispositivo notacional ou mesmo que 

a descrição verbal mais exaustiva; se estivermos interessados em banir qualquer 

espécie de ambiguidade, o número de B.I. (símbolo) funciona como uma notação que 

estabelece uma equivalência clara e unívoca, com a identidade da pessoa à qual se 

aplica (referente); palavras como “João” servem para nomear pessoas, provavelmente 

de forma mais eficaz que um cartão com uma impressão digital, apesar de “João” se 

poder aplicar a muitas pessoas; por outro lado a caligrafia da assinatura “João” serve 

de traço distintivo que faz a diferença entre outro “João”, porque nessa circunstância 

centramos mais a nossa atenção num funcionamento sintáctico representacional que 

linguístico. As escolhas são sempre relativas. 

Exemplos triviais como os do B.I., ou como os de relógios e balanças usados 

por Goodman, são igualmente extrapoláveis para as mais variadas áreas do saber. Ler, 

interpretar, traduzir ou simplesmente reconhecer símbolos, quer de forma analógica, 

                                                
54 Convém, pois, distinguir os sentidos de “analógico” e “digital” que, em outros autores, é 

frequente encontrar: “Plainly, a digital system has nothing special to do with digits, or an analog 
system with analogy.” Cit., LA, p. 160. 
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quer digital, envolve a interiorização, o uso e a aplicação destes processos 

sistemáticos, que atrás caracterizamos genericamente por convenções. Não existem 

sistemas que pela sua estrutura sintáctica ou semântica sejam exclusivos da arte ou da 

ciência, apesar de estatisticamente se verificar uma maior frequência de uns em 

relação a outros, provavelmente por servirem de forma mais apropriada os fins de 

cada domínio. Mas este é um factor que está intimamente relacionado não apenas 

com a estrutura da referência, mas sobretudo com as vias da referência. 
 
 

2.2 — Etiquetas e Amostras: As Vias da Referência 

Até agora temos falado de aspectos construtivos de símbolos e sistemas 

simbólicos, mas temos evitado explicitar os modos pelos quais a sua função primária 

de referência se processa. Os símbolos podem representar, descrever, expressar, 

aludir, citar, referir por via directa ou indirecta, de modo literal ou metafórico, de 

forma simples ou complexa.55 Todas estas vias da referência estão subsumidas a duas 

modalidades básicas de simbolização: a denotação e a exemplificação.  

 

 

Denotação 

Um símbolo — pictórico, linguístico, notacional, gestual, auditivo ou de 

qualquer outra natureza — denota, quando se aplica ao objecto que refere. 

“Aplicação” é, genericamente, um processo que envolve a nomeação, indicação, 

classificação de um dado objecto pelo seu símbolo, de acordo com o funcionamento 

que decorre do sistema simbólico em que esse símbolo se integra. Um símbolo 

denotativo é, por isso, caracterizado como etiqueta do objecto que refere. A palavra 

“cadeira” é uma etiqueta verbal desse objecto, tanto quanto o meu retrato é uma 

etiqueta pictórica do meu rosto.56 Assim, os símbolos denotativos têm como extensão 

a classe de objectos classificados segundo as etiquetas que com eles concordam. 

Definem por isso uma classe concordante de objectos que fazem parte da sua 

                                                
55 Acerca das várias vias da referência, veja-se MM, Cap. III, e ainda C. Z. Elgin, With Reference to 

Reference, 1983. 
56 Resumidamente, e de acordo com os sistemas já referidos, a denotação  pode ocorrer através de 

caracteres de uma notação (Score), de uma descrição (Script) ou de uma representação (Sketch). 
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extensão primária e habitual.  

Em função da natureza dos símbolos usados, Goodman salienta duas formas 

fundamentais de denotação: a descrição, que é uma forma de denotação que se 

processa através de símbolos linguísticos, sejam eles uma palavra, uma frase ou um 

texto;  e a representação, que ocorre quando há denotação através de símbolos 

representacionais, sejam eles uma pintura, uma escultura ou uma mímica.57 

Denotação Pictórica 

Neste momento estamos aptos a introduzir a controversa posição 

convencionalista de Goodman acerca das imagens, na qual subsume a representação 

pictórica a uma forma especial de denotação por sinais pictóricos:  

“Uma imagem que representa um objecto — tal como um texto que 

o descreve — refere-o e, mais particularmente, denota-o. A denotação é 

o cerne da representação e é independente da semelhança”58 

Assim, e ainda que a estruturação ao nível do seu esquema tenha 

especificidades distintas, a aplicação de símbolos pictórico a um campo de referentes 

obedece aos mesmos princípios semânticos dos símbolos linguísticos. Como já  
                                                

57 Convém distinguir algumas nuanças entre três conceitos interdependentes: (1) 
“representacional”; (2) “representação”; e (3) “representação pictórica”. (1) “Representacional”, é 
sobretudo uma característica que se refere à tipificação dos sistemas que têm um funcionamento 
simbólico sintáctica e semanticamente denso e aplica-se, de uma forma geral, a todos as coisas que 
funcionem como símbolos desses sistemas, independentemente de denotarem coisa alguma (Cfr., LA, 
p. 226). (2) “Representação”, resulta do cruzamento de sistemas representacionais e sistemas 
denotativos, referindo-se a símbolos representacionais providos de denotata, não exclusivos da pintura 
e afins mas podendo incluir também alguns casos particulares de arquitectura, de música ou de 
qualquer media denotativo. (3) “Representação pictórica”, é uma categoria mais particular destes 
últimos e refere-se aos símbolos pictóricos com denotata. 

Se bem que “representação” seja um conceito mais genérico, Goodman diz que o que importa reter 
é a sua aplicação a algumas das muitas variedades de simbolização ou referência (LA, p.4n.); e que 
“representação pictórica” é um modo de significação, tal como outros modos de significação, que usem 
outros sinais que não os pictóricos (LA, p.3 e p.4n.). Apesar do termo cobrir muitas formas de 
denotação através de sistemas analógicos, Goodman usa-o sobretudo para se referir à representação 
pictórica propriamente dita (Depiction): imagens representacionais, pintura figurativa, etc. (Cfr., RP, p. 
121.) 

 
58 Cit., LA, p. 5. A condição necessária da representação é a denotação e a semelhança não é nem 

necessária nem suficiente. Todo o capítulo I e VI (secção 1) de LA é dedicado à caracterização do 
problema da representação baseado neste princípio. Na parte III deste trabalho analisaremos mais 
detalhadamente o alcance desta posição.  
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Fig. 9 

vimos, o predicado “cadeira”, que é uma etiqueta verbal, tem como extensão todos os 

objectos que são directamente concordantes com aquele termo; pode denotar 

singularmente uma cadeira específica, colectivamente uma série de cadeiras ou 

indeterminadamente uma qualquer cadeira. O mesmo acontece com uma 

“representação-de-cadeira” que é uma etiqueta pictórica daquele objecto (e.g., fig. 9). 

O domínio das coisas que fazem parte dessa extensão primária é definido pela nossa 

prática predicativa — pela forma como habitualmente ordenamos e nomeamos 

cadeiras, mesas ou qualquer tipo de objectos e acontecimentos através das etiquetas 

decorrentes dos variados géneros de sistemas referenciais.  

Num segundo nível, o termo “cadeira” pode ainda ligar-se, de uma forma mais 

indirecta, a um universo de coisas que de alguma maneira se relacionem ou 

caracterizem aquele termo. Por exemplo, todas as imagens de cadeiras definem um 

conjunto de entidades que se relaciona com o termo “cadeira” (e.g., fig. 10). E da 

mesma forma que uma cadeira se relaciona com uma mesa — na medida em que tais 

objectos são classificados e ordenados como pertencentes a espécies de mobiliário — 

também os símbolos, além de referirem os objectos do seu domínio, se agrupam eles 

próprios em espécies que definem um outro domínio. A imagem duma mesa pertence 

ao domínio dos símbolos que, de alguma forma, refiram “mesas” (e.g., textos que 

descrevam mesas — como os das histórias de Os Cavaleiros da Távola Redonda — 

ou pinturas que representem mesas — como a da Última Ceia, de Leonardo). Esse 

universo de coisas que se aplicam ao predicado de um objecto (e.g., “mesa”)  
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Fig. 10 

constituem o que Goodman designou por extensão secundária de um símbolo, i.é, a 

classe dos símbolos que estabelecem concordância com os compostos de um termo: 

“desenho de uma mesa em perspectiva” é uma classificação que define um predicado 

composto do termo “mesa”, ao qual se pode aplicar uma imagem (e.g., fig. 11.1). 

Como as extensões dos termos compostos constituem uma espécie de objectos 

autónomos com identidade própria, é preferível, como temos visto, converter os 

predicados diádicos “representações de mesas” ou “histórias da távola redonda no 

castelo do Rei Artur …” em predicados monádicos ou predicados de indivíduos 

“representações-de-mesas” ou “histórias-da-távola-redonda-…”.59 Assim, a aplicação 

de um símbolo a um referente tanto pode envolver um processo simples e directo, 

como um complexo e indirecto: a denotação pode atravessar tantos níveis de 

referência quantas extensões secundárias que possamos considerar para um dado 

símbolo. 

 

                                                
59 Os termos funcionam em compostos: “descrição de mesa”, “pintura de mesa”, tampo de mesa”, 

etc., são compostos do termo “mesa”. Esses compostos pertencem à extensão secundária das coisas 
que se aplicam ao termo “mesa”. Mas também as duas imagens da figura 11, A Última Ceia, etc., 
pertencem à extensão secundária do termo “mesa” (e por outro lado, enquanto objectos, são extensão 
primária do composto “imagens-de-mesas”). A extensão primária do termo “mesa” é o objecto mesa. 
Cfr., “On Likeness of Meaning”; e “On Some Differences about Meaning”, PP, pp. 221-230; e pp. 
231-238. 
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Denotação Metafórica 

A denotação pode ainda estabelecer-se de modo literal ou metafórico. A 

expressão “mesa-redonda” pode significar literalmente uma “mesa com forma 

circular” ou metaforicamente um “debate com vários intervenientes”. A metáfora 

ocorre sempre que se verifica uma transferência de domínio, i.é, uma aplicação de 

um símbolo fora da sua extensão habitual e, portanto, com um alcance novo 

relativamente ao que está estabelecido para esse símbolo. Em qualquer domínio, a 

nossa prática referencial estabelece constantemente paralelismos entre as diferentes 

extensões dos símbolos. Os pigmentos numa pintura, que funcionam como elementos 

de um esquema composto por cores cujo domínio de aplicação habitual são “objectos 

coloridos”, pode ser transportado para outro sistema, cujo domínio são 

“temperaturas”. Quando dizemos que determinada cor é quente, isso não significa que 

um vermelho tenha 52º centígrados, mas que essa cor compartilha propriedades 

comuns com aquela temperatura: por exemplo, o facto de estimular um certo tipo de 

sensação metaforicamente semelhante.60  

Quer tenha aplicação literal quer metafórica, a denotação constitui-se numa das 

funções básicas e primordiais pela qual referimos a realidade e pela qual organizamos 

e classificamos as coisas que existem no mundo. Mas a realidade é, como temos 

visto, um conceito muito movediço. Muitas vezes construímos mundos que, quer 

literalmente quer metaforicamente, estabelecem uma correspondência a coisas ou 

realidades cuja existência factual não é verificável.  

 

Denotação Nula 

As palavras “ente”, “algum” ou “outro” aplicam-se a coisas indefinidas e, por 

isso, têm denotação indeterminada. Porém, as palavras “porém”, “centauro” ou 

“Qfwfq” não denotam nada em concreto. O mesmo ocorre com símbolos pictóricos: 

existem imagens que se aplicam a coisas logicamente impossíveis, inexistentes ou  
                                                

60 A transferência metafórica depende de múltiplos factores relacionados com o contexto, as 
práticas habituais ou os caminhos eleitos para compartilhar propriedades. Tem por base a analogia e 
semelhança de significados entre as extensões dos predicados envolvidos entre símbolos e referentes e 
é bem mais complexa do que o que aqui está esboçado. As metáforas, tal como os novos estilos de 
representação, tornam-se mais literais à medida que a sua novidade esmorece. O uso, o hábito e a 
aplicabilidade nas situações do dia-a-dia, transformam as metáforas como “mesa-redonda” em 
metáforas-mortas, que “perderam o vigor da sua juventude”. Cfr., LA, pp. 68-95. Veja-se ainda 
“Metaphor as Moonlight”, MM, pp. 71-77. 
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Fig. 11 

fictícias, tais como “imagens-de-centauros”, “configurações-decorativas” ou — como 

em Les Belles Réalités, de Magritte — “imagens-de-mesa-voadora-suspensa-sobre-a-

água-em-cima-de-uma-maçã” (fig. 11.2). Nestes casos a denotação considera-se nula, 

dado que a classe concordante de objectos a que se aplica se encontra vazia. No 

entanto, apesar destes símbolos possuírem extensão nula, eles não deixam de referir. 

As representações de mesas da fig. 11, independentemente de possuírem 

denotação simples, múltipla, indeterminada ou nula, são símbolos que, como já 

vimos, se ordenam sempre num dado grupo de objectos. Tal como classificamos os 

objectos que são “mesas” em mesa-redonda, mesa-de-cabeceira ou mesa-de-jantar, 

também  classificamos os objectos que são “imagens” em pinturas, desenhos, 

fotografias e, mais especificamente, as imagens que são “pinturas” em pintura-de-

perspectiva, pintura-surrealista, pintura-ficcional ou simplesmente pintura-de-mesas. 

E apesar das imagens (ou dos termos) pintura-de-mesa-voadora, representação-de-

centauro ou  configurações-decorativas directamente não denotarem nada em 

concreto — porque não existem os objectos que preenchem a extensão primária à 

qual se aplicam — eles agrupam-se na espécie de coisas concretas e factuais que são 

a classe de símbolos dos termos-compostos que definem as suas extensões 
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secundárias. As “representações de coisas que não existem” ou as “descrições de 

coisas imaginadas” são uma consequência da existência de uma classe concreta de 

símbolos que se apresenta como instâncias dessas “realidades inexistentes”. Ao 

mesmo tempo que fixam a identidade de coisas inexistentes, através das respectivas 

extensões secundárias, referem-nas por via das suas instâncias. Símbolos com 

denotação nula relacionam-se com outros da mesma espécie e na qualidade de 

espécimes, modelos ou exemplares de representações-de-mesas-voadoras ou 

descrições-de-centauros são tão aptos quanto outros para produzir significação. Mas 

ser exemplar ou amostra já pressupõe uma relação de referência diferente da 

denotação: a exemplificação.61 

 

Exemplificação 

A exemplificação ocorre quando um objecto está a funcionar enquanto amostra 

da coisa que refere. Ela é a outra forma de simbolização básica, que intervém na 

construção e compreensão da realidade. Uma amostra de ADN revela o material 

genético de um organismo, um elefante no zoo é um exemplar da sua espécie, os 

movimentos de um ginasta exemplificam um determinado esquema, do mesmo modo 

que a Guernica de Picasso exemplifica, entre tantas outras coisas, o estilo cubista. 

Em termos lógicos, e ao contrário da denotação, cuja direcção referencial desce 

da etiqueta à coisa a que se aplica, a exemplificação revela uma direcção oposta: sobe 

da amostra à etiqueta ou etiquetas que a denotam. A figura de um cavalo na Guernica 

funciona como etiqueta (pictórica) quando se aplica a “um animal equestre”; mas 

quando etiquetas de características como “cores cinzentas”, “formas angulosas” ou 

“jogo de texturas” recaem sobre essa figura, então ela funciona como amostra 

(pictórica)  de tais características. Ou seja, a amostra é denotada pelas etiquetas 

“cores cinzentas”, “formas angulosas”, etc. No entanto, ser denotado por predicados, 

ou por qualquer outro tipo de etiqueta, pressupõe que haja uma denotação prévia, que 

é aquela que está estabelecida para a coisa a que essa etiqueta se aplica.62 

                                                
61 Numa resposta a Beardsley, Goodman reconhece que nestes casos é mais correcto falar em 

instanciação que propriamente em exemplificação (Cfr. MM, p. 82). Voltaremos a esta questão no 
capítulo 5, a propósito da representação fictícia. 

62 Resumindo, uma coisa pode funcionar como símbolo denotativo ou etiqueta, ou como símbolo 
exemplificativo ou amostra. A direcção referencial de um é oposta à de outro. É de notar que um 
sistema denotativo pode ser construído segundo critérios puramente arbitrários, mas um sistema 
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Fig. 12 

Uma amostra, tal como um exemplo, é um símbolo que indica características 

ou propriedades suas para as quais chama a atenção.  Para que isso ocorra, têm de se 

verificar dois requisitos: posse e referência. A posse de determinadas qualidades 

decorre da classificação das propriedades que atribuímos aos objectos ou 

acontecimentos que servem de amostras.63 Mas simplesmente possuir qualidades não 

é suficiente. Isto significa que além de as possuir, tem de as ostentar ou exibir. É 

necessário, pois, chamar a atenção sobre elas, indicá-las, referi-las. No fresco da 

figura 12, a preocupação de Andrea del Castagno em representar a Última Ceia 

parece ter sido excedida pela forma como os padrões coloridos dos mármores nobres 

da Toscana são exibidos. De facto, além de os denotar, os efeitos cromáticos deste 

material são propriedades exemplificadas pelo destaque com que se exibem através 

da sua representação em forma de mostruário. E este destaque é criado apenas pelos 

meios que são próprios da pintura. Tal como uma amostra de tecido numa retrosaria, 

que possui muitas qualidades, mas apenas se refere à sua textura, cor ou padrão e não 

à sua forma, tamanho ou fabricante, também uma pintura num museu exemplifica o 

seu estilo, tema ou a plasticidade e não a sua composição molecular, o seu doador ou 

a sala onde se localiza. Como já observámos anteriormente, também aqui 

constatamos que a referência não depende  dos objectos que funcionam como 

                                                                                                                                      
exemplificativo é sempre subsidiário de um universo pré-estabelecido de etiquetas (linguísticas, 
visuais, etc.). Por esta razão, e ao contrário da denotação, a exemplificação nula nunca se verifica, pois 
o referente de um símbolo exemplificativo é sempre uma etiqueta que o denota. Cfr., LA, pp.56-59. 

63 Essas qualidades podem ser consideradas segundo os mais variados pontos de vista: propriedades 
materiais, físicas, circunstanciais, perceptuais, etc. A posse de propriedades implica que anteriormente 
elas tenham sido denotadas pelos predicados de que agora são símbolo. Isto apenas significa que estão 
condicionadas pela anterior denotação. Como a denotação não está condicionada a nada, se tivessem 
sido denotadas de outra maneira teriam propriedades diferentes. 
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amostras, mas do sistema de simbolização particular em que a amostra se encontra a 

funcionar. O funcionamento simbólico exemplificativo faz com que determinadas 

características ou qualidades que o objecto possua — mas não todas — sejam 

exibidas. 

Como é notório, existem muitas obras de arte que não têm qualquer propósito 

de denotar. A arte abstracta, grande parte das composições musicais, de peças de 

dança ou de obras de arquitectura funcionam como símbolos que referem quase 

exclusivamente pela via da exemplificação. Exibem, referindo através dos respectivos 

sistemas simbólicos em que operam, propriedades formais, compositivas, rítmicas, 

cinéticas, espaciais, etc. Independentemente de representar ou não, uma pintura pode 

salientar de diversas formas certos contrastes e combinações de cores, demonstrar 

relações compositivas na organização espacial, destacar o ritmo ou vigor da 

pincelada, mostrar o jogo de texturas e matérias plásticas, exibir a elegância de uma 

linha ou a rudeza de um contorno, evidenciar tonalidades sombrias ou exaltar as 

vibrações lumínicas, enfim, exemplificar um determinado programa pictórico (e.g., 

fig. 13). Os modos como o faz variam com a forma como convoca as propriedades 

pictóricas, literal ou indirectamente, à distancia ou por via metafórica, ou ainda 

através do encadeamento de trajectos referenciais envolvidos. Tal como vimos para o 

caso da denotação, o funcionamento simbólico exemplificativo pode manifestar-se 

quer por via literal, quer metafórica. 

 

Um dos grandes méritos apontados à filosofia da arte de Goodman é o de ter 

chamado a atenção para esta importante, quase omnipresente e muitas vezes 

esquecida forma de referência. Ao longo deste trabalho recorremos a exemplos de 

cadeiras, de mesas, de B.I., ou de elefantes para nos referirmos a uma determinada 

ideia. As amostras são, por isso, instrumentos privilegiados de projecção de saber e 

reorganização cognitiva da realidade. Na vida quotidiana, nas ciências, mas sobretudo 

nas artes, a exemplificação assume um papel central na criação e nas relações de 

entendimento sobre as coisas. De facto, através das características de uma obra de 

arte, o funcionamento exemplificativo possibilita o acesso ao conhecimento de 

características, qualidades ou propriedades pelas quais esse objecto é símbolo. Se 

continuamente somos informados, aprendemos e resolvemos problemas através de 

exemplos, de modelos ou de arquétipos, então as obras de arte, particularmente, têm  



 

 57 

 
Fig. 13 

essa apetência especial para funcionarem desse modo.64 É sobretudo esta função 

simbólica que legitima a tese maior de que a arte,  tal como a ciência, tem uma função 

cognitiva, no sentido em que permite alargar a nossa compreensão sobre o mundo. 

 

Expressão, Alusão e Variação 

Muitas das maneiras de dizer ou de representar envolvem inevitavelmente 

formas de referência como a expressão, a alusão ou a variação que implicam a 

exemplificação, a qual pode ser combinada ou funcionar em paralelo com a 

denotação. Dado que a exemplificação, mais do que a denotação, ocorre com 

particular incidência no domínio das artes — uma imagem mais do que dizer, mostra, 

exibe — torna-se conveniente mencionar brevemente algumas das formas pelas quais 

este dispositivo conceptual intervém no funcionamento simbólico das obras de arte.65  

Segundo Goodman, a expressão é um caso de exemplificação metafórica 

realizada por um símbolo estético, através de propriedades que são específicas do tipo  

                                                
64 É neste sentido que Goodman aponta a exemplificação como um dos sintomas da simbolização 

estética. No entanto, compartilhamos a mesma tese de Carmo D’Orey, que leva mais longe este 
postulado e que defende que, em contextos estéticos, a exemplificação está sempre presente; o seu 
estatuto não é tanto o de um sintoma, mas mais o de uma condição necessária. Veja-se Carmo D’Orey, 
A Exemplificação na Arte, op. cit., pp. 277-281 e passim. 

65 Referiremos apenas de passagem a expressão, a alusão e a variação, dado que o seu 
desenvolvimento excede os nossos objectivos.  
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Fig. 14 

de símbolo que é. Uma pintura de Pollock (fig. 14) mostra literalmente tintas largadas 

sobre uma superfície, mas pode também exibir metaforicamente certas características: 

acção, vigor, movimento ou mesmo violência. Como pode, no entanto, um objecto 

inanimado ser um exemplo de acção? Na pintura de Pollock, os agentes pictóricos 

responsáveis pela posse metafórica derivam de marcas subtis mas perceptíveis que ela 

literalmente possui: tintas jorradas em dripping, pigmentos salpicados vigorosamente 

sobre a tela ou manchas produzidas por gestos espontâneos. Se a pintura é um 

exemplo literal de certas características pictóricas (que neste caso até foram 

classificadas como “Action-painting”), no plano metafórico, essas características, que 

configuram o seu domínio de aplicação habitual (cores, materiais, processos técnicos) 

são compartilhadas por outras características pertencentes ao domínio de coisas que 

possuem acção, como movimento, gestualismo ou ritmo, adquirindo assim uma nova 

leitura. A pintura, como coisa inanimada que é, não possui literalmente acção, mas, 

através dos sinais pictóricos que literalmente possui, adquire metaforicamente essa 

qualidade. Assim, as propriedades expressas dependem apenas das propriedades 
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literalmente possuídas, como cores, texturas, linhas, etc. Dado que a expressão se 

relaciona com o modo de funcionamento metafórico, as obras de arte, sejam ou não 

representações, não estão confinadas a limitações da natureza específica do seu 

médium. A música pode expressar cores, tal como a pintura pode expressar sons, 

tanto quanto palavras, pedras ou palmas expressam sentimentos, situações ou 

simetrias. 

 

A referência nem sempre é directa. A alusão é uma forma de referência à 

distância ou indirecta, que é transmitida através de uma cadeia de elos que se 

sucedem por denotação ou por exemplificação. Um símbolo pode aludir ao seu 

referente de duas formas: (1) quando exemplifica uma característica que é 

compartilhada com o seu referente, como, por exemplo, a da grandiosidade com que 

no estilo arquitectónico da Roma Imperial se alude ao poder do imperador através da 

escala monumental dos edifícios; ou (2) quando denota um objecto que exemplifique 

esse referente, como, por exemplo, uma lata de Campbell´s Soup que é representada 

numa pintura de Warhol e que exemplifica um produto de consumo popular, aludindo 

por essa via à sociedade de  consumo e à cultura de massas. A forma de alusão mais 

simples envolve pelo menos estes três níveis de ligação (um símbolo x, que denota ou 

que exemplifica um objecto y, que exemplifica um referente z), mas nos símbolos 

estéticos é frequente encontrarem-se múltiplos níveis, com cadeias referenciais 

bastante complexas.66 
Uma forma específica de alusão é a variação. Um símbolo que seja uma 

variação sobre um tema tem de possuir propriedades semelhantes e propriedades 

contrastantes com esse tema, e tem além disso de referir essas propriedades, 

exemplificando-as. Este recurso de criar novas versões a partir de outras, 

frequentemente usado na música, na arquitectura ou na pintura, revela-se uma forma 

particularmente produtiva de evolução e reorganização do próprio mundo da arte. A 

comparação entre os traços comuns e as propriedades diferentes que são exibidas 

pelas obras de arte, contribui para o alargamento da teia de conexões entre elas, assim 

como para a finura de discriminações, contribuindo desta forma para uma melhor 

                                                
66 A ocorrência de referência múltipla e complexa é, aliás, outro dos sintomas apontados por 

Goodman que indica a possibilidade de uma simbolização estética. 
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compreensão dos mundos que apresentam.  

 

Esta breve revisão dos vários modos de simbolização tem sobretudo a utilidade 

de recordar que, no contexto da representação pictórica, uma imagem faz muito mais 

que a simples representação. Paralelamente, subsidiariamente ou conjugadamente, a 

representação por imagens participa dos vários modos da metáfora, da expressão ou 

da exemplificação, tende a indefinir ou a ficcionar os seus assuntos e enquadra-se em 

formas de alusão ou de variação a um tema ou a outras imagens. De igual modo, 

algumas destas facetas que podem envolver a representação não são necessariamente 

exclusivas do domínio das artes. As imagens invadem qualquer território e têm uma 

particular apetência para confundir as fronteiras entre o estético e o não-estético.67 

Talvez um dos motivos desta apetência seja a variedade de possibilidades que têm em 

produzir formas de compreensão nos múltiplos campos de aplicação em que as 

imagens são usadas. Mas, mais uma vez, esta não é uma característica exclusiva dos 

símbolos que são imagens, mas sim dos símbolos em geral. Independentemente da 

sua natureza, os símbolos podem ter uma função comunicativa, prática ou de mero 

entretenimento, mas acima de tudo, como defende Goodman, a sua função primária é 

a “cognição por, e em si mesma”.68 E essa é a justificação maior do seu desempenho 

epistemológico e do seu papel na construção da realidade. 
 

 

                                                
67 A diferença entre as imagens que são obras de arte e as que não são, ou a diferença mais geral 

entre o estético e o não-estético será abordada mais adiante no Cap. 6. 
68 Cfr., LA, p.258. 
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A REALIDADE DAS IMAGENS 
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“Isto não é um cachimbo”  

 
René Magritte 

 

 
 

 

 
 

Esta inscrição paradoxal, que surge em alguns quadros da série A Traição das 

Imagens de Magritte, convida-nos a constatar que independentemente do cachimbo 

representado, aquele objecto é uma imagem. O que isto implica vai muito além da 

evidência de um truísmo e corrobora a convicção de que qualquer investigação sobre 

a natureza das imagens deverá obrigatoriamente começar por dar resposta a esta 

interrogação: “o que é uma imagem?”  

Artistas, historiadores, filósofos, cientistas, psicólogos, técnicos das mais 

variadas áreas parecem todos dizer algo de diferente acerca da mesma coisa sobre a 

qual falam. O que é que define afinal as imagens? O que é que elas produzem? Como 

é que são? O pintor mais pragmático possivelmente dirá que uma imagem nada mais 

é que a disposição de tintas sobre uma superfície. O crítico dirá que nessa disposição 

prevalecem relações de cor, textura, linhas e outros elementos significantes. O óptico, 

que tudo isso se resume ao conjunto de reflexões lumínicas que provém da superfície 

tratada. O físico, por sua vez, defenderá que ela é um complexo de átomos e 

moléculas que constitui a matéria do seu corpo físico. O psicólogo, que a imagem 

resulta de um fenómeno perceptivo que envolve tanto processos mecânicos e 

neurofisiológicos, onde entram a retina, as sinápses visuais ou o córtex cerebral, 

quanto processos cognitivos que relacionam memórias, expectativas, condicionantes 

culturais e afectivas. O homem da rua provavelmente dirá que uma imagem é 
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simplesmente uma coisa que representa qualquer coisa. 

Uma das dificuldades prévias para encontrar um princípio uniforme definidor 

de imagem prende-se com a variedade de possibilidades que cabem dentro desse 

conceito, já que quase qualquer coisa pode ser uma imagem. Porém, saber qual o 

traço distintivo que permite afirmar que algo tem o estatuto de imagem não é um 

problema que cabe apenas à classificação das (chamemo-lhes assim) coisas-que-são-

imagens e à forma como elas são organizadas no mundo. O modo pelo qual se 

arrumam determinados indivíduos em espécies, géneros ou classes é invariavelmente 

uma consequência do modo pelo qual se constrói o mundo através de versões. Tal 

como em tudo, as oscilações que condicionam a classificação das coisas dependem 

em larga medida dos sistemas ou versões-de-mundo que adoptarmos em determinado 

contexto. 

Talvez o relativismo que anteriormente constatamos trespasse igualmente esta 

questão. Aquilo pelo qual um objecto é classificado depende, não tanto das suas 

propriedades intrínsecas e essenciais — pois essas parecem variar em função das 

versões que sobre elas construímos — mas da prática, do uso ou da aplicabilidade que 

para esse objecto se estabelece em determinado contexto. No caso das imagens, esse 

uso decorre de aceitarmos que elas funcionam simbolicamente como entidades que 

"estão por", "são substitutos de", "estão em vez de qualquer coisa" e que, portanto, 

são parte integrante de um sistema simbólico cujo objectivo é o de produzir 

referência. Apesar das abordagens filosóficas poderem ser igualmente variadas, a 

questão essencial talvez possa ser reconduzida da seguinte forma: que género de 

coisas pertencem à classe de símbolos que designamos por imagens? 

Uma vez aceite que as imagens, além de coisas e artefactos que coexistem no 

mundo entre os demais objectos e acontecimentos, são sobretudo símbolos, a questão 

"O que é uma imagem?" deverá ser reformulada para "Quando é uma imagem?", pois 

ser símbolo não é algo que seja intrínseco à coisa em si, mas à coisa que em 

determinado contexto funciona como símbolo de uma determinada espécie.69 Assim, 

aquilo que é prioritário e verdadeiramente interessante é perceber o sistema simbólico 

em que esse funcionamento se processa, quando é que ele ocorre, para em função 

                                                
69 A abordagem que faremos a esta questão vai, de certa maneira, tomar emprestada a linha 

argumentativa seguida por Goodman no texto "When Is Art?", a propósito do problema da definição da 
arte. 
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disso estabelecer uma caracterização geral acerca da natureza dos símbolos que 

pertencem à chamada “realidade das imagens”.  
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3 -  Quando é  uma Imagem 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15 

 

As três imagens aqui expostas em baixo (fig. 15) são do pintor alemão Gerahrd 

Richter, cuja obra sempre reflectiu uma pesquisa persistente acerca do estatuto e 

natureza das imagens. A primeira é uma pintura a óleo sobre tela, executada 

tradicionalmente à mão, com tintas e pincéis.  A segunda é uma fotografia da sua 

filha Betty colada sobre um suporte trabalhado, que serviu de modelo à primeira 

imagem e que integra uma das inúmeras estampas do seu Atlas, um projecto 

composto de desenhos, colagens e fotografias. A terceira é um espelho emoldurado, 

apresentado numa galeria de Londres onde está reflectida a pintura da primeira figura. 

Independentemente de as considerarmos como objectos artísticos, estas três imagens 

autónomas, colocadas em conjunto, parecem suscitar uma série de questões que sob o 

ponto de vista filosófico vale a pena examinar.  
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Comecemos por colocar algumas perguntas prosaicas: onde está a imagem de 

Betty? Na pintura, no espelho ou na fotografia? Em que fotografia? Na que está  

impressa nesta página? Ou em qualquer suporte ou material em que se encontre 

impressa? Ou no negativo da película fotográfica? Ou em lado nenhum em concreto, 

porque independentemente das várias reproduções e tal como o reflexo num espelho, 

a imagem que realmente conta é a que resulta da nossa apreensão a cada momento? 

Nos objectos ou nas retinas e memória de quem a presenciou? Antes mesmo das 

questões sobre a identidade daquelas “coisas-que-são-imagens”, estas interrogações 

põem em evidência a dicotomia entre, por um lado, a natureza das imagens se fundar 

num fenómeno relativo ao percípiente e, por outro, em algo relativo ao próprio 

objecto ou acontecimento que forma a imagem. Por outras palavras, entre experiência 

perceptiva e coisa artefactual.  

 

3.1 — A Natureza das Imagens 

As bases para a interpretação de uma imagem — ou seja, para a identificação 

do que é símbolo e do que é referente na imagem — têm de assentar necessariamente 

numa experiência perceptiva de um sujeito, que forçosamente recai sobre um objecto 

concreto que sirva de suporte e mediador no processo de simbolização. E se a escolha 

entre tomar a imagem como parte do sujeito ou como parte do objecto é muitas vezes 

circunstancial — e, por isso, convencional — para uma abordagem extensionalista da 

referência, como já havíamos visto, existem mais vantagens em individualizar os 

símbolos do ponto de vista dos objectos. Goodman entende ser preferível considerar 

as imagens (e as obras de arte em geral), como coisas materiais ou acontecimentos 

concretos, sustentados em suportes físicos, disponíveis para uma verificação e acesso 

público.70 

Esta posição é ainda mais legitimada quando, nos discursos sobre a essência da 

imagem, se fala invariavelmente de imagens mentais. Memórias passadas, sonhos, 

situações imaginadas, ideias visualizadas são imagens do domínio subjectivo e não 

verificável, e que efectivamente não estão disponíveis para serem vistas. Tudo o que  
                                                

70 Veja-se supra, nota 41. Goodman justifica esta opção para desencorajar a tendência persistente 
de identificar erroneamente a relação estética como uma experiência subjectiva da ordem do inefável, 
do imediato ou do não interpretável.  
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Fig. 16 

se diga acerca das imagens mentais faz sempre parte de um universo construído 

através de coisas concretas e disponíveis tais como relatos, descrições e 

representações sobre ou a partir de “imagens mentais”.71 Os mesmos princípios são 

extensíveis aos mecanismos perceptivos da visualização de imagens. Dificilmente 

podemos dizer que tudo o que entra no nosso olho é aquilo que efectivamente vemos. 

O locus da imagem não pode ser reduzido ao ponto de vista da retina — ninguém diz 

que vê uma paisagem revelada por luzes de cor invertidas sobre a superfície esférica 

do globo ocular.  Por outro lado, considerar as imagens como símbolos que são 

individualizados a partir da experiência sensível ou de fenómenos psicológicos de um 

sujeito é ficar refém de um acesso privado ou de um processo idiossincrático que 

levanta muitas dificuldades. Não se trata de querer ignorar o papel fundamental da 

percepção na interpretação de imagens, mas tão somente optar por uma metodologia 

que não funde a identidade da imagem na experiência do percipiente. Além disso, não 

é possível negar a evidência de que todos estes processos só são partilhados por via 

de descrições, de representações e de outros símbolos objectuais (e.g., fig. 16). O 

modo como eu vejo, como eu sinto, como eu imagino só se torna significativo se for 

materializado, traduzido, comunicado e interpretado através de marcas e sinais, 

inscritos em coisas concretas. Mas aí começamos a confundir a estrutura da imagem 

com a estrutura dos discursos sobre a imagem.  

                                                
71 Isto não significa que elas não existam, mas apenas que a construção de um conceito baseado em 

algo tão volátil se torna inoperante. Cfr., “Sights Unseen”, RP, pp. 83-92; reimpresso com ligeiras 
adaptações, sob o título “Pictures in the Mind?” em H. B. Barlow et al. (eds.), Images and 
Understanding, 1990, pp. 358-364. 
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Assim, como delimitação prévia, excluiremos as ocorrências em que o termo 

“imagem” é empregue com os sentidos de imagem mental, memória, ideia visual, 

esquema conceptual, ou de visão, sonho, alucinação, ou de imagem espectral, 

fantasmática, imaterial, ou ainda de imagem sensorial, retiniana ou qualquer outra 

psico-perceptiva. Estes aspectos, apesar de fascinantes, estão claramente fora do 

âmbito directo do nosso trabalho, pois as imagens que nos interessam considerar aqui 

são as que se podem materializar num objecto, num suporte físico que não esteja 

dependente de um acesso privado, indirecto ou subjectivo. 

 

A condição da materialidade pode pois ser um bom ponto de partida para 

entender aquilo que faz surgir uma imagem. Ainda assim, a natureza dos objectos ou 

acontecimentos que fabricam imagens encontra um universo demasiado heterogéneo 

e uma classificação muito variável. A par dos objectos mais familiares que sustentam 

imagens, como pinturas, gravuras, esculturas, tapeçarias ou filmes, convivem os mais 

improváveis e desconcertantes. Se ensaiarmos uma breve indagação baseada nas 

propriedades estruturais relacionadas com a materialidade das imagens, depressa 

entramos num território de balbúrdia. Todas as imagens são feitas de múltiplos 

materiais — pigmentos, vidros, luzes ou metais — e apresentados nos mais diversos 

suportes físicos — das imagens comestíveis da confeitaria, às tatuagens na pele, 

passando pelos hologramas e pela pirotecnia, há de tudo. Umas apresentam-se em 

superfícies planas, com formatos mais regulares, à medida da moldura rectangular e 

do tondo, ou mais indefinidos, como os dos tectos de Lascaux. Outras desenvolvem-

se a três dimensões, desde o amuleto de bolso, à abóbada da catedral ou à instalação. 

As escalas variam entre o relevo de uma moeda e os colossos de Abu-Simbel. Por 

outro lado, a imagem fixa duma aguarela diferencia-se das imagens em movimento 

dos vídeos ou das sombras chinesas. Esculturas graníticas de constituição perene 

contrastam com desenhos na areia de duração fugaz. Objectos singulares como 

pinturas têm um estatuto distinto das gravuras, fotografias ou filmes, que se repetem a 

partir de um original. Muitas imagens funcionam em médios estritamente visuais, 

outras misturam-se com médios sonoros, verbais, cénicos, espaciais, tácteis, etc. 

Umas são feitas por um único indivíduo, outras por muitos. Umas são produzidas à 

mão, com destreza e perícia, outras por meios inteiramente mecânicos e tecnológicos. 

A enumeração, classificação e taxinomia dos artefactos que produzem imagens só nos 
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serviu para nos reconduzir de volta à nossa questão inicial: o que é que afinal unifica 

todas estas coisas tão díspares na mesma classe? 

Se por um lado, a natureza da imagem baseada no percipiente traz 

inconvenientes, por outro, a que é baseada nos objectos tem de ser reavaliada. Fundar 

as características dos símbolos que são imagens nas propriedades que são possuídas 

pelos objectos que as sustentam esbarra com um universo tão vasto que dificilmente 

qualquer aproximação a uma definição baseada em tais propriedades seria 

suficientemente abrangente e unitária. Além disso, se uma imagem é um símbolo, 

então a sua natureza deve ser procurada na caracterização das propriedades estruturais 

do sistema simbólico onde ela funciona e não em propriedades de quem percepciona 

a imagem ou em propriedades físicas e materiais do objecto que sustenta a imagem. 

Tal como Goodman refere noutro contexto: “…não pense na mente, a essência não é 

essencial e a matéria pouco importa.”72 A direcção a tomar tem de ser outra: imagens 

que estão nos objectos sim, mas, antes de mais, objectos que funcionam como 

símbolos.  

 

A caracterização de imagem enquanto "configuração visual significante", feita 

na introdução, foi demasiado ad-hoc e necessita agora de um exame mais cuidado, 

pois “configuração visual” pode ser praticamente tudo o que possua uma forma ou 

figura e que se relacione com a visão — desde um “saco de batatas” a um “arranjo 

floral”. E mesmo que digamos que esse "tudo" inclua apenas os símbolos que sejam 

objectos ou acontecimentos que produzam significação por meios visuais, ainda 

assim, ficamos com demasiadas coisas: um “pôr-do-sol” significa o fim do dia; uma 

“mancha de fumo” indica a presença de fogo. Se apertarmos a malha com o intuito de 

incluir apenas os símbolos visuais entendidos como “produtos fabricadas ou 

agenciadas pela acção humana para produzir referência”, continuamos a poder incluir 

muitas coisas que dificilmente convivem sob a mesma classificação de imagem, tais 

como “as palavras impressas numa página”, “a expressão facial de uma mímica”, “os 

movimentos visuais numa dança”, “o desenho dos canteiros num jardim”, ou “a 

mancha de sinais numa partitura”. Impõem-se, assim, uma especificação de símbolo  

                                                
72 No original:”…never mind mind, essence is not essential, and matter doesn’t matter.” Cit., WW, 

p. 96. 



 

 71 

 
Fig. 17 

visual que neste domínio seja mais clarificadora. 

 

3.2 — A Imagem enquanto Símbolo Pictórico 

Na sua obra Imagens, Filostrato o Velho referia já que a simples “aplicação de 

cores” usada pela pintura permite representar homens, exprimir um olhar, mostrar 

fúria, dor ou alegria.73 Da arte das cavernas à era do pixel, o homem tem usado todo o 

género de superfícies tratadas como processo básico para criar imagens. Os meios 

usados procuram produzir sinais visuais que, de alguma forma, se constituam em 

potência de significado (e.g., fig. 17). Esses sinais incluem cores, linhas, manchas e 

todo o tipo de entidades que poderemos considerar como marcas pictóricas. Na 

realidade, todas estas entidades (ou “superfícies tratadas” por aplicações, 

combinações ou variações do espectro de cores que, consequentemente, podem dar 

origem a outros elementos que costumamos organizar segundo categorias 

convencionalmente classificados como linha, textura, forma, matéria, etc.) são, em 

última instância, entendidas como símbolos pictóricos: envolvem forçosamente a 

consideração de certas propriedades visuais — relações cromáticas, formas, ritmos, 

manchas, etc. — e a convocação de regras muito próprias de significação baseadas 

                                                
73 Cfr.  Philostrate L’Ancien, “Les Images”, (séc. II-III d.c.), in Jacqueline Lichtenstein (org.), La 

Peinture, 1997, p. 24. 
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nessas propriedades, com o intuito de produzir referência. 

O termo “pictórico” possui um significado etimológico primário de algo que é 

relativo à pintura,  mas o seu alcance é aqui, sobretudo, o de uma categoria fundada 

em certas propriedades que não se limitam exclusivamente àquele medium ou ao de 

artes visuais afins. Apesar da aplicação do conceito de “pictórico” poder oscilar 

quanto à sua delimitação — por exemplo, Kant arruma a arte da jardinagem no 

mesmo grupo da arte pictórica; Wöfflin opõe o linear ao pictórico; Greenberg reduz a 

arte pictórica a duas convenções que lhe são intrínsecas: a superfície pictural e a sua 

delimitação74 — a identificação deste conceito com o de “imagem” fornece uma base 

suficientemente segura para uma análise dos chamados símbolos pictóricos. Uma 

caracterização de imagem enquanto símbolo pictórico permite, pois, esbater certas 

fronteiras entre o que é e não é imagem, e ultrapassar algumas dificuldades de 

classificação. 

Segundo Goodman, as propriedades pictóricas de uma imagem podem ser 

basicamente reduzidas a propriedades de cores distribuídas numa superfície.75 A 

marca de cor é, pois, a informação elementar. Funciona como elemento atómico a 

partir do qual derivam outros elementos pictóricos que combinados por conjugação, 

alternação, justaposição ou quantificação demarcam as inscrições de formas, linhas, 

                                                
74 Cfr. respectivamente: Immanuel Kant, “Da Divisão das Belas-Artes — §51”, Critica da 

Faculdade do Juízo, (1790), 1988, p. 229; Heinrich Wölfflin, Conceitos Fundamentais da História da 
Arte,(1915), 1996, pp. 25-97; Clement Greenberg, After Abstract Expressionism, (1962), citado por 
Denys Riout, “Pictórico” in Etienne Souriau (org.), Diccionario Akal de Estética, 1998, pp. 880-881. 

75 Cfr., LA p. 42 e 42n. Goodman não se alonga muito sobre a especificação destas marcas 
pictóricas que constituem a base para a caracterização das propriedades pictóricas. A natureza da “cor” 
intimamente relacionada com a “superfície pictural” não é, nem necessita de ser, discutida aqui. 

Seja apenas dito que, se por um lado, a percepção da cor se relaciona com uma sensação visual que 
depende de muitos factores psico-fisiológicos e culturais, por outro, ela baseia-se em informação 
lumínica de natureza óptica: tudo o que emita ou reflicta luz em graus variáveis do espectro lumínico 
possui cor, independentemente do material da superfície emissora ou reflectora. A especificação 
material desta superfície não está limitada à sua natureza plana e pode variar em volume, escala e 
configuração, englobando por isso objectos bi e tri-dimensionais. Apesar das propriedades de “cor” 
serem suficientes para considerarmos uma imagem, podíamos ainda acrescentar outras características 
como as de ordem espacial e temporal, enquanto unidades básicas qualitativas (qualia) implicadas na 
disposição fenoménica de um campo visual, (veja-se relativamente a este último ponto: “Foundations 
of a Realistic System”, SA, pp. 138-139 e ss). 

Assim, o universo de objectos que possuam estas propriedades pode ser alargado sem 
inconsistências a todo o tipo de coisas que apresentem uma disposição visual que permitam a sua 
leitura enquanto símbolo pictórico tais como esculturas, imagens em movimento, aspectos 
arquitectónicos e até objectos naturais.  
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contrastes, gradientes, escalas, composição, etc.76  Processos de esquematização ou de 

acumulação, de nivelamento ou de acentuação podem intervir na organização destas 

inscrições pictóricas, definindo no seu conjunto as propriedades pictóricas de uma 

imagem. Resumindo, uma descrição mais ou menos completa, mais ou menos 

específica sobre a posição, a intensidade, a vizinhança ou a recorrência das cores em 

determinados sítios da superfície de qualquer objecto constitui genericamente a 

caracterização pictórica de uma imagem. E o universo de todos estes elementos 

pictóricos define o que tipicamente designamos por esquema do sistema pictórico 

onde as imagens funcionam. Assim, aquilo que permite unificar objectos tão 

diferentes na mesma classe de coisas-que-são-imagens é algo que decorre deste 

princípio. A natureza de uma imagem depende das características daquilo que, em 

determinadas circunstâncias, funciona como símbolo pictórico. 

Uma caracterização de imagem baseada neste princípio traz consequências 

fulcrais. A dicotomia sujeito/objecto é dissolvida com vantagens na noção de 

símbolo: dizer que a imagem surge por um processo de irritação da superfície do meu 

corpo causado por raios luminosos que irradiam duma disposição óptica ambiente, ou 

que resulta de uma sensibilização na retina, ou que se encontra no córtex visual é 

dizer tanto acerca da imagem quanto da sua composição química ou da sua estrutura 

molecular. Independentemente da sua realidade perceptual ou da sua realidade física 

o que prevalece é a sua realidade simbólica. Ao considerarmos a imagem como 

símbolo pictórico, as propriedades físicas materiais de ser imagem desvanecem-se em 

favor das suas propriedades como símbolo. Uma tela de Rembrandt habitualmente 

simboliza pictoricamente, mas se for usada como manta, e apesar de continuar a ser 

uma pintura, o seu funcionamento como imagem cessa.77 E como nada é 

intrinsecamente um símbolo, as propriedades pictóricas podem ir e vir, consoante os 

contextos. Ser imagem pode ser uma propriedade muito flutuante e totalmente 

dependente da leitura pictórica que façamos dos objectos. Uma escultura revela tantas 

imagens quantas as tomadas de vista que consideremos em seu redor. Uma  

                                                
76 Recordamos o sentido particular que o termo “inscrição” tem na teoria de Goodman: qualquer 

marca que pertença a um carácter i.é que seja reconhecida como um símbolo que é específico de um 
determinado esquema simbólico (Cfr. LA, p. 131). 

77 Cfr. WW, p.69, noutro contexto. 
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Fig. 18 

coreografia constrói imagens momentâneas que se vão sucedendo no tempo (fig. 

18.1).O cenário de uma ópera, tal como uma pintura, tanto pode ser uma imagem no 

seu todo, quanto uma multiplicidade de imagens particulares (fig. 18.2). Um filme 

apresenta um fluxo infindável de imagens em movimento. Os limites da imagem de 

uma paisagem envolvida numa obra de Land Art são muito indefinidos (fig. 18.3). 

Basicamente, as imagens podem surgir em qualquer coisa que seja interpretada como 

inscrição pictórica. Quando Gerhard Richter expõe um espelho numa galeria de arte 

(fig. 15.3), provavelmente as imagens que nele surgem reflectidas adquirem uma 

potencialidade referencial que apela a este tipo de interpretação. Mesmo objectos 

naturais, não produzidos pelo homem podem tomar este sentido preciso de imagem e 

não de mera informação visual.78 Podemos ver figuras em nuvens, a cabeça de um  

                                                
78 “The familiar full pictorial scheme comprises whatever we take as a picture, and may be enlarge 

to include sculptur and some natural objects. Some characters of the scheme represent actaul entities, 
some represent fictively, and some are not representational at all.” Cit., LA, p. 232. 

Podemos sempre fazer um uso privado ou circunstancial dos símbolos, mas convém ressalvar que 
eles não funcionam isoladamente e que a eficácia desse funcionamento está largamente dependente do 
contexto em que operam. Esta condicionante não tem que ver com o facto dos objectos serem 
artefactos ou coisas manufacturados intencionalmente pela acção humana (veja-se MM, pp. 88-89). 
Quando os objectos em questão são coisas naturais, postas à nossa consideração para, no âmbito de 
determinado contexto (por exemplo, num museu), funcionarem simbolicamente como imagens, eles 
tornam-se artefactos, no sentido em que há uma agenciamento humano que pretende destacar nesse 
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Fig. 19 

velho em blocos graníticos na Serra da Estrela ou o Neptuno na rebentação de uma 

onda (fig. 19).79 

Quando vemos a realidade sob o ponto de vista pictural, encontramos relações 

de cores, formas, composição, texturas que prevalecem em detrimento de outras. 

Dizemos que a neblina de um vale é uma pintura de Friedrich, que as cores de uma 

paisagem são impressionistas ou que certas formações rochosas são esculturas, 

porque traduzimos as nossas percepções através de imagens informadas por versões-

de-mundo de sistemas pictóricos que nos são mais ou menos familiares. Como já 

anteriormente havíamos notado, o modo como vemos está intimamente intrincado 

com o que sabemos. 
                                                                                                                                      

objecto propriedades que dizem respeito a uma leitura pictórica. A noção de artefacto desvanece-se, 
por isso, na noção de símbolo. Relativamente ao funcionamento simbólico do objet trouvé e de coisas 
naturais veja-se “When is Ar?”, WW, pp. 57-70.   

79 No dia 15 de Fevereiro de 1986, a costa ao largo da cidade açoriana da Horta foi assolada por 
uma violenta tempestade marítima. O fotografo que na altura retratou o acontecimento, ao revelar 
posteriormente o filme, deparou com uma surpresa que se iria tornar num ícone turístico e marcar o 
folclore local. Um curioso acaso faz aparecer na rebentação de uma onda, o perfil de uma figura, que 
viria a ser identificado como a imagem de Neptuno, o próprio Rei dos Mares. Este facto notável vale o 
que vale qualquer anedota curiosa ou qualquer imprevisto ilusionista, mas ilustra até que ponto 
podemos convocar as propriedades pictóricas duma imagem. 
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3.3 — O Estatuto de Imagem 

Tanto relativismo pede agora um ponto de ordem. Tínhamos já visto que as 

imagens funcionam em sistemas sintáctica e semanticamente densos, mas esse 

funcionamento simbólico requer um exame mais cuidado por forma a entendermos o 

que realmente adquire o estatuto de imagem. Recorrendo à terminologia técnica 

adoptada por Goodman, genericamente qualquer esquema de um sistema simbólico é 

composto por caracteres, com modos próprios de se combinarem entre si. Os 

caracteres são reconhecidos através da conjugação de certas classes de elocuções ou 

inscrições. Uma inscrição, quer seja simples (ou atómica), quer composta, é sempre 

uma marca, que pode ser de natureza diversa: visual, auditiva, gestual, táctil, etc. 

Assim, mesmo antes de termos imagens, temos marcas i.é, entidades neutras, sinais 

produzidos ou percepcionados, como cores, traços, manchas, considerados 

independentemente de funcionarem ou não num dado sistema simbólico. Esta matéria 

neutra ganha sentido quando reconhecemos esses sinais como inscrições de um dado 

carácter. Vejamos o exemplo da fig. 20. Considerados isoladamente, aqueles traços 

são simples marcas ou sinais gráficos distribuídos sobre uma folha de papel. Quando 

procuramos ler o que encerram, convocamos um sistema simbólico que se ajuste à 

interpretação desses sinais, pelo que eles passam potencialmente a querer significar 

qualquer coisa. Podemos reconhecê-los como a inscrição de duas letras “w”. A letra 

“w”  é uma inscrição atómica do carácter-“w”, tal como a palavra “world” é uma 

inscrição composta do carácter-“world”, de um sistema linguístico (neste caso o de 

língua inglesa) cujo esquema é composto por todos os caracteres que são fixados 

pelas letras, palavras ou elocuções desse sistema. Mas também podemos reconhecê-

los como a notação que se refere a uma edição concreta da obra Ways of 

Worldmaking do autor Nelson Goodman, e, por isso, funcionar como inscrição do 

carácter-“WW”, de um sistema notacional cujo esquema seja composto apenas por 

sete caracteres: “SA”, “FFF”, “LA”, “PP”, “WW”, “MM” e “RP” (vide p.VII). 

Podemos ainda reconhecer naqueles traços a representação do perfil de uma 

montanha e, nessa circunstância, as marcas passam a ser inscrições pictóricas de um 

carácter que denota  “montanha”. Talvez se torne mais apropriado, no contexto em  
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Fig. 20 

que falamos de imagens, substituir o termo técnico carácter, usado por Goodman, 

pelo de figura.80 Assim, aqueles sinais são inscrições que concordam com a figura de 

uma montanha, tal como ela é desenhada por um dado sistema representacional, que 

admite um número indeterminado de figuras pictóricas que concordam com o objecto 

denotado: uma montanha. Dizemos que aquilo é a imagem duma montanha, porque 

interpretamos aqueles traços de uma determinada maneira. Mas qual é afinal o 
                                                

80 Goodman utiliza o termo genérico de sketch (esboço) para se referir aos caracteres de um 
sistema representacional. Optamos por estabelecer aqui o paralelismo entre figura (pictórica, gráfica, 
diagramática, etc.) e carácter (pictórico, gráfico, diagramático, etc.) para, neste contexto, referir a 
mesma coisa.  

No que se refere à sua aplicação aos símbolos pictóricos, pensamos que a substituição do termo 
figura pelo de carácter traz vantagens. Por um lado quando falamos de um carácter de um símbolo 
pictórico estamos a referir-nos a formas de natureza pictórica (configurações de manchas, cores, linhas, 
aparência visual, etc.) que identificamos e individualizamos num dado conjunto. Esse conjunto é o 
esquema do sistema que define o manancial de formas das quais derivam as figuras. Por outro lado, o 
termo figura possui uma utilização bem mais generalizada: as expressões “pintura figurativa”, 
“figuração”, “configuração/desfiguração”, “figura/fundo”, “figura geométrica”, “figura aparente”, etc., 
implicam o reconhecimento de caracteres pictóricos ou visuais que denotam qualquer coisa. Daqui em 
diante passaremos, por isso, a usar com o mesmo alcance os termos carácter e figura. 
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estatuto desses traços? Como podem os mesmos sinais ser ao mesmo tempo um 

símbolo linguístico, notacional e representacional? O que faz afinal a diferença?  

A mesma marca pode de facto funcionar como inscrição de um diferente 

carácter ou figura, dependendo do modo como a identificamos enquanto símbolo 

considerado como elemento de um esquema de diferentes sistemas simbólicos. Nos 

primeiros dois casos, uma característica constituinte é a da disjunção. Quando 

interpretamos as marcas de acordo com sistemas linguísticos ou notacionais, 

isolamos, diferenciamos e, no limite, identificamos essas marcas como inscrições 

pertencentes apenas aos caracteres que estão estabelecidos no âmbito desses sistemas 

— num caso as duas letras “w”, noutro a notação “WW”. O facto das letras nos serem 

apresentadas com tamanho, expressão ou  forma  tipográfica mais ou menos 

elaborada é uma característica contingente e que neste contexto se torna indiferente 

para diferenciarmos que marcas pertencem a que caracteres. Isto significa que no 

plano sintáctico esta indiferença de carácter permite uma equivalência total entre as 

possíveis marcas que estão fixadas para um dado carácter. Outra consequência é a de 

que o sistema prescreve um esquema que é composto por elementos discretos ou 

unidades finitamente diferenciadas, e, por isso, os seus caracteres são ordenados de 

forma articulada. A disjunção sintáctica e a diferenciação sintáctica finita são, como 

anteriormente havíamos notado, requisitos essenciais dos esquemas ditos articulados, 

como são os dos sistemas linguísticos e notacionais. 

No caso em que os traços funcionam como imagem, não é possível identificar 

peremptoriamente as marcas como pertencentes a uma, a várias ou a algumas partes 

de uma qualquer figura específica, como são, por exemplo, as das que representam o 

perfil de uma montanha, o percurso de um rio ou o ziguezaguear de um relâmpago. 

Naquela conjugação de traços, definir onde começam e acabam as inscrições para 

qualquer figura revela-se, no limite, uma operação indeterminada. Não conseguimos 

identificar em definitivo quais as propriedades (pictóricas) que são constitutivas e 

quais as que são contingentes para a leitura da imagem num ou noutro sentido.81 No 

plano sintáctico, uma imagem caracteriza-se por possuir um esquema com uma  

                                                
81 Esta característica reveladora das imagens pode ser resumida pela seguinte passagem: “… all 

that is in question here is how the several images classify into characters, of which the images are 
marks. And no matter how delicate our descriminations may be, the classification is such that for each 
picture that in fact belongs to a given character, we cannot possibibly determine that the picture 
belongs to no other character.” Cit., LA, pp. 226-227. 
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Fig. 21 

ordenação densa de figuras [charecters]. Esta é a propriedade crucial que distingue as 

imagens de outros símbolos articulados. E a identificação disto ou daquilo como 

inscrição desta ou daquela figura, dependem em larga medida das relações que 

privilegiamos entre as várias marcas pictóricas, em função da nossa prática em lidar 

com sistemas de representação que nos são mais ou menos familiares. Mas nem 

mesmo essa familiaridade é suficiente para evitar as consequências semânticas para a 

interpretação causada pela densidade sintáctica das imagens: a ambiguidade de 

algumas representações do tipo figura coelho-pato ilustram bem esta característica 

(e.g., fig. 21).82  

                                                
82 A ambiguidade das figuras é uma das questões centrais da psicologia da percepção visual, com 

fortes implicações nas teorias da representação pictórica. Por um lado ela atravessa os conceitos de 
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Adicionalmente, no caso das representações, é relevante considerarmos a 

expressão, a forma ou o tamanho dos traços para determinar se essas marcas contam 

como pertencentes a dada figura. Por vezes a decisão por uma ou outra interpretação 

depende de variações mínimas nas marcas pictóricas: se nalgumas circunstâncias elas 

são pouco importantes, noutras tornam-se bastante relevantes. Assim, uma outra 

característica fundamental dos símbolos pictóricos é a da acumulação de informação 

pictórica relativamente pertinente que se concentra nas marcas de uma imagem. 

Goodman designou esta característica como saturação sintáctica relativa.83 A 

relatividade da atenção que é convocada sobre as propriedades pictóricas de uma 

imagem é em muitos casos uma questão de grau que pode variar em função do 

contexto em que essa imagem refere ou do tipo de leitura que investimos sobre ela. 

Tal como Goodman refere no seu exemplo, existem diferenças entre lermos a mesma 

linha negra, como um electrocardiograma ou como uma vista do monte Fuji num 

desenho de Hokusai. Apesar de ambas serem imagens que representam, a primeira é 

considerada um símbolo diagramático e a segunda um símbolo pictórico. A diferença 

reside no facto de, no primeiro caso algumas das propriedades que consideramos 

constitutivas nas marcas estão relativamente atenuadas e relegadas para contingentes: 

o que é essencial na linha do electrocardiograma são as variações da sua posição e 

não tanto se ela tem cor sépia ou se é feita a tinta-da-china. Estas diferenças são 

particularmente notórias quando, por exemplo, se comparam representações 

científicas e artísticas.84 Em contextos estéticos porém, qualquer propriedade pictórica 

de uma imagem pode ser relevante, tornando-se numa característica constituinte. 

Qualquer diferença, por mais imperceptível que seja, pode fazer a diferença. 

Em conclusão, o que é verdadeiramente relevante quando consideramos uma 

imagem não reside em algo que seja intrínseco nem aos objectos, nem às marcas que 

habitualmente reconhecemos como imagens, mas ao modo como as interpretamos 

como símbolos de sistemas sintáctica e semanticamente densos e relativamente  
                                                                                                                                      

visão e de representação como categorias interdependentes (veja-se L. Wittgenstein, Investigações 
Filosóficas, (1958), 1987, pp. 536-579); por outro sustenta muitas explicações da interpretação de 
imagens baseadas em formas de ilusão (Veja-se E. H. Gombrich, Arte e Ilusão, (1960), 1995, pp. 4-8; 
255-305 e passim).  

83 Ou simplesmente saturação — ou como no original, repleção [“repleteness”]. O conceito oposto 
de “saturação” é o de “atenuação”. Cfr., LA, p. 230 

84 A saturação sintáctica é aliás outro dos sintomas apontados por Goodman para a simbolização 
estética. Voltaremos a esta questão mais adiante. 
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Fig. 22 

saturados i.é, como símbolos pictóricos. Se um conjunto de pinturas na parede de um 

museu estiver a indicar a estratégia para um ataque militar, essas imagens estão a 

servir, não de símbolos pictóricos, mas de símbolos posicionais. Se estiverem 

empacotadas nas arrecadações do museu nem sequer funcionam simbolicamente. 

Letras numa pintura de Litchtenstein funcionam também como imagem (fig. 22.1), e 

imagens de figuras humanas podem funcionar também como letras (fig. 22.2). 

Sistemas linguísticos, como o dos hieróglifos egípcios usam desenhos como palavras 



 

 82 

e algumas poesias visuais usam palavras enquanto desenhos. Tal como uma peça de 

xadrez, artisticamente ornamentada, tem como objectivo primário funcionar como 

notação e não como figura, também imagens como as das obras de Gerhard Richter 

podem funcionar simplesmente como notações de um sistema de catalogação.85 

Apesar de na prática a identificação de imagens poder ser a coisa mais trivial do 

mundo, no plano teórico a sua delimitação é relativa e variável, pois o estatuto de 

imagem é inteiramente dependente do sistema simbólico que prescreve o que é 

constitutivo e contingente na leitura de um símbolo. 

 

3.4 — A Identidade da Imagem 

Chegados a este ponto podemos abordar algumas questões laterais que ficaram 

suspensas: saber se a pintura de Betty (fig. 15.1) ou a fotografia de Betty (fig. 15.2) 

são a mesma imagem, apesar de serem inscrições pictóricas distintas. A relação entre 

cópia e original traz implicações para a controversa identidade de imagens e 

reproduções. 

Partindo de um enigma apresentado em LA, acerca das pinturas feitas pelo 

Senhor Van Meegeren erroneamente atribuídas a  Vermeer, Goodman introduz as 

noções de alográfico e autográfico, que servirão de ponto de partida para a sua teoria 

da notação. O problema da autenticidade autoral relaciona-se aqui com o que define 

em termos teóricos a identidade de uma obra de arte e surge quando se comparam as 

obras que podem ser falsificáveis, como as pinturas ou esculturas, e as que não podem 

ser, como as partituras musicais ou textos literários. O critério distintivo relaciona-se 

com a preservação ou não das características constitutivas e contingentes que 

identifiquem as obras, nas suas possíveis ocorrências ou instâncias, de acordo com o 

tipo de funcionamento simbólico que ocorre nas diferentes artes.86 

Assim, uma arte diz-se autográfica, “se e só se a distinção entre o original e 

uma cópia sua seja significante; ou melhor, se e só se até a mais exacta duplicação 

                                                
85 Efectivamente o próprio Richter possui um sistema pessoal de ordenação e catalogação das suas 

opus que as identificam notacionalmente: por exemplo a fig. 15.1 [Betty] corresponde a “663-5”, a fig. 
15.2  [Various Subjects, (detalhe – Betty)] a “Atlas-445” e a fig. 15.3 [Mirror] a “485-1”. 

86 Cfr., LA, cap. III e MM, pp. 139-140. 
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não conte por isso como genuína.”87 Isto significa que mesmo a mais perfeita 

falsificação de uma pintura é uma instância não genuína da obra original, ou dito de 

outra forma, é uma outra obra. Duas pinturas aparentemente iguais postas lado a lado, 

são dois objectos autónomos, executados cada um em processos individuais 

separados. Pela sua especificidade sintáctica, são duas obras que são construídas 

através de elementos pictóricos organizados de forma repleta e densa que, no limite, 

acabarão por revelar diferenças constitutivas significativas. Mesmo que na prática não 

sejam discerníveis, o facto de antemão sabermos que uma delas pode ser uma cópia 

influencia a nossa leitura. O critério de atribuição e  identificação do original fica 

dependente das mais finas discriminações que se podem estabelecer entre ambas e, na 

dúvida, a decisão de determinar qual delas é a imagem genuína fica condicionada ao 

conhecimento da sua história de produção.88 Uma obra contrafeita, uma reprodução 

ou uma cópia é qualquer coisa que pretenda iludir as mesmas circunstâncias de 

fabricação ou possuir a mesma história de produção que o original. 

Ao contrário de uma representação, uma notação não admite falsificações. Até 

a cópia mais tosca de um manuscrito de Hayden conta como instância genuína da 

partitura que lhe corresponde; e a actuação musical dessa partitura, saída de um 

qualquer coreto de aldeia, desde que correcta, também. A diferença não reside no 

facto de pinturas serem obras de uma só etapa e peças musicais serem de duas 

etapas, ou de umas se constituírem como obras singulares e de outras admitirem 

múltiplos, mas no facto de que tanto nas reproduções das partituras, como nas 

interpretações correctas da mesma é possível manter as propriedades constituintes da 

obra, independentemente de qualquer contingência da sua apresentação. Na realidade 

tanto partituras como actuações não são reproduções do original, mas antes réplicas 

da obra, já que não existe distinção substantiva entre original e réplica. Nestes casos, 

a identidade da obra pode ser definida em qualquer instância genuína da obra. Uma 

característica fundamental das artes ditas alográficas é a repetibilidade e 

                                                
87 Cit., LA, p. 113. 
88 “História de produção” envolve o conhecimento das circunstâncias em que a imagem foi 

produzida. No caso de imagens de instância singular, como a pintura, saber quem a executou, quais os 
instrumentos, qual a metodologia, com que materiais, quais as técnicas, onde, quando, como, etc. No 
caso de imagens de instâncias múltiplas, como a gravura, as mesmas especificações são necessárias 
para identificar se duas ou mais provas são provenientes da mesma matriz e, portanto, se fazem parte 
da mesma obra. 
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transitividade das obras sem a sua perca de identidade. 

Assim, para o nosso caso concreto, saber onde está a imagem de Betty— tal 

com saber onde está a peça de Hayden — significa identificar quais as instâncias que 

a definem. Como as imagens não possuem notação e, portanto, funcionam 

autograficamente, torna-se necessário para cada uma delas considerar a sua história 

de produção, i.é, o modo como foram executadas. No caso da fotografia (fig. 15.2), e 

à semelhança de qualquer arte que admita múltiplos, a produção da matriz da obra 

(neste caso o negativo fotográfico) é a etapa inicial e as provas correctamente tiradas 

numa segunda etapa (de forma a que preservem os mesmos parâmetros de impressão) 

são instâncias genuínas da matriz e, portanto, disjuntivamente fazem parte da mesma 

obra: em suma, são réplicas da mesma imagem.89 No caso da pintura (fig. 15.1), que é 

uma arte singular de uma só etapa, o quadro é um produto acabado e, por isso, a 

identidade dessa imagem encontra-se na sua instância única que é a própria obra. 

Curiosamente, em relação à fotografia, essa obra é uma cópia. As três imagens 

impressas na página 66 são reproduções de cada um desses objectos e por isso 

instâncias não genuínas de cada um. 

Incidentalmente, as técnicas de produção de imagens foram sempre 

acompanhadas por técnicas de reprodução. Grande parte da estatuária grega chegou 

até nós através de cópias romanas. O desenvolvimento das técnicas de gravura na arte 

ocidental permitiu não só o acesso a pinturas através de reproduções, como a difusão 

de imagens a audiências mais alargadas. A fotografia, o cinema e a televisão 

massificaram definitivamente a circulação de imagens. Os meios de produção da era 

digital prometem alargar a identidade das imagens ao estatuto de objectos 

alográficos.90 Apesar de fascinantes, as implicações da notacionalidade nas imagens  

                                                
89 Cfr. WW, pp. 47-49. 
90 Convém distinguir aqui o autográfico do analógico e o alográfico do digital. Sistemas analógicos 

podem de facto recorrer a processos de produção dos sistemas articulados ou digitais. Uma fotografia 
produzida de raiz através de tecnologia digital implica uma “partitura” que codifica a organização das 
propriedades pictóricas, permitindo a construção de uma imagem alográfica. Dados de luz são 
canalizados, medidos e convertidos em informação numérica recorrendo a um sistema de notação que 
gere automaticamente essa informação, articulada em unidades discretas de “0” e de “1”, (à 
semelhança das notas numa partitura) e que as faz corresponder a unidades discretas de “pixeis” de cor 
(à semelhança dos sons num concerto). Por isso, é possível manter todas as propriedades constitutivas 
que identificam a imagem de instância em instância, independentemente das contingências do médium: 
numa impressão em papel, num disco rígido ou em qualquer circulação permanente na world wide 
web. Ironicamente, as contingências do médium podem revelar diferenças autográficas significativas 
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Fig. 23 

ou da conversão de sistemas analógicos em digitais  afasta-nos do âmbito do nosso 

trabalho. No entanto, talvez tenham a utilidade de sublinhar a distinção essencial 

entre as imagens e outro tipo de símbolos. 

Mosaicos, tapeçarias, imagens televisivas e mesmo as imagens geradas por 

computador podem de facto ser construídas através de unidades discretas de 

constituição variada — pedacinhos de vidro, nós de tecido, dots de fósforo 

iluminados por impulsos eléctricos, etc. (e.g., fig. 23) — e descriminadas segundo 

uma paleta limitada de cores, formas e tamanhos definidos. Estas características 

relativas ao modo de produção, podem ser relevantes para averiguar até que ponto é 

que, quer em termos teóricos quer práticos, as propriedades constituintes de uma 

imagem são ou não preservadas — e sobre isto poder alimentar a especulação sobre 

os limites da identidade pictórica, sobre a perca de aura implicada na 

reprodutibilidade ou sobre o seu papel na chamada cultura de massas.91 Mas quando  

                                                                                                                                      
entre instâncias da mesma imagem, pois independentemente das contingências materiais, a leitura que 
fazemos duma imagem é sempre analógica; (veja-se, sobre a hipótese de notacionalidade na pintura, 
LA, pp. 94-98; e sobre as distinções entre imagens analógicas e digitais, RP, pp. 126-128; e ainda C. Z. 
Elgin, “Depiction”, in David Cooper (ed.), A Companion to Aesthetics, 1999, pp. 115-116.). 

91 Relativamente a estes tópicos veja-se William J. Mitchell “Digital Media” in Michael Kelly 
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Fig. 24 

se trata de lermos aquelas partículas ou unidades diferenciadas enquanto imagens, 

todas essas características se diluem. O problema central aqui não é o da identidade, 

mas o da interpretação. Tal como refere C. Elgin, “a sintaxe não é determinada por 

constituição física, mas por aquilo que constitui um item como símbolo”.92 E os 

conceitos de digital ou de analógico aplicam-se não a símbolos isolados, mas a 

esquemas simbólicos. Se normalmente uma imagem é fisicamente construída de 

modo completamente contínuo, também é um facto que pode ser exclusivamente 

composta por unidades discretas ou até por conjugação de unidades parcialmente 

densas (e.g., fig. 24). Porém estas unidades não são articuláveis, como são as letras e 

palavras: há uma efectiva falta de diferenciação entre elas; podemos sempre admitir 

entre dois mosaicos um tom intermédio. Apesar das marcas se apresentarem 

segmentadas, traduzimos esta informação de forma analógica na medida em que 

fundimos, concentramos ou completamos essas unidades diferenciadas num todo 

contínuo, i.é, interpretamo-las como elementos que são parte integrante de um 

esquema denso e saturado, que fornece um número ilimitado de alternativas de 

leitura. E este é o traço fundamental, comum a todos os símbolos pictóricos. A 

natureza da imagem deve, pois, ser procurada aí. 

 

                                                                                                                                      
(ed.), Encyclopedia of Aesthetics, Vol. 2, 1998, pp. 47-54 e The Reconfigured Eye, 1998; Walter 
Benjamin, “A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica” in Arte, Técnica, Linguagem e 
Politica, (1936-39), 1992, pp. 71-113; e Hillel Schwartz, The Culture of Copy, 1996. Sobre as 
reproduções de obras de arte veja-se também Goodman, “Art in Action” in Michael Kelly (ed.), 
Encyclopedia of Aesthetics, Vol. 2, 1998, pp. 322-326. 

92 Cfr. C. Z. Elgin, “Depiction” in David Cooper (ed.), op. cit., p.115; e ainda Goodman, 
“Representation Re-Presented”, RP, pp. 121-131. 
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Até agora temos tratado do problema das imagens, mantendo-o separado do 

problema da representação. Mas agora é a natureza desta importante forma de 

referência que inevitavelmente temos de considerar. 

Quando no discurso comum se afirma que "aquilo é uma imagem de Betty", 

isso normalmente significa que "aquilo representa Betty". Nesta acepção, uma 

imagem de x é habitualmente entendida como uma representação de x, o que significa 

que imagem e representação seriam dois termos coextensivos e que poderiam, 

portanto, ser usados indistintamente com o mesmo alcance. Mas os constrangimentos 

desta generalização surgem imediatamente. Damo-nos conta que nem sempre uma 

imagem funciona como uma representação (pode ser, por exemplo, apenas a pintura 

nº 663-5 da catalogação da obra de Richter) e que, sobretudo, nem sempre uma 

imagem representa (como, por exemplo, muitas das pinturas abstractas de Richter). A 

representação pictórica envolve muito do que já foi explorado neste capítulo, mas 

implica também a consideração de outras variáveis. As suas diferentes facetas 

constroem muitas das inúmeras “imagens da realidade”. 
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 “ Nós contemplamos com prazer as imagens mais 

exactas daquelas mesmas coisas que olhamos com 

repugnância, por exemplo, [as representações de] 

animais ferozes e [de] cadáveres. Causa é que o 

aprender não só muito apraz aos filósofos, mas 

também, igualmente, aos demais homens, se bem que 

menos participem dele. Efectivamente, tal é o motivo 

por que se deleitam perante as imagens: olhando-as, 

aprendem e discorrem sobre o que seja cada uma 

delas [e dirão], por exemplo, “este é tal”. Porque, se 

suceder que alguém não tenha visto o original, 

nenhum prazer lhe advirá da imagem, como imitada, 

mas tão-somente da execução, da cor ou qualquer 

outra causa da mesma espécie.” 93 
 

Aristóteles 

 

 

 

 

Aristóteles adianta-nos duas causas para a arte poética: “a imitação é congénita no 

homem” e “o homem compraz-se no imitado”. Para além do discurso sobre as origens 

da poesia, esta passagem ilustra algumas questões que nos interessam sublinhar: as 

“imagens mais exactas” parecem exercer um poder fascinante; mesmo que não 

reconheçamos as coisas representadas, podemos sempre contemplar o que elas 

exemplificam — cor, execução, etc.; aprendemos com as imagens e com elas 

reformamos o que conhecemos. Percorridos os caminhos específicos da realidade das 

imagens, entramos agora no cerne do nosso problema: a representação por imagens. 

A expressão “imagens mais exactas” parece sugerir uma importante relação 

entre a representação e a fidelidade das imagens, baseada numa imitação, como 

princípio orientador. Toda a teoria de Goodman sobre a representação assenta na 

                                                
93 Cit., Aristóteles, Poética, (1998), Secção IV, § 14, p. 107. 
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negação desta tese. A sua primeira tarefa é a de demonstrar os embaraços que 

decorrem de uma explicação de representação em torno do critério da semelhança. A 

representação é uma relação simbólica relativa e variável, e a ideia que a concebe 

como um simples processo que espelha a realidade é insistentemente combatida. É 

aliás uma posição que decorre naturalmente do seu construtivismo. Já constatámos 

que não faz sentido separar a realidade das imagens, dos símbolos e genericamente 

das versões-de-mundo, como coisas independentes de uma realidade única e pré-

existente. 

Por isso, a designação “imagens da realidade” tem de facto o sentido de visões, 

recriações ou construções de realidades. O papel da representação neste processo não 

pode ser simplesmente entendido como mera imitação, cópia ou registo. As imagens 

fazem mais do que isto. Elas têm a capacidade de inventar, de representar coisas que 

não existem ou de representar um objecto por intermédio de outros objectos, sem que 

haja uma presunção de que estejam a duplicar algo. Podem até nem representar nada 

em concreto e, no entanto, continuamos a procurar reconhecer o que as imagens 

veiculam, pois “olhando-as, aprendemos e discorremos” sobre elas. As imagens são 

versões pictóricas que abraçam múltiplas realidades; são símbolos específicos, que 

pela sua validade epistemológica, e conjuntamente com outras versões, constroem a 

própria realidade nos seus variados domínios. A representação, apesar de estar 

intimamente ligada às imagens, é uma entre várias formas de referência que participa 

nesta construção. 

Assim, as implicações decorrentes da relação entre imagem e representação são 

muito mais amplas. Os três capítulos que se seguem procuram separadamente dar 

resposta a algumas destas questões: “Qual o critério que faz com que as imagens 

representem?”; “Como é que são explicados alguns casos particulares da 

representação, como a ficção, a metáfora ou a fronteira entre o pictórico e o 

diagramático?”; e “Qual a relação entre representação pictórica e arte?”  
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4 -  Imagem e  Representação  

 

 

 

 

No início de LA, Goodman salienta que o estudo acerca da teoria geral dos símbolos e 

do seu funcionamento dentro e fora das artes impõe uma análise preliminar sobre o 

problema da representação. Como já referimos, a sua estratégia de fornecer uma 

categorização para a representação pictórica baseada na denotação assenta no 

objectivo de chamar a atenção para importantes  paralelismos que se estabelecem com 

as descrições verbais. A tarefa subsequente, de distinguir símbolos pictóricos de 

símbolos linguísticos foi já anteriormente tratada e, por isso, aquilo que aqui se impõe 

é um exame mais atento acerca da natureza da representação. A questão central agora 

é esta: “O que faz de uma imagem, uma representação?” 

 

 

4.1 — Embaraços com a Semelhança  

A representação por imagens é, relembramos, explicada através de um tipo 

particular de denotação estabelecida por sinais e propriedades pictóricas. Mas a 

hipótese de que a semelhança seja precisamente a característica peculiar que distingue 

essa forma de denotação de outras, impõe uma análise mais cuidada, pois o 

argumento que faz depender a representação pictórica de um qualquer tipo de 

semelhança é de facto bastante poderoso e com uma longa tradição. 

A resposta clássica ao problema da representação assenta numa relação de 

semelhança que se estabelece entre a representação (x) e a coisa representada (y): 

uma imagem x representa um objecto y se, de alguma forma, x se assemelhar a, se 

parecer com ou se for similar a y. Nestes termos, poderá pôr-se a hipótese, então, de 

que a natureza da denotação pictórica esteja condicionada a uma relação de 

semelhança entre as marcas pictóricas e os objectos, acontecimentos ou 

características representadas?  
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Três pré-argumentos lógicos são apresentados por Goodman para rebater o 

critério da semelhança na representação por imagens: a ubiquidade, a reflexibilidade 

e a simetria.94 

1º Argumento — A semelhança, ao contrário da representação é ubíqua. É 

sempre possível estabelecer um qualquer critério segundo o qual duas coisas são 

semelhantes. Uma pessoa é semelhante a um macaco, no sentido em que ambos têm 

cabeça, tronco e membros, ou que ambos são peludos, ou que ambos fazem diabruras, 

ou que ambos têm visão, ou até pelo simples facto de ambos possuírem uma natureza 

imitativa. Da mesma forma, um quadro na parede de um museu é semelhante a outros 

quadros na mesma parede, ou a reproduções em livros, ou a uma janela, ou a um 

espelho, mas o simples facto de se assemelhar a essas coisas não faz com que as 

represente. A fotografia-de-Betty (fig. 15.2) é semelhante a muitas coisas, mas apenas 

representa Betty. Para quaisquer duas coisas — por exemplo, uma imagem x e um 

objecto y — podemos sempre encontrar as semelhanças mais improváveis, mas isso 

não é suficiente para que se estabeleça uma relação de representação entre ambas. 

2ª Argumento — A semelhança, ao contrário da representação, é reflexiva. O 

argumento agora é o de deixar de lado qualquer critério arbitrário e considerar o 

oposto: o grau máximo de semelhança entre imagem x e objecto y. Uma pintura ultra-

realista não serve porque a imagem é plana e o objecto não é; a minha imagem 

reflectida num espelho carece da mesma diferença; e até a ovelha Dolly revelará 

diferenças significativas com o modelo original. Aquilo que em último grau mais se 

assemelha ao objecto y é o próprio objecto y, mas raramente este se representa a si 

próprio. Por estipulação, um objecto pode sempre representar qualquer outro objecto; 

e pode mesmo representar-se a si próprio. Porém, quando em casos particulares, um 

objecto se representa a si próprio, tal não se deve à sua natureza intrínseca ou ao facto 

da sua identidade como objecto se assemelhar à sua representação no seu máximo 

grau — ao ponto do objecto y e a representação x coincidirem — mas ao facto de 

haver uma indicação externa que permita identificar essa coincidência. Existem 

objectos que são muito semelhantes, mas que não se representam mutuamente: um 

automóvel numa linha de montagem não é uma representação de outro que lhe é 

semelhante e normalmente um homem não é uma representação de outro, mesmo que 

                                                
94 Cfr., LA, pp. 3-6. O argumento da ubiquidade é mais deduzido que explicitado. 
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seja o seu irmão gémeo. A fotografia-de-Betty (fig. 15.2) é muito semelhante à 

pintura-de-Betty (fig. 15.1) e no entanto representa Betty e não a pintura. Claramente, 

estes casos de reflexibilidade demonstram que a semelhança além de não ser 

suficiente, não é sequer necessária para que a representação ocorra. 

3º Argumento — A semelhança, ao contrário da representação, é simétrica. Se 

x se assemelha a y, então y assemelha-se a x; no entanto x representa y, mas y não 

representa x. Enquanto que uma pintura pode representar o Duque de Wellington, o 

Duque de Wellington não representa a pintura. Por muito que Betty se pareça com o 

seu retrato, dificilmente o representa, da mesma forma que as três imagens da fig. 15 

não se representam umas às outras. 

 

Talvez seja, então, a própria noção de semelhança que necessite de ser melhor 

analisada no sentido de aferir se é sustentável no quadro de uma definição de 

representação. Na realidade é um daqueles conceitos “sempre-à-mão”, com um 

entendimento tão generalizado e enraizado, que parece um desperdício descartá-lo 

assim tão facilmente. Convém, porém, separar o que é discurso comum e 

descomprometido da tarefa de delinear uma definição minimamente rigorosa. Em 

“Seven Strictures of Similarity”, Goodman testa o conceito geral de similaridade ou 

semelhança e conclui que em vez de resolver problemas filosóficos torna-se ela 

própria um obstáculo enganador e traiçoeiro.95 Como ele próprio refere, apesar de ter 

o seu lugar e o seu uso próprio, é mais vezes encontrada fora do seu domínio, a 

professar poderes que não tem. Comecemos por observar as seguintes críticas: 

1ª Crítica — "A semelhança não faz a diferença entre representações e 

descrições (1); não distingue um símbolo pela sua peculiaridade "icónica" (2); nem 

conta como factor de graduação entre imagens mais ou menos realistas (3)."  

(1) Como já constatámos (veja-se supra fig. 20; pp. 68-73), o estatuto de 

representação, descrição ou notação para uma inscrição “ww” não depende de uma 

relação de semelhanças entre marcas e coisas referidas, mas antes das relações 

sintácticas e semânticas entre marcas, no quadro de um sistema simbólico. 

(2) O argumento da reflexibilidade da semelhança é extensível a qualquer caso 

                                                
95 Cfr., PP, pp. 437-446. Apesar de complementarmos com algumas observações relativas à 

representação pictórica, seguiremos de perto a argumentação deste texto. 
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de peculiaridade icónica, ou de selectividade de certas propriedades visuais, ou de 

apresentação de determinadas configurações características que possam ocorrer entre 

a imagem x e o objecto y; porém,  como também já vimos, por si só, esse facto não é 

suficiente, nem mesmo necessário, para que haja representação. 

(3) Se por um lado, admitimos que imagens de unicórnios, dragões ou mesas-

voadoras podem ser mais ou menos realistas, por outro, medir o grau de realismo 

baseado no grau de semelhança entre tais entidades e as respectivas imagens seria 

impossível, porque simplesmente aquelas coisas não existem. Mas mesmo que o 

critério comparativo para o naturalismo e realismo nas imagens seja considerado 

apenas para objectos “factuais", aquilo que quando muito será possível dizer é que 

graus de naturalismo entre imagem e objecto estão correlacionados numa dada 

extensão com graus de semelhança, sem que, porém, se presuma que essa correlação 

constitua o critério firme e invariante do naturalismo: a semelhança é relativa, 

variável e culturalmente dependente. E mesmo em culturas particulares, onde os 

juízos de realismo e de semelhança tendem a coincidir, não é possível concluir com 

segurança que os juízos de realismo decorrem dos de semelhança. Se estivermos 

viciados num determinado modo de ver ou de representar, é esse “modo” que cria a 

semelhança; e se as imagens estiverem conformes a esse “modo”, dizemos que elas 

têm maior grau de semelhança e como tal classificamo-las como mais realistas.96 

2ª Crítica — "A semelhança não distingue inscrições que são marcas [tokens] 

de um carácter comum [type], ou que são réplicas de marcas e caracteres".97 

Se, por exemplo, atendermos às relações formais das letras, a marca "M" é 

semelhante à marca "W" e no entanto "M" não é uma réplica de "W", ou não é uma 

inscrição de um carácter "W". De igual modo, a marca "G" não é semelhante à 

marca "g" e no entanto ambas são inscrições diferentes do mesmo carácter. As 

palavras " ", "Símbolo", "S ím b o l o ", são marcas que funcionam como 

inscrições (particulares) do mesmo carácter; efectivamente, elas contam como 

réplicas do carácter “símbolo”. Cada uma das inscrições desta palavra funciona como 

símbolo particular de um carácter comum que reconhecemos, não pela semelhança 

entre essas inscrições, mas porque aceitamos tratar-se de ocorrências de sinais que 
                                                

96 Voltaremos a esta questão na quarta parte do trabalho. 
97 A distinção entre Type e Tokens é referida por Goodman a partir de C. S. Peirce em LA, p. 131n. 
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têm uma significação estabelecida devido a propriedades estruturais de um dado 

sistema. Da mesma forma, por muito diferentes que sejam duas impressões saídas do 

mesmo negativo da fotografia-de-Betty, elas são réplicas da mesma coisa e, por muito 

semelhante que seja a pintura-de-Betty relativamente à fotografia, ela é uma coisa 

diferente (veja-se supra, p. 66). Assim, a semelhança torna-se aqui supérflua ao não 

desempenhar nenhum papel nesta distinção. 

3ª Crítica — "A semelhança não fornece as bases para dar conta da 

ocorrência de execuções da mesma obra ou de repetições do mesmo comportamento 

ou experiência". 

O que foi dito em relação às réplicas de inscrições também se aplica a 

acontecimentos. Aquilo que permite classificar algo como a ocorrência da mesma 

obra (e.g., execuções musicais), ou da mesma experiência ou acontecimento (e.g., 

execução de uma pintura), não depende do seu alto grau de semelhança, mas da posse 

de certas características — no caso das execuções musicais, a partitura determina 

quais as características que são requeridas; no caso da pintura, essas características 

não são transitivas e repetíveis entre duas ou mais ocorrências. Mais uma vez, o 

sistema onde os símbolos funcionam é precedente a qualquer juízo de semelhança e é 

invariavelmente a sua consequência e não a sua causa. 

4ª Crítica — "A semelhança não explica a metáfora ou a verdade metafórica". 

A metáfora é construída na base de uma similitude elíptica e a verdade 

metafórica na de uma verdade literal elíptica. Mas  esta constatação, por si só, não 

explica nada, pois qualquer coisa se pode parecer elipticamente com qualquer outra 

coisa. A semelhança como critério para a metáfora — tal como para uma aplicação 

literal como na representação comum — é inconclusiva e relativa. A ocorrência de 

um termo — ou de uma imagem — que se aplica literal ou metaforicamente a um 

objecto, tem sobretudo que ver com o facto de, segundo um determinado plano de 

correlação, ambos partilharem ou transferirem as mesmas extensões primárias ou 

secundárias. A metáfora, por si só, cria e constitui uma semelhança particular entre os 

dois. O uso metafórico pode servir para explicar a semelhança, tanto ou mais como a 

semelhança explica a metáfora. 

5ª Crítica — "A semelhança não assegura a nossa prática de previsão, ou mais 

genericamente a nossa prática indutiva". 

Dois modos semelhantes de representar o mesmo objecto não asseguram que as 
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representações sejam semelhantes.98 Múltiplos factores e circunstâncias podem alterar 

as condições de semelhança estabelecidas para um determinado cenário. Além disso, 

tanto as semelhanças quanto as diferenças estão envolvidas em processos de 

projectabilidade. O confronto entre tradição e inovação sempre caracterizou as 

práticas representacionais e a sucessão de estilos semelhantes e contrastantes ao longo 

da história da arte. E quanto mais implantada e entrincheirada é uma prática, mais 

susceptível se torna de criar semelhanças.99 Em vez da semelhança estabelecer um 

padrão orientador para as nossas práticas indutivas, talvez sejam as práticas indutivas 

a fornecer as bases para alguns cânones de semelhança. 

6ª Crítica — "A semelhança entre particulares não é suficiente para definir 

qualidades". 

Quando anteriormente tentámos definir a “qualidade daquilo que é imagem” 

baseada nas características que encontramos em determinados objectos, tais como a 

posse de “configuração visual” ou de certas “peculiaridades plásticas”, deparámos 

com um universo demasiado extenso e com muitas excepções. A ideia de uma  

"semelhança de família" entre os membros da classe de coisas-que-são-imagens, por 

si só, revelou-se insuficiente: não é possível definir uma certa qualidade ou 

propriedade apenas com base em características de uma família de particulares que se 

assemelhem entre si, i.é, que compartilhem entre si pelo menos uma entre certas 

qualidades.  

7ª Crítica — "A semelhança não pode ser equiparada com, ou medida em 

termos de posse de características comuns". 

Esta é sobretudo uma crítica mais geral à semelhança, que sublinha algumas das 

falhas anteriores e que coloca a questão central: "Quando é que, afinal, duas coisas 

são semelhantes?". Quatro hipóteses são consideradas e refutadas: 

(1) "Quando elas têm pelo menos uma propriedade em comum". Uma vez que 

quaisquer duas coisas têm pelo menos uma qualquer propriedade em comum, então a 

semelhança tornar-se-ia numa relação universal e como tal inoperante. O argumento 

decorre do princípio da ubiquidade. 

                                                
98 Veja-se, por exemplo, o relato de Ludwig Richter citado por Gombrich, acerca de quatro jovens 

artistas que quiseram desenhar de forma absolutamente idêntica as ruínas de Tivoli; em E. H. 
Gombrich, Arte e Ilusão, “Cap. II – Verdade e Estereótipo”, (1960), 1995, p. 67. 

99 Cfr., FFF, p. 125. 
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(2) "Quando têm todas as propriedades em comum". Neste caso, o argumento 

leva o princípio da reflexibilidade ao absurdo. Seria também uma solução inoperante, 

pois não existem coisas que têm todas as propriedades em comum — existirá sempre 

uma propriedade que as distinga; e a não existir, haveria uma coincidência da coisa 

com ela própria. A semelhança tornar-se-ia uma relação vazia e, por isso, inútil.  

(3) "Quando duas coisas (x e y) têm mais propriedades comuns, 

comparativamente com outras duas coisas (w e z)". Esta resposta pretende seguir um 

dispositivo baseado numa fórmula comparativa, em vez de categórica. No entanto, 

podemos sempre alargar o universo de coisas com propriedades comuns 

relativamente a x e y, de modo a que intersecte outro universo alargado de coisas com 

propriedades comuns relativamente a w e z. Uma vez que o número de propriedades 

consideradas entre duas coisas pode ser sempre variável, o critério comparativo para 

estabelecer semelhança fica indeterminado. 

(4) "Quando têm propriedades importantes em comum, comparativamente com 

outras coisas". De todas as propriedades que possam compartilhar, destacam-se 

algumas como as mais relevantes. Assim, uma coisa seria semelhante a outra se a 

importância das propriedades cumulativamente partilhadas pelas duas fosse maior 

que a importância das propriedades partilhadas por outras duas coisas. Mas a 

“importância” é uma noção altamente volátil e variável com o contexto e com os 

interesses, não servindo, portanto, como um critério fixo que distinga as propriedades 

de coisas a comparar em termos de semelhança. 

 

Com tantas objecções, importa agora concluir se, ainda assim, a semelhança é 

um conceito útil para uma caracterização de representação.  

É necessário reconhecer que a semelhança é tão relativa e variável, como 

incerta e indispensável. Ela é evidente quando confinada ao contexto e à 

circunstância, e desesperadamente ambígua quando livre dele. A semelhança 

funciona quando um quadro de referência é tácita ou explicitamente estabelecido, mas 

fora deste contexto não está especificado sob que termos ocorre a semelhança entre 

duas coisas. 

Mas reconhecer simplesmente a sua relatividade não significa que se possa 

salvar a semelhança. Dizer que a relação de semelhança entre a imagem x e o objecto 

y ocorre, quando "sob um determinado quadro de referência são especificadas as 



 

 100 

propriedades que têm em comum", não acrescenta nada ao facto de x e y terem 

"propriedades comuns especificadas segundo um determinado quadro de referência", 

sublinhando essa relação como qualquer coisa de supérfluo relativamente ao quadro 

de referência. Não é possível fornecer uma definição suficientemente abrangente para 

a semelhança — não existem coisas que por si só estabeleçam uma ocorrência da 

similaridade e não existe uma fórmula geral que possa dar conta de todas as 

ocorrências onde a similaridade é estabelecida. A semelhança funciona caso a caso e 

depende sempre de um quadro de referência que a precede. 

Os juízos comparativos de semelhança requerem normalmente, não apenas a 

selecção de propriedades semelhantes, mas a acentuação da sua importância relativa 

— a variação, tanto da acentuação como da importância, pode ser rápida e enorme. 

Essa variação pode depender de quem faz os juízos comparativos e de quando os faz. 

Os interesses, os objectivos e os contextos influenciam decisivamente naquilo que 

consideramos como relevante na relação de similaridade. As circunstâncias alteram a 

semelhança. 

Quando informalmente, por exemplo num jantar, queremos relatar um 

acontecimento e dizemos que um saleiro representa uma pessoa, rapidamente 

estabelecemos semelhanças: a tampa é a cabeça e o frasco o corpo. Se outra pessoa 

for uma garrafa ou um copo, as associações continuam. Tudo se parece com algo. 

Esta relatividade apesar de volátil não é um defeito fatal. Tal como os físicos não 

deixam de falar do movimento, simplesmente pelo facto de ele não ser absoluto, 

também não vamos deixar de falar da semelhança. No entanto, como Goodman 

refere, considerada filosoficamente torna-se um assunto escorregadio; posta sob 

análise, a semelhança, tanto tende a desaparecer, como a requerer a explanação para 

aquilo que parece querer demonstrar. A semelhança não especificada, pela sua 

relatividade e variabilidade, é um conceito que se torna vazio e inútil, quando 

comparada com a denotação; quando é especificada de acordo com um determinado 

quadro de referência, tende a confundir-se com a denotação e portanto revela-se 

supérflua. Assim, por uma questão de economia e de clareza, talvez seja preferível 

manter a representação dependente das regras internas de denotação que decorrem 

das marcas pictóricas que lemos nas imagens.100 

                                                
100 A recusa do conceito de uma semelhança perceptual ou conceptual, como ferramenta para 
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4.2 — Ler Imagens 

Todas as diferenças até agora traçadas entre as coisas que funcionam como 

imagens e as coisas que não funcionam, residem em discriminações estabelecidas ao 

nível da estrutura sintáctica dos símbolos.  A sintaxe, como vimos, não é determinada 

por constituição física ou pela especificidade da produção das coisas, mas por aquilo 

que determina um símbolo como parte integrante de um esquema. Se as imagens são 

símbolos que se integram num esquema denso e saturado, então a sua leitura será 

sempre analógica, porque decorre da finura de discriminações, da selectividade em 

distinguir figuras num conjunto compacto e contínuo de elementos significantes, e 

não em qualquer ideia errónea de analogia. Baseia-se nas relações sintácticas entre os 

símbolos pictóricos e na respectiva interpretação de figuras a partir delas, e não em 

qualquer relação de semelhança entre os símbolos e aquilo que possam referir, 

independentemente de, quer de forma concomitante ou não, se convoquem ou 

ocorram fenómenos de similaridade. 

Talvez agora se torne mais claro o sentido que encerra a expressão “ler 

imagens”. Como já vimos anteriormente, a simbolização pressupõe interpretação. A 

interpretação de uma imagem é, em certo sentido, um processo semelhante ao de 

leitura de textos, partituras, ou qualquer outro tipo de sinais organizados em sistemas. 

E apesar da expressão "leitura da imagem" fazer supor que exista uma linguagem 

para as imagens, Goodman alerta-nos constantemente para os equívocos desta 

generalização.101 “Ler imagens” significa reconhecer figuras através de inscrições 

pictóricas que funcionam em sistemas que prescrevem um esquema analógico. Dizer 

que uma imagem representa isto ou aquilo, envolve o (re)conhecimento prévio de 

marcas pictóricas; e este reconhecimento nem sequer está dependente do facto das 

marcas denotarem algo em concreto (a simbolização pode ocorrer apenas por 
                                                                                                                                      

explicar problemas filosóficos é sobretudo — tal como por exemplo, a recusa de conceitos como 
intensão, conotação ou sinonímia — uma condição necessariamente metodológica no extensionalismo 
de Goodman. Se é admissível quando correntemente usado numa linguagem frouxa, converte-se em 
redundante quando analisado  no quadro rigoroso de uma linguagem extensionalista. 

101 A propósito dos equívocos decorrentes quer de uma teoria linguística das imagens quer de uma 
teoria icónica da linguagem, veja-se entre outros textos, "The Way the World Is",  PP,  pp. 24-25, LA, 
pp.41-42 e 226, e WW, p.103. 
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exemplificação ou por expressão). As imagens referem, porque traduzimos 

analogicamente estes sinais em figuras que, de acordo com um dado sistema 

representacional, se ajustam coerentemente a algo que lhes corresponde. 

Assim, a causa da referência das imagens e particularmente da representação 

pictórica funda-se numa interpretação de marcas e não numa qualquer semelhança 

entre marcas e coisa representada. Mas aqui começamos a entrar numa esfera 

diferente: passar das marcas pictóricas à coisa denotada envolve não apenas a 

conformidade a uma sintaxe, mas também o seu acordo com um plano de correlação 

semântico, i.é, não envolve apenas um esquema simbólico, mas sobretudo um sistema 

simbólico. Se identificar imagens depende de propriedades do esquema, ler imagens 

depende de propriedades do sistema. E como já vimos, a variedade de sistemas 

pictóricos é tão vasta quanto as versões-de-mundo que construímos para dar conta da 

realidade. 

A leitura de representações resulta de um processo de descodificação que 

depende de factores que de alguma forma têm de estar estabelecidos 

convencionalmente por um dado sistema pictórico. As representações requerem um 

sistema que permita interpretar aquilo que o pintor amador Winston Churchill 

chamou a “transmissão em código dos criptogramas da Arte”.102 Já havíamos visto 

que os sistemas são construções convencionais. Porém, no domínio das imagens, 

existem questões que se afigura legítimo colocar, uma vez que a noção de 

convencional, como o próprio Goodman afirma, é “perigosamente ambígua”.103 

Haverá símbolos mais convencionais que outros? Fará sentido falar em limites para a 

convencionalidade? Na origem destas interrogações está a recorrente dicotomia entre 

o convencional e o natural, entre aquilo que nos símbolos é mais artificial ou 

arbitrário e aquilo que é intrinsecamente mais natural ou inato. 

Podemos admitir que os símbolos “man” e “homem” são tão arbitrários como 

quaisquer outros para classificar a mesma coisa. Aquilo que os torna mais “naturais” 

não se relaciona com nenhuma predisposição inata e intrínseca das palavras, mas tão 
                                                

102 Cfr., Sir Winston Churchill, Painting as a Pastime, (1948), citado por E. H. Gombrich, Arte e 
Ilusão, (1960), 1995, p. 41. 

103 A convencionalidade dos símbolos pode oscilar quer entre os que são muito comuns ou 
normais, decorrentes de sistemas tradicionais ou enraizados, quer entre os que são muito codificados 
ou artificiais, decorrentes de sistemas novos ou pouco habituais:“… witness the contrast beteween 
“very conventional” (as “very ordinary”) and “highly conventional” or “highly conventionalized” 
(as “very artificial”)”. Cit., LA, p .37n. Veja-se também RP, pp.93-100. 
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somente com a prática e familiaridade que temos com certos sistemas linguísticos 

implantados. Neste sentido, a escrita em espelho de Leonardo ou qualquer sinalética 

criptada são bastante artificializadas, na medida em que resultam de sistemas de 

referência construídos para um dado contexto pouco habitual. Não obstante, esses 

sistemas não deixam de ser, em absoluto, tão convencionais como outros mais 

habituais. O artificial contrasta aqui com o natural, não por uma questão de grau na 

convenção, mas por uma questão de grau na habituação. 

As distâncias ameaçam ganhar expressão quando se trata de comparar, por 

exemplo, palavras e imagens. Tradicionalmente as imagens parecem ganhar terreno 

nesta contenda pelo naturalismo, pois não dependem de regras atestadamente 

codificadas e estabelecidas para interpretarmos aquilo que referem. Uma linguagem 

possui um alfabeto, um léxico e uma gramática fixados convencionalmente, ao passo 

que uma representação parece possuir um plano de entendimento como que dado à 

partida. O argumento recorrente é o de que as imagens falam numa linguagem 

universal. E a confirmar este atestado de exclusividade temos a sentença final de que 

“uma imagem vale mil palavras”. Mas o ditado adianta tanto quanto o seu recíproco 

“uma palavra vale mil imagens”.104 As dificuldades surgem quando começamos a 

comparação entre imagens. Qual é mais natural: um retrato de Holbein ou um de 

Botticelli? Qual é mais convencional: um desenho ou uma radiografia? E qual das 

duas é menos arbitrária: uma fotografia a preto-e-branco ou a cores? 

Irremediavelmente os nossos juízos serão sempre condicionados por hábitos 

adquiridos de ver, por práticas enraizadas em lidar com o género de imagens que nos 

são mais familiares ou por aprendizagens mais ou menos direccionadas na 

descodificação de certos sistemas de representação. Uma fotografia, tal como um 

desenho, é um pedaço de papel com linhas e manchas num dos lados que, por uma 

conveniência tácita, tomamos como estando a traduzir aquilo que é suposto referir. 

Essa tradução não é inata. É adquirida através de um longo, subtil e complexo 

processo de aprendizagens que se inicia muito cedo quando a criança começa a dizer 

que um risco ou uma garatuja é o pai, um cão ou uma casa. Símbolos e sistemas não 

surgem isolados do nada: estão absorvidos na nossa cultura, são filtrados pela nossa 

experiência e adaptam-se às nossas conveniências. Por isso, a percepção de imagens  

                                                
104 Ou ainda “uma imagem vale mil imagens” ou “uma palavra vale mil palavras”. 
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Fig. 25 

não se resume, como anteriormente referimos, a um simples processo de olhar 

inocente onde a realidade se encontra espelhada. Matéria neutra ganha sentido, pois 

uma imagem surge sempre num contexto de não-imagem. Aprendemos tanto a olhar 

as imagens enquanto objectos, quanto a relacionar as imagens com os objectos; 

linguagens interagem com imagens e vice-versa; associamos diferentes sistemas de 

representação com variados modos de ver; integramos velhos códigos em novas 

formas de expressão. O modo quase automático como lemos imagens subentende esta 

aprendizagem dinâmica e envolve o treino, a exploração e o desenvolvimento de 

muitas capacidades visuais no âmbito de um contexto culturalmente determinável. A 

descodificação dos “criptogramas” relaciona-se por isso com múltiplos e variáveis 

factores contextuais. Quanto mais familiares forem as convenções convocadas para a 

interpretação, mais naturais os símbolos nos vão parecer. Quanto mais estranhas 

forem, mais artificiais os consideramos.105 

                                                
105 A interpretação de imagens é seguramente um dos temas mais debatidos no problema da 

representação. Implica a exploração sobre as capacidade de aprender a ler representações e sobre 
estruturas inatas nos processos de visão. Acerca da leitura de imagens em culturas pictoricamente 
inocentes veja-se as conclusões do artigo de Jesse Prinz “Toward a Cognitive Theory of Pictorial 
Representation”, 1993;  acerca do conceito de invariantes envolvidas na percepção visual de imagens, 
veja-se J. J. Gibson The Ecological Approach To Visual Perception, 1986, pp. 267-291. 
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4.3 — Limites da Representação 

Chegados a este ponto podemos finalmente regressar ao cerne da nossa questão: 

saber quando é que uma imagem representa. Grande parte da argumentação relativa 

aos problemas da “realidade das imagens” é extensível ao problema da representação. 

No entanto, convém relembrar a circularidade inconsistente de identificar imagem 

com representação: o que faz com que uma imagem seja uma representação envolve 

mais qualquer coisa. 

Tal como a representação não depende de uma relação de semelhança, também 

não depende de uma relação causal ou indicial: as marcas de um insecto gravadas 

num fóssil, bem como as marcas de luz gravadas numa película fotográfica, 

permanecem simplesmente marcas se não houver uma indicação externa que permita 

estabelecer uma correlação de significado; saber se a causa da representação provém 

de uma força física que imprime ou de um feixe de luz que queima, não adianta muito 

à necessidade de que uma interpretação tenha de ser sempre requerida. E o argumento 

não faz depender a representação de qualquer motivação ou intenção envolvida no 

acto de representação. Nem sempre o que um artista representa coincide com o que 

ele intencionou representar, nem sempre ele controla essa intenção, nem sempre 

conhecemos essa intenção e nem sempre existe intenção. A representação não está 

dependente de qualquer “pretensão de representar”. A fotografia-de-Neptuno é um 

exemplo disso mesmo (veja-se supra fig. 19).106  

A representação também não reside no que um sujeito quiser ver representado 

— ninguém considera razoável  dizer que na pintura de Magritte está representado 

um charuto e não um cachimbo. E se por alguma razão não imediatamente 

                                                
106 José Henrique Azevedo, o autor da imagem, só dois anos depois de ter tirado a fotografia é que, 

casualmente ao imprimi-la em papel, reparou nesta curiosidade. É claro que a sua intenção era 
simplesmente a de retratar,  não Neptuno, mas a tempestade daquele dia. E se a imagem apenas 
representa uma tempestade é graças à fotografia e não à sua intenção. Mas mesmo que pudéssemos 
imaginar um fotógrafo de câmara em punho a disparar intencionalmente contra a rebentação, na 
desesperada esperança de apanhar uma onda em forma de Neptuno, isso não era suficiente para que a 
imagem cumprisse esse objectivo de representação. Conhecer as intenções de quem produz uma 
representação pode ter um interesse fulcral para a sua correcta interpretação, mas identificar o que é 
representado não pode ficar dependente desse conhecimento. 
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discernível, o cachimbo representado significar um charuto, esse facto tem de ser 

explicado através de relações semióticas baseadas em critérios objectivos e não numa 

impressão subjectiva ou num capricho interpretativo de um percipiente. Obviamente 

que a interpretação de uma representação não é única, fixa e universal. Não obstante, 

convém separar o que é o livre arbítrio de uma qualquer interpretação — incluindo as 

incorrectas — de o que é a pluralidade de interpretações correctas — mesmo que 

muitas delas estejam em desacordo ou sejam até antagónicas. A correcção das 

versões, tal como a correcção das interpretações é balizada por critérios de 

aceitabilidade que, apesar de variáveis, são minimamente orientadores. 

Da mesma forma, a representação também não pode depender da estrutura 

interna que um objecto impõe como representação. Objectos naturais e pinturas 

representam com igual propriedade. Um homem tanto pode ser representado por 

saleiro de mesa, quanto pelo David de Michelangelo. E por muito semelhantes que 

sejam, o cavalo no meu tabuleiro de xadrez e o cavalo de Marco Aurélio na praça do 

Capitólio em Roma, tanto um quanto outro, não funcionam do mesmo modo. Assim, 

o argumento conclusivo é o de que nada é intrinsecamente uma representação: o 

estatuto de representação é relativo ao sistema simbólico. 

Resumindo, uma imagem para ser uma representação tem de funcionar como 

um símbolo pictórico de um sistema representacional (seja esse símbolo uma pintura, 

desenho, fotografia ou outro qualquer género de imagem).107 Um sistema é 

representacional quando funciona com um esquema denso de elementos que 

determinam a sua leitura de forma analógica na interpretação de figurações (o qual se 

aplica, por exemplo, tanto a pinturas abstractas como naturalistas). Apesar da 

representação por imagens depender das suas propriedades pictóricas e das 

respectivas relações sintácticas e semânticas que estabelecem no âmbito destes 

sistemas, depende também — e este é o ponto fundamental — do seu estatuto 

enquanto símbolo de um sistema denotativo: 
 

“Um conjunto denso de elementos só representa se ostensívelmente for provido 

de denotata. A regra para pôr em correlação os símbolos com os denotata, pode 

resultar numa não atribuição de qualquer denotata efectivo para qualquer 

                                                
107 Cfr., LA, p. 226. 
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símbolo, pelo que o campo de referência fica nulo; mas os elementos só se 

convertem em representações quando estejam conjugados com uma correlação 

desse tipo, efectiva ou de princípio”108 

 

Esta passagem fornece-nos a chave para entendermos até que ponto pode ir a 

denotação por imagens. Assim, um qualquer sistema pictórico denotativo tem de 

estabelecer — quer de forma declaradamente instituída, seja por preceitos 

impositivos, ou por normas codificadas, quer de forma tácita, sugerida ou ad-hoc — 

as regras, os princípios, os indícios ou as indicações gerais, numa palavra, as 

convenções que permitam “correlacionar” as marcas pictóricas e os objectos 

representados, ou seja, que permitam estabelecer denotata para que uma interpretação 

referencial ocorra. Assim, para que uma imagem represente, temos de conhecer — ou 

pelo menos estar vagamente familiarizados com — as regras de correlação, “efectivas 

ou de princípio”, entre inscrições pictóricas e coisas denotadas, de forma a que haja 

uma “atribuição” de significado ou de referente.  

 

 

 
Fig. 26 

                                                
108 Cit., LA, p. 228. 
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Acontece que nem sempre perante uma imagem é possível estabelecer uma 

atribuição denotativa de forma peremptória. Ou seja, nem sempre dispomos dos 

meios para interpretar o que é veiculado numa imagem, de modo a que possamos 

relacionar — pelo menos correctamente — a representação com o representado. 

Consideremos as duas imagens da figura 26. Num primeiro olhar desatento, a tarefa 

de identificar alguma coisa denotada, neste “conjunto denso de elementos”, parece 

inconclusiva. Aquilo que arriscaríamos a dizer é que os objectos representados que 

possamos ver são (chamemos-lhes assim) ovnis — “objectos visuais não 

identificados”. Reconhecemos que se tratam de imagens, mas não reconhecemos que 

figuras [characters] denotadas se ajustam às inscrições pictóricas dos ovnis. 

Na realidade, a figura 26.1 é uma pintura abstracta, que não representa o que 

quer que seja e a figura 26.2 é uma fotografia que representa ramos de árvores. Ora, 

aquilo que faz com que num caso continuemos a ver “ovnis” e no outro passemos a 

ver “árvores” reside no facto de conseguirmos “conjugar” aqueles sinais com um 

sistema interpretativo que se ajusta ao que eles possam representar. A denotação 

efectiva não depende porém de identificarmos uma imagem como abstracta e outra 

como representativa — podemos ver na pintura um “bando de pássaros esvoaçantes” 

e podemos encontrar na fotografia a “textura de uma folha”, ou “um padrão 

abstracto”. Essa denotação depende, sobretudo, do plano de correlação que, em cada 

caso, seleccionamos para conseguir conjugar as inscrições com as coisas 

representadas. No entanto, a convocação de um plano de correlação ajustado — ou a 

aplicação de um sistema de referência pictórico apropriado — nem sempre ocorre. 

Isto é, a atribuição de um significado denotativo requerida para a representação 

encontra, por vezes, alguns limites, “pelo que o campo de referência fica nulo”. A 

ocorrência de representação numa imagem  ficará por determinar em situações que 

podem decorrer de três ordens de razão que passaremos a expor.  

 

(1) Existem imagens que, como já vimos, não têm qualquer pretensão de 

representar. A pintura abstracta, certos motivos decorativos, padrões geométricos, 

configurações fractais, não representam nada em concreto (e.g., fig. 27). Como 

constatamos, para que haja representação é suposto haver denotação. Ora, estas 

imagens podem referir muitas coisas pela via da exemplificação, sem que esteja 

estabelecida qualquer denotação a objectos a que se apliquem. 
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Fig. 27 

 

 
Fig. 28 



 

 110 

 

 

(2) Por vezes, reconhecemos que uma imagem representa, mas não 

identificamos o que representa. Sistemas familiares de produção de imagens, como os 

da fotografia, cuja função habitual é a de representar, podem denotar objectos que nos 

são estranhos, que nunca vimos anteriormente ou tomadas de vista desconhecidas, ao 

ponto de não conseguirmos reconhecer na imagem qualquer objecto que nos seja 

familiar (e.g., fig. 28). Se a correlação necessária à aplicação dos objectos de um dado 

domínio não ocorrer, a denotação fica nula ou indeterminada. E se efectivamente 

desconhecermos o referente ou formos incapazes de o contextualizar, a interpretação 

de algo que é representado fica-se pela incerteza, pela mera especulação ou 

simplesmente não ocorre (e.g., fig. 29). Podemos imaginar o que seria há cem anos 

atrás alguém ver a  imagem de um objecto comum, como a de um aspirador: 

certamente não denotaria nada em concreto. Da mesma forma, imagens que se 

aplicam a objectos que desconhecemos ou que somos incapazes de relacionar, 

permanecem ovnis, e nessas circunstâncias falham o seu objectivo de representação.109 

 

 

 
Fig. 29 

                                                
109 Obviamente que nos processos de aprendizagem deparamos continuamente com palavras novas 

ou com imagens que se aplicam a coisas que até à data desconhecíamos e que posteriormente 
conseguimos relacionar com outras coisas, inaugurando a denotação que cabe a esse novo predicado. 
Mas enquanto essa atribuição de significado não esteja estabelecida, a aplicação de símbolo a referente 
fica vazia. Para a identificação dos ovnis relativos a todas estas imagens, consulte-se o índice de 
figuras. 
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Fig. 30 

(3) Para que uma imagem represente um objecto é necessário que ele seja 

denotado por um qualquer sistema representacional. Existem, porém, muitos sistemas 

de representação pouco familiares, completamente estranhos ou demasiado 

específicos que, apesar de construídos para denotar objectos bem familiares, falham 

esse objectivo para um leigo, ou para alguém que não esteja apto ou capacitado para 

descodificar o seu significado implícito. (e.g., fig.30).  Para todos os efeitos, essas 

imagens nada representam para quem não as consiga interpretar correctamente, tal 

como as palavras deste texto nada descrevem para alguém que não saiba ler 

português.  

 

Por força de razão, subsumimos os mesmos argumentos relativos a ovnis a uma 

quarta situação em que não se sabe interpretar o sistema de representação e, 

cumulativamente, se desconhecem os referentes aos quais esse sistema se aplica. 

Convém ressalvar que, em todas estas situações, excluímos condicionantes que 

possam influenciar negativamente o normal processo de interpretação. Por 

“normalidade” queremos referir os factores que se relacionam com a própria 

percepção visual das imagens e o modo como elas influem na sua leitura: ângulo e 

distância de visão em relação à imagem, iluminação apropriada, condicionantes 

físicas e psicológicas do percipiente, tempo de observação, espaço envolvente, etc. 

Certos sistemas de representação, como os das anamorfoses, deliberadamente jogam 

com estas condicionantes do posicionamento de observação, por forma a produzir  
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Fig. 31 

efeitos curiosos que se relacionam com a leitura da imagem (e.g., fig. 31). Assim, 

dentro dos limites da razoabilidade, todo o ruído que possa ocorrer na interpretação 

duma representação, ou toda a amálgama de sinais que permanece sem significado 

decorre apenas de não reconhecermos os sinais na qualidade de símbolos que 

denotem (ou de desconhecermos os sistemas em que eles funcionem), ou de não 

reconhecermos os referentes denotados. Independentemente do tipo de sistema, 

aquilo que está sempre envolvido é uma espécie de tradução, e por isso, os hábitos de 

ver e de representar de quem traduz desempenham um papel central. Tal como 

Goodman refere a propósito do sistema da perspectiva: “imagens em perspectiva, à 

semelhança de quaisquer outras, têm de ser lidas; e a habilidade para as ler tem de 

ser adquirida”110 

Podemos imaginar infindáveis sistemas de referência que estabeleçam, quer de 

uma forma “óbvia” quer de uma forma “obtusa” — mas segundo critérios 

objectivamente pré-estabelecidos — as mais variadas formas de denotação entre a 

imagem x e o objecto y. Tal como Goodman diz, “uma paisagem pintada por 

Constable pode, de acordo com princípios apropriados de correlação, fornecer uma 

quantidade enorme de informação sobre um elefante cor-de-rosa.”111 As 

representações pictóricas não estão dependentes de qualquer iconicidade, nem têm 

                                                
110 Cit., LA, p. 14. 
111 Este comentário surge a propósito de uma critica a E. Gombrich, acerca da “equivalência 

coerente de informação visual pertinente” requerida para a representação cfr., “Review of Gombrich’s 
Art And Ilusion”, PP, p.145. 
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necessariamente que possuir algum grau de figurativismo (no sentido em que 

classificamos o figurativo por oposição ao abstracto).112 Um electrocardiograma, um 

mapa ou uma fotografia científica de um tecido celular apenas produzem significação 

coerente para quem esteja habilitado e habituado a traduzir correctamente os sinais 

pictóricos que veiculam e, portanto, a perceber aquilo que representam. Obviamente 

que as representações são por vezes interpretadas fora do seu sistema próprio de 

leitura, de forma diferente, ou até de forma incorrecta, das quais são supostas ser 

compreendidas. Por outro lado, quando uma significação denotativa não ocorra, 

podemos sempre interpretar essas figurações como imagens abstractas, ou 

simplesmente como imagens que não representem concretamente algo, mas que 

podem, ainda assim, referir por vias mais ou menos intrincadas, envolvendo a 

expressão, a alusão ou a exemplificação. Assim, apesar de todas as imagens 

apresentarem figurações, só representam quando uma significação denotativa for 

estabelecida. A distância entre o figurativo e o abstracto oscila invariavelmente entre 

este balanço. 

 

O princípio teórico que sustenta o critério da representação na denotação é 

apenas enunciado. E apesar de explicado, a sua aplicação prática não é demonstrada 

por Goodman. No universo geral das imagens, os modos particulares pelos quais as 

imagens denotam faz parte de um outro campo de investigação acerca das 

convenções próprias que os variados sistemas de representação estabelecem para cada 

domínio.113 A história, as teorias, as ciências e as tecnologias da Arte, bem como o 

                                                
112 “The often stressed distinction between iconic and other signs becames transient and trivial; 

thus does heresy breed iconoclasm.” Cit., LA, p.231. 
113 Goodman assume que a sua tese de subsumir a representação na denotação, é sobretudo uma 

“proposta de categorização” ou um “esquema de organização”, que assenta em premissas de 
argumentação que não necessitam de recorrer à justificação de casos concretos (veja-se WW, p.129). A 
análise dos critérios de denotação envolvidos nos múltiplos sistemas de representação é uma tarefa 
para outras áreas de investigação: varia entre o estudo dos media representacionais mais implantados, 
(como os da fotografia) e os que são mais específicos (como os do estilo particular de um artista, ou de 
um dispositivo de representação científico). Em Art and Representation — New Principles in the 
Analysis of Pictures, 1997, John Willats apresenta uma abordagem exaustiva acerca dos princípios da 
representação, insistindo na ideia de dois grandes grupos que se complementam e que são subjacentes 
aos vários sistemas de representação: os sistemas denotativos (que incluem marcas pictóricas 
primitivas, desenhos lineares, métodos ópticos, etc.) e os sistemas de projecção (que incluem 
perspectiva central, axonometrias, transformações topológicas, etc.). As referências podem, no entanto, 
estender-se aos tratados, compêndios e manuais de pintura e desenho ou aos programas das próprias 
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estudo comparado das práticas de representação  dão conta da especificidade dessas 

regras de representação, que ao longo dos tempos permitiram correlacionar símbolos 

pictóricos e referentes denotados. Mas essa é uma investigação histórica que não tem 

cabimento aqui e com a qual não nos podemos ocupar. 

 

Em conclusão, os limites da representação implicam múltiplos factores — de 

reconhecimento, de aptidão, de familiaridade, de cultura, de hábito — envolvidos nos 

processos de interpretação, decorrentes das especificidades do sistema simbólico de 

representação onde a imagem funciona, ou onde a fazemos funcionar. Os contextos e 

as circunstâncias, bem como os objectivos e os interesses que nos movem, cruzam-se 

com estes factores. Porém, é sempre um funcionamento simbólico convocado por um 

sistema que prevalece. E como existem muitos sistemas interactuantes, essa é uma 

das razões por que a representação por imagens é um assunto tão intrigante e que 

envolve sempre continuadas interpretações. Por um lado, o facto das imagens 

funcionarem sintacticamente através de um esquema denso e repleto justifica que 

suscitem atenção e análise repetida. É sempre possível encontrar algo de diferente em 

cada marca; relações não discernidas impelem a novos olhares; a parte e o todo 

interagem dinamicamente revelando pormenores ou enquadramentos negligenciados. 

Por outro lado, o facto das representações se aplicarem a um campo de referência 

semanticamente denso e ambíguo, exige a nossa capacidade de proceder a uma 

infinita finura de ajustamentos, por forma a correlacionarmos que coisas são 

aparentemente referidas.  

A representação é sempre re-apresentada quando lemos uma imagem. 

 

                                                                                                                                      
obras, estilos e correntes artísticas. 
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5 -  Enigmas  da  Representação   

 

 

 

 

O papel da representação varia muito em função do contexto em que ocorre. A 

mesma fotografia de um indivíduo num B.I., num álbum de família, num cartaz 

publicitário ou numa galeria de arte são vistos de forma diferente. Umas vezes o que é 

representado é essencial, outras o modo como é representado é mais proeminente. 

Vamos alternando o interesse ou na pessoa ou na própria imagem. O mesmo 

indivíduo num desenho pode ser simplesmente um qualquer personagem, real ou 

imaginado. O conhecimento de quem ou do que está efectivamente representado 

numa imagem é invariavelmente relegado em função do entendimento que a 

modalidade de representação da imagem propõe. 

As representações têm esta dupla valência: representam coisas e ao mesmo 

tempo são coisas que representam, i.é, são objectos com singularidades próprias, que 

se agrupam como instâncias de uma espécie — como imagens de uma qualquer 

modalidade de representação. São precisamente algumas características dessas 

modalidades que queremos abordar neste capítulo: por um lado a “representação 

fictícia” e a “representação-como”; por outro, as oscilações entre o “diagramático” e 

o “pictórico”. 

 

5.1 — Representação Fictícia 

Quando dizemos que uma imagem representa um dragão, parece ser o próprio 

conceito de representação (“voltar a pôr presente”) que entra em contradição. Como é 

possível sustentar que a imagem representa uma coisa que não existe? Ou, que 

representa um homem inventado? A abordagem destes enigmas à luz da semântica 

extensional proposta por Goodman permite compreender não apenas os casos de 

representações de coisas que não existem, mas também extrapolá-los para outros 
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casos mais comuns de representação.114 

Todas as representações de realidades indeterminadas, de acontecimentos 

meramente possíveis, de objectos logicamente impossíveis, de entidades fictícias, de 

coisas que não identificamos, e ainda, todas as representações em geral (com 

denotação singular, múltipla, indeterminada ou vazia), são imagens que se 

corporizam em objectos físicos bem concretos, como pinturas, desenhos, esculturas 

ou filmes. Pois bem, todos estes objectos ou coisas-que-existem-no-mundo são eles 

próprios denotados por predicados que os nomeiam e que os individualizam quanto à 

sua especificidade. Isto significa que a imagem do objecto tal é classificada pela 

etiqueta tal, do acontecimento tal é rotulado de tal, da característica tal é nomeada de 

tal, enfim, a imagem de qualquer coisa é sempre classificada por uma etiqueta de 

nível superior. O modo como o fazemos depende em larga medida, já o vimos, das 

versões que em certas circunstâncias adoptamos para estruturar, ordenar ou construir 

a realidade. Não obstante, e independentemente da forma como os objectos são 

classificados, eles têm uma existência predicativa. Sabemos que determinado objecto 

não “representa um dragão” — pois isso implicaria a inferência falaciosa de que 

existe um “dragão” da qual a imagem é uma “representação” — mas que literalmente 

é uma “representação-de-dragão” ou uma “representação-de-criatura-imaginária”. Ou 

seja, sabemos que é um objecto classificado como indivíduo de uma determinada 

espécie. Da mesma forma que certas etiquetas com extensão primária real como a 

palavra “cadeira” são exemplificadas por imagens-de-cadeiras e não imagens-de-

mesas, também certas etiquetas com extensão primária vazia como a palavra 

“dragão” são exemplificadas por imagens-de-dragão e não imagens-de-centauros, 

porque, efectivamente, as respectivas extensões secundárias de “dragão” e de 

“centauro”, na medida em que são objectos físicos com propriedades diferentes, 

diferem em significado. Por este motivo, a representação fictícia é essencialmente 

um caso de exemplificação. 115 

Assim, em São Jorge e o Dragão de Paolo Uccello (fig. 32.1) reconhecemos 

uma criatura fantástica não pela sua identidade real, mas por possuir uma identidade  

                                                
114 Para uma explicação mais detalhada relativa à existência de entidades fictícias veja-se o artigo 

de Carmo D’Orey, “A Identidade de Vénus ou as Vantagens da Extensionalidade”, 1999, pp. 169-187. 

Veja-se supra, pp. 46-49; e ainda, “On Likeness of Meaning”; e “On Some Differences about 
Meaning”, PP, pp. 221-230; e pp. 231-238. 
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Fig. 32 

ficcional que é construída factualmente através da existência das várias versões de 

lendas orais, de descrições literárias, de desenhos e pinturas, revisitadas por outras 

versões da música, da escultura ou do cinema. A pintura de Uccello agrupa-se na 

espécie de indivíduos similares, porque se inclui na mesma extensão secundária das 

coisas que são representações-de-dragões (e.g., fig. 32.2, 32.3 e 32.4), as quais podem 

compartilhar certas características com outras extensões paralelas como a da classe 

das pinturas-mitológicas, ou da classe mais geral das versões-de-mundo-ficcionais, e 

assim por diante. Em suma, o reconhecimento de um dragão ocorre, porque aquela 

imagem se relaciona com uma teia de versões que exibem o modo como tal criatura é 

descrita e representada, fixando por essa via a sua identidade.  

Ora, o problema das imagens que representam coisas que não existem não 

reside propriamente na representação, mas na existência factual do objecto ou coisa 

representada. O desenho de um arquitecto representa uma casa que ainda não existe, 

que pode já existir ou que já desapareceu; a existência da casa não coloca em cheque 

a existência do desenho. Os dragões e outras quimeras, até prova em contrário, apenas 

existem  em imagens e outros símbolos, e isso deveria bastar. Portanto, as 

representações não referem exclusivamente realidades tangíveis; mas, precisamente 

por serem coisas tangíveis e por se tratarem de símbolos denotativos, podem 

funcionar enquanto testemunhos de coisas como quimeras, ficções, ovnis e outras 

realidades impossíveis, inventadas, improváveis ou meramente possíveis que 
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encontram denotação vazia. Além disso, a fronteira entre o que tem denotação real e 

vazia é por vezes difícil de traçar. Há sempre algum tipo de denotação efectiva 

naquilo que as imagens fictícias exibem: relações baseadas em objectos comuns e 

acontecimentos familiares, partes compósitas claramente identificáveis, associações 

com características concretas ou com entidades reais, etc.  

O problema genérico da validade da ficção não está aqui em causa. Mesmo que 

as imagens possuam denotação nula, vazia ou indeterminada, a exigência de verdade 

é um problema que conta muito pouco nos múltiplos modos de como podemos 

construir e representar a realidade.116 O que nestes casos conta é que, com base em 

exemplos de representações, sejam elas paradoxais, estranhas, inventadas, imaginadas 

ou não, aprendemos a distinguir as modalidades de referência implicadas por cada 

imagem. Tal como aprendemos a reconhecer imagens de aspiradores que nunca 

vimos, a relacionar as imagens de ovnis e a projectar casas que não existem, também 

aprendemos a reconhecer, a relacionar e a projectar tantas outras coisas a partir de 

fábulas, fantasias e ficções. 

A principal conclusão a tirar é a de que o peso da representação nas imagens 

oscila devido à sua dupla valência que começámos por referir. Se em muitas 

circunstâncias as imagens são representações de coisas, em muitas outras são 

apresentações de representações-de-coisas. São imagens que funcionam como 

modelos ou amostras de uma dada realidade. Exibem o tipo de representação que são 

e referem por essa via. Esta ambivalência entre representar e apresentar, entre 

“aplicar-se a” e “mostrar-se como”, sublinha bem a função da exemplificação na 

representação por imagens. Efectivamente, em todos estes casos é a exemplificação 

que desempenha o papel mais proeminente. Não estamos tanto interessados em saber 

qual a identidade real que serviu de modelo ao dragão representado, mas mais em 

saber como é que ele vem exibido, o modo como está caracterizado, a forma com é 

pintado, em suma, estamos mais interessados no próprio modelo de representação que 

apresenta. Aliás, as representações na arte tendem a ficcionar os seus assuntos. Como 

Goodman refere, “mesmo que um homem real esteja representado na paisagem da 

gravura de Rembrandt, a sua identidade conta tanto quanto o tipo sanguíneo do  

                                                
116 Já referimos o seu estatuto epistemológico para a compressão, (veja-se supra cap. I). A 

propósito ainda do papel das ficções na construção e compreensão de mundos, veja-se “Facts from 
Fictions”, WW, pp. 102-107. 
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Fig. 33 

artista.”117 O que nestes casos se destaca não é tanto que a imagem x representa o 

objecto y, mas sobretudo aquilo que permite classificar uma imagem x como um 

exemplo de uma representação-de-objecto-y.118 Se uma foto criminal (e.g., fig. 33.1) 

revela claramente um interesse na denotação — apesar de poder exemplificar certas 

características que a imagem exiba —uma foto ficcional (e.g., fig. 33.2) apela de 

modo mais marcado a atenção para a exemplificação — apesar de denotar de forma 

real ou vazia certas características a que se aplica. 

 

5.2 — Representação-como 

Em rigor, uma imagem x que representa o objecto y, representa-o sempre 

segundo uma qualquer vista, ou apenas parcialmente, ou de acordo com uma  

                                                
117 Cfr., LA, p.26. Porém, convém ressalvar que esta qualidade de “faz de conta” não é um 

exclusivo dos domínios estéticos: a astronomia serve-se de personagens mitológicos para nomear 
constelações, a publicidade inventa figuras como as do “Homem da Michelin” ou dos “Gulutões do 
OMO”, clubes de futebol usam dragões como emblema e no discurso comum falamos normalmente de 
fantasmas, monstros e anjos. 

118 Mesmo quando uma imagem x denota y de forma única, directa e real, a possibilidade de x 
funcionar exemplificativamente enquanto representação-de-y não pode ser encarada como um 
artificialismo. Na arte, quando ocorre um caso de “simples representação comum”, como por exemplo 
no retrato de Louis-François Bertin de Jean-Dominique Ingres, as funções referenciais implicadas pela 
exemplificação (de propriedades que se aplicam à imagem) são quase sempre tidas em conta. 
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Fig. 34 

determinada concepção, ou enquanto imóvel numa fracção de tempo, ou na qualidade 

disto ou daquilo. Isto decorre aliás do construtivismo e pluralismo das versões que 

envolvem os vários sistemas e modos de representar (veja-se supra, cap. I). Porém, 

uma situação mais particular que se pode revelar enigmática ocorre quando uma 

imagem x representa o objecto y como objecto w. São casos que configuram 

exemplos de referência complexa e indirecta como os de representação metafórica ou 

representação alusiva e que se estendem a outros casos mais ambíguos como a 

alegoria, a personificação, a analogia, a caricatura, a figuração iconográfica, etc. Na 

figura 34 a Europa está representada como rainha, Cristo como cordeiro e um 

hortelão como conjunto de legumes. Através da exemplificação de “rainha”, de 

“cordeiro” ou de “legumes” chegamos ao que é representado. A estrutura semântica 

combina aqui claramente a denotação e a exemplificação e pode envolver um ou 

vários destes elos referenciais que compartilham as extensões primárias e secundárias 

das coisas representadas e exemplificadas. Assim, a representação-como, tal como a 

representação fictícia, configura um caso que destaca essencialmente a 

exemplificação.119 

A única definição dada por Goodman no contexto da representação pictórica 

refere-se precisamente a estes casos. O enunciado de Goodman, diz em resumo que: 

                                                
119 Cfr., LA, p. 66 e 254. 
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uma imagem x representa um objecto y como um objecto w se e só se x representar y 

e exemplificar uma representação-de-w.120 Aquilo que nesta secção nos interessa 

sublinhar é uma característica coincidente que já observámos nos casos anteriores de 

representação. Se concordarmos que a representação comum do “homem que está 

diante de mim” nunca é simplesmente e apenas a representação de um homem 

destituído das suas propriedades, mas de um homem como pessoa, como conjunto de 

cores, como objecto tridimensional, ou seja, de um homem como (w), então podemos 

converter todos estes casos em representações-como (e.g., fig. 1, supra). Na realidade 

a imagem (x) tanto se aplica ao homem representado (y) quanto as características 

“pessoa”, “conjunto de cores” ou “objecto tridimensional” (w) se aplicam à imagem 

que as exemplifica. Podemos então abreviar a formula para “x representa y se e só se 

x denota y e exemplifica representação-de-y-como-w”. Mas nesta situação, damo-nos 

conta que podemos estender esta definição a todos os casos de representação até 

agora vistos: homem na qualidade de objecto cubista, enquanto Neptuno ou como 

cordeiro.121 Será então que corremos o risco de uma generalização demasiado 

abrangente ao ponto de não distinguirmos todos estes casos? 

Efectivamente Goodman diferenciou separadamente os casos de representação 

“comum”, “fictícia” e “–como”; o primeiro envolve essencialmente a denotação, o 

segundo a exemplificação e o terceiro a denotação em combinação com a 

exemplificação. Mas essa era uma tarefa necessária para clarificar as especificidades 

da representação nas suas várias modalidades. E sem termos a presunção de 

acrescentar algo mais à sua definição, pensamos que os princípios que formulou 

permitem também sustentar a ideia de que a representação implica, em graus 

variáveis, tanto a denotação quanto a exemplificação. Uma imagem pode colocar 

sempre duas interrogações: “O que é que está representado?” e “Que tipo de 

                                                
120 Cfr., LA, pp. 28-29. O original diz: “…an object k is represented as a soandso by a picture p if 

and only if p is or contains a picture that as a whole both represents k and is a soandso-picture.” Cit., 
idem. 

121 Na realidade podemos discriminar tanto as identidades de y como as de w até ao infinito. Por 
exemplo, distinguir os casos em que (1) y coincide com w (representação comum), outros em que (2) y 
coincide com w referindo-se ambos à mesma entidade fictícia (representação fictícia), (3) y é outra 
coisa distinta de w (representação-como), casos em que (4) y não é um referente fictício, mas w é 
(representação comum como-fictícia), outros em que (5) y é fictício ao contrário de w (representação-
como fictícia) e outros ainda em que (6) y e w são entidades fictícias, apesar de ambas distintas 
(representação fictícia-como). 
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representação é?”.122 Portanto, aquilo que as imagens envolvem não é apenas a 

identificação da classe de objectos aos quais se aplicam enquanto etiquetas, mas 

também a selecção de quais as etiquetas que se podem aplicar à imagem enquanto 

amostra. Esta ideia torna-se mais evidente sobretudo em contextos estéticos. O retrato 

criminal, que parece exclusivamente denotar, pode revelar um considerável poder 

exemplificativo (veja-se, por exemplo, a série de trabalhos que Andy Warhol produziu 

sobre este tipo de imagens). Por outro lado, o retrato fictício da figura 33.2 além de 

exemplificar, em parte denota também um homem qualquer, um homem chamado 

Salvador Dali, um homem impossível de existir, ou um homem como ciclope. 

A combinação da denotação com a exemplificação não é porém um dado 

universal para todas as imagens. Encontramos imagens exclusivamente 

exemplificativas em pinturas abstractas; e apesar de podermos ver a representação de 

um quadrado em O Quadrado Negro de Malevitch, dificilmente concebemos essa 

pintura como denotativa. De forma menos evidente, muitas imagens de sistemas 

exclusivamente denotativos como os de fotografias militares, ecografias ou 

ilustrações científicas podem funcionar como amostras. 

Assim, a generalização da representação a situações de representação-como 

cobre sem inconsistência os casos mais específicos. Os contextos, as circunstâncias 

ou as motivações influenciam a forma como uma representação é mais ou menos 

diferenciada enquanto representação-como. Interpretar representações implica 

acuidade em detectar diferenças num campo referencial denso, em identificar quais os 

objectos que são classificados e como são caracterizados. A nossa capacidade de 

descriminar e de destacar o que é denotado e exemplificado varia com o grau de 

adequação ao sistema em causa e, em função disso, com o ajustamento que 

estabelecemos com as distintas modalidades de representação apontadas. As 

representações, quer tenham denotação real, vazia ou metafórica, são sempre 

instâncias daquilo que podem exemplificar.  

 

 

 

                                                
122 Cfr., LA, p. 31. Obviamente que determinadas representações pictóricas privilegiam mais uma 

questão do que a outra; mas isso é sempre relativo e observável caso a caso. 
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5.3 — O Pictórico e o Diagramático 

Os casos limites de representações esquemáticas, de mapas, de radiografias ou 

de fotografias de arquivo podem sugerir que há uma ligação estreita entre os sistemas 

exclusivamente denotativos e os diagramáticos. As representações diagramáticas não 

incluem apenas diagramas mas abarcam modelos bi e tridimensionais, gráficos, 

desenhos técnicos, mapas, etc.123 Como já anteriormente notámos, uma representação 

considera-se diagramática quando funciona como símbolo de um sistema 

representacional com esquema relativamente atenuado. Certos aspectos sintácticos 

constituintes de uma imagem são relegados como contingentes e, por isso, as funções 

referenciais das inscrições diagramáticas são mais limitadas relativamente a um 

funcionamento saturado. Devemos notar porém que a distinção entre o pictórico e o 

diagramático é sobretudo avaliada em função do grau comparativo de funções 

referenciais que um sistema estabelece para os símbolos do seu esquema. Por 

exemplo, na figura 35 ilustra-se o mapeamento das sensações tácteis de um ser 

humano. Tudo o que aqui interessa é a representação da correspondência proporcional 

entre a escala e as zonas sensíveis mais activas do corpo. Em função deste  preceito 

denotativo ambas as representações são diagramáticas. É pouco relevante se as linhas 

do desenho são mais ou menos expressivas ou se o modelo tridimensional é 

policromado ou monocromado. No entanto, quando comparadas, a figura 35.2 pode 

revelar-se mais saturada que a 35.1. Se o seu sistema se ajustar mais aos sistemas de 

visualização que nos são mais familiares, provavelmente os elementos convocadas a 

desempenhar o tipo de denotação estabelecida são correlacionados com maior 

eficácia. E se, por outro lado, lermos a imagem como uma escultura e não 

simplesmente como um modelo descritivo, então todos os elementos se tornam 

potencialmente relevantes. Assim, o mesmo objecto pode servir como representação 

diagramática ou como pictórica, conforme o integramos como elemento de um 

esquema atenuado ou saturado. Porém, as restrições sobre aspectos sintácticos 

constitutivos de uma representação diagramática oscilam muito: uma fotografia aérea 

pode ser mais saturada que um mapa topográfico, mas mais atenuada que uma pintura 

(e.g., fig. 3). Uma escala graduada entre o completamente atenuado e o  

                                                
123 Cfr., LA, pp.170-173. 
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Fig. 35 

completamente saturado é difícil de estabelecer, pois varia em função da comparação 

entre símbolos e sistemas, ou em função do contexto e circunstâncias em que 

ocorrem. Não obstante, o esquemático não é sinónimo de diagramático. Neste 

sentido, o esboço mais simplificado de um artista é pictórico, ao passo que uma 

radiografia é diagramática. O mapa alegórico representado na figura 34.1 funciona em 

mais dimensões quando é percepcionado esteticamente do que a fotografia criminal 

da figura 33.1 que apenas selecciona os elementos significantes que sirvam o seu fim 

denotativo. 

Incidentalmente, muitos sistemas atenuados convocam a exemplificação como 

principal meio de referência. Algumas ilustrações científicas, fotografias médicas, 

modelos de átomos ou diagramas meteorológicos, além de representarem os seus 

objectos, funcionam sobretudo como exemplos destes. Sistemas que apenas 

funcionam exemplificativamente como os das amostras de cores (e.g., fig. 36.1) têm 

um espectro muito limitado de referência, à semelhança dos diagramáticos. Porém, 

nestes casos qualquer aspecto sintáctico do símbolo pode participar de forma 

relevante na exemplificação e, por isso, o esquema permanece pictórico.124 Uma 

imagem usada em sistemas de exemplificação mais atenuados é sempre pictórica. A  

                                                
124 Cfr., LA, p. 235. Apesar de cada amostra de cor na tabela não exemplificar as propriedades da 

forma, do tamanho ou da relação com as outras cores, exemplifica a propriedade pictórica de cada cor. 
Qualquer variação mínima no tom, no valor  ou no brilho de uma amostra de cor conta como 
significante.  
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Fig. 36 

distinção reside não na restrição sobre aspectos sintácticos da imagem, mas na 

restrição dos aspectos constitutivos daquilo que é semanticamente referido. Na tabela 

de amostras da figura 36.1 apenas as cores em si são exemplificadas individualmente; 

na pintura de G. Richter da fig. 36.2 além das cores, são exemplificadas literalmente 
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as relações entre elas, as proporções, as recorrências e metaforicamente os ritmos, as 

sinestesias e outras características ajustadas que possamos encontrar num universo 

denso de propriedades. 

Em conclusão, a distinção entre o funcionamento diagramático e pictórico 

numa imagem é necessariamente relativa: ela reside no grau comparativo entre 

propriedades sintácticas constitutivas e contingentes, e não na exclusividade da 

função denotativa. Nem sempre uma representação diagramática é exclusivamente 

denotativa. Sempre que a exemplificação intervem, as propriedades pictóricas da 

imagem são activadas e os seus elementos sintácticos tornam-se saturados. A 

activação da saturação torna-se particularmente notória em contextos estéticos, uma 

vez que uma representação tanto denota quanto pode apresentar-se como instância 

daquilo que potencialmente exemplifica. Porém, se a saturação é um traço necessário 

para caracterizar a representação pictórica, ainda assim, é insuficiente para 

caracterizar a representação na arte. A relação entre o pictórico e o artístico pede um 

exame mais cuidado. 
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6 -  Representação  Pic tór ica  e  Ar te  

 

 

 

 

Talvez uma generalização de linguagem ou um simplismo metodológico nos tenham 

habituado a associar a história da representação pictórica com a  história da pintura e 

esta com a das obras de arte. Quiçá essa associação não seja de todo descabida. Mas 

talvez a habituação nessa generalização seja o motivo de algumas perplexidades com 

que nos deparamos em situações de fronteira entre o que é arte e o que não é. É uma 

pintura uma obra de arte? Na realidade a questão está subsumida numa mais geral: 

“Quando é que uma representação pictórica é arte?”  

No capítulo anterior deparámos já com alguns indícios que nos permitiram 

diferenciar representações da arte de outras fora do seu domínio. Mas agora essa 

distinção pede uma abordagem mais cuidada. Para clarificar o problema temos 

previamente de encontrar a resposta para a questão primária de definir o que é a arte 

ou genericamente os seus produtos: as obras de arte. Todo este capítulo será dedicado 

a esta questão.125 

 

 

6.1 — O Artístico e o Estético 

Existem muitas obras de arte que não são representações pictóricas, assim como 

existem muitas representações pictóricas que não são arte. Uma fotografia num 

jornal, uma ilustração num manual escolar, um desenho obsceno num sanitário ou um 

mural panfletário são exemplos de representações pictóricas que no seu uso prático 

normalmente não são consideradas como obras de arte. Podemos sempre admitir que 
                                                

125 O texto central sobre a definição da arte é “When Is Art?” em WW, cap. IV. Paralelamente, 
referências à questão do estético e do artístico e à delimitação do funcionamento simbólico nestes 
domínios podem ser encontradas em LA, cap. VI, sec. 3, 4, 5, 6 e 7; PP, pp. 110-112; MM, Cap. III, 
sec. 1 e 4, e cap.IV, sec. 6, 7, 8 e 9; RP, cap. III, sec. 2; e ainda nos artigos “Changing the Subject”, 
1987 e “Art in Action”, 1998. 
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há representações que têm um comportamento semelhante ao das obras de arte ou 

que, em casos cruciais, são até interpretados como obras de arte, i.é, que apesar da sua 

vocação habitual não ser essa, podem funcionar como arte em determinadas 

circunstâncias ou em certos contextos. Não obstante, uma fotografia publicitária de 

Oliviero Toscani, uma ilustração científica de Leonardo da Vinci, um desenho 

obsceno de Pablo Picasso ou um mural político de Diego Rivera são considerados 

obras de arte. A questão não está nas assinaturas. Se imagens como fotografias, 

ilustrações, desenhos ou pinturas são objectos pertencentes tanto à classe da arte 

como à da não-arte, o que é que afinal os diferencia?  

Convém esclarecer que a nossa questão não se centra em problemas de 

avaliação ou mérito. Ou seja, em saber se determinado objecto tem a elevação, a 

mestria ou o valor suficiente para ser considerado como arte. Não se trata de 

distinguir os objectos populares dos eruditos, os da high and low culture, o kitch do 

pedigree, os obras mais ou menos cotadas no mercado, em suma, a boa e a má arte. 

Trata-se sim de uma questão de classificação: saber se determinado objecto é ou não 

arte, independentemente do seu valor.  

 

O que é que define uma obra de arte? Respostas a esta questão variam em largo 

espectro. A literatura especializada diz-nos que a arte aspira à beleza, ao inefável, à 

imitação do real, à expressão das emoções, à produção de formas deleitáveis, ao 

entretenimento. No entanto, encontramos inúmeros exemplos da mais elevada arte 

que contradizem estas propostas. As obras de arte são bonitas e feias, banais e 

extraordinárias, sublimes e insuportáveis, inventivas e imitativas, entediantes e 

lúdicas. Por outro lado, são artefactos que possuem muitas propriedades particulares: 

uma pintura é um tapume de obras, é um delicado objecto de conservação, é um 

artigo de feira, é um investimento de alto risco, é um trofeu social. Se todas elas são 

características perceptíveis nos objectos de arte, nenhuma dela é uma característica 

dos objectos enquanto obras de arte. Assim, a questão essencial e prioritária é a de 

perceber quando um objecto ou acontecimento funciona como obra de arte. O 

problema põe-se em estabelecer os critérios ou as condições que permitam então 

determinar em que circunstâncias um dado objecto pertence à classe das “coisas que 

funcionam como obras de arte”,  ou determinar quando o mesmo objecto umas vezes 

pertence e outras não. Ou seja, “quando é arte”. 
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O traço comum a todas as teorias que pretenderam dar resposta à questão da 

definição da arte parece concordar com a ideia de que a presença do estético é uma 

condição determinante para que certo objecto ou acontecimento pertença à classe da 

arte. O problema dos objectos de arte é assim transferido para o dos objectos estéticos 

e para o da delimitação da noção de estético. 

Tradicionalmente a estética é caracterizada como a disciplina que trata das 

formas de conhecimento sensível, que envolvem a percepção e apreensão pelos 

sentidos, por oposição à percepção pela razão. O seu tema dominante tem sido o 

estudo da apreciação que resulta da relação que um sujeito ou percipiente estabelece 

quando entra em contacto com, ou quando “experimenta” um objecto ou 

acontecimento — o objecto estético, nos quais as obras de arte se incluem. Essa 

relação, de emoção particular, de satisfação, de atracção ou de atenção singular, é 

invariavelmente traduzida em juízo de gosto. 

Os fenómenos relativos a este sentimento peculiar causado pela experiência 

estética abriram desde logo uma clivagem que tem conduzido a incontáveis e 

complexas teorizações: por um lado, elege-se o sujeito como produtor e receptor 

estético, por outro, o objecto como fonte e receptáculo  artístico. A dicotomia 

sujeito/objecto irá marcar o critério para a questão da definição da arte. Saber se a 

origem dessa experiência estética reside sobretudo num sujeito sensível ou em 

propriedades concretas do objecto é determinante.126 As teorias da experiência 

estética conduziram a, e confundiram-se invariavelmente com, teorias sobre a atitude 

estética.127 

                                                
126 Esta dicotomia tem levado a que se considere o uso de “Estética” sobretudo para as ciências da 

arte que se centram no sujeito da relação e da atitude estética e o uso de “Filosofia da Arte” para as que 
se centram sobretudo no objecto estético e nas obras de arte, (Cfr. D’Orey, Carmo, A Exemplificação 
na Arte, op. cit., pp.135-148.); ou ainda uma dicotomia que determina disciplinas como a 
fenomenologia e semiologia. 

127 A atitude estética é frequentemente definida como uma espécie de estado psicológico, uma 
predisposição própria dos sentidos e do espírito ao entrarem em contacto com os objectos estéticos. De 
modo mais ou menos comum ela é caracterizada em termos de “apreensão passiva”, “contemplação”, 
“atenção desinteressada”, “sentimento sem fins práticos”, “emoção intransitiva”, “estado fantasmático 
de distanciamento psíquico”, etc. Muitas destas ideias que vêm desde Kant, derivam de autores como 
Jerôme Stolnitz, Eliseo Vivas, David Pole, Edward Bullough, G, Schlesinger entre outros. Cfr. Gérard 
Genette, L’Œuvre de l’Art, II, La Relation Esthéthique, 1997, pp. 25-41; e C. D’Orey, Ibidem., pp. 
171-192. 
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A referência a estes antecedentes tem precisamente o objectivo de os contrastar 

com a reconcepção que Goodman propõe para a estética. Goodman contesta a noção 

tradicional de uma experiência passiva, em termos de apreciação isolada de qualquer 

contexto e desligada do resto do mundo. Como ele refere, a tradição persistente que 

retrata a atitude estética como contemplação passiva do dado imediato ou como 

apreensão directa não contaminada pela conceptualização daquilo que é apresentado 

tem de ser necessariamente revista. Para ele, a atitude estética em vez de estática é 

dinâmica. “Ela impele-nos a estabelecer selecções particulares e a discernir relações 

subtis,  a identificar os sistemas simbólicos e as figuras no interior desses sistemas e 

ainda o que essas figuras denotam ou exemplificam, a interpretar as obras e a 

reorganizar o mundo em função das obras e as obras em função do mundo”.128 Ela é, 

pois, mais acção estética que propriamente atitude estética. Não se confina à mera 

apreensão como simples receptividade imediata, mas sobretudo a uma apreensão 

como construção, que nos instiga a aplicar as nossas capacidades de ver, a relacionar 

categorias e a pôr em prática competências de interpretação. A pesquisar pelos 

sentidos e pelo raciocínio. A criar novas concepções ou a reconceber muito do que 

sabemos. E mesmo quando as emoções estão envolvidas na experiência estética, estas 

podem funcionar de modo cognitivo. Podem ser um meio de discernir quais as 

propriedades que uma obra possui ou exprime e invariavelmente são um instrumento 

poderoso no entendimento do que está simbolizado.  

O papel da experiência estética é, resumindo, o de pôr em acção o 

funcionamento simbólico das obras de arte. Envolve solidariamente no mesmo 

processo um sujeito que active pela interpretação um objecto simbólico, no quadro de 

um sistema referencial estético. Assim, tal como a noção de experiência estética se 

funde na noção de simbolização estética, também a noção de objecto estético se 

funde na de símbolo estético. Funcionar como símbolo estético implica a experiência 

do sujeito e as propriedades do objecto através da activação da simbolização. 

Nesta concepção proposta por Goodman, a “experiência do objecto artístico” 

não está subsumida a nenhuma interpretação subjectiva de um sujeito, mas totalmente 

dependente da simbolização. Não depende de uma experiência de psicologia 

especulativa que conecta a mente do artista, do crítico ou do espectador.  Depende 

                                                
128 Cit., LA, p. 241. 
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mais de um exercício de interpretação, compreensão, revelação, ou reconhecimento 

de propriedades, uma actividade por vezes idêntica a um exercício a criptografia que 

descodifica sinais nem sempre imediatamente perceptíveis. E mesmo admitindo que 

uma obra de arte é sempre susceptível de novas e até contraditórias interpretações, 

“interpretar correctamente uma obra de arte, supõe um domínio do (ou dos) sistemas 

simbólicos a que pertence. Esse domínio não é dado na apreensão de um símbolo. 

Uma obra de arte não significa pois, aquilo que se queira considerar que 

signifique.”129  

A explicação cognitiva da arte faz corresponder, portanto, a noção tradicional 

de objecto estético na de objecto de simbolização estética, a qual sustenta o critério 

distintivo de reconhecimento para as obra de arte. Um objecto funciona como obra de 

arte quando funciona como símbolo estético. Esta resposta, que implica que as obras 

de arte pertençam claramente ao domínio do conhecimento estético, justifica porque é 

que a estética, enquanto disciplina que investiga as formas de conhecimento das obras 

de arte, deve ser entendida como um ramo da epistemologia no quadro geral de uma 

teoria da compreensão.130 

 

6.2 — O Artístico e o Cognitivo 

A linha que distingue a simbolização em geral da simbolização estética é 

normalmente a que distingue as formas de compreensão na arte das outras. A 

simbolização na arte pode ter várias finalidades, tais como a comunicativa, a lúdica 

ou simplesmente a de enriquecimento intelectual. Mas, a sua finalidade primordial é a 

cognição em si e por si mesma, sendo a utilidade comunicativa, o prazer ou 

constrangimento e o interesse prático apenas consequências dela. Como se manifesta 

então esta função cognitiva? Goodman adianta algumas pistas: “(1) pela fineza das 

distinções e justeza das alusões; (2) pelos trajectos e estratégias que escolhe ao 

apreender, explorar e dar forma ao mundo; (3) pelo modo como analisa, ordena e 

organiza o mundo; (4) pela maneira como participa na fabricação, na manipulação, na 
                                                

129 Cfr., “Changing the Subject”, op. cit., p. 89. 
130 Veja-se supra, cap. I. É sobretudo em LA, cap. VI, sec. 3, 4, e 5 que Goodman se debruça sobre 

a atitude estética, para depois partir para uma caracterização do estético (através de sintomas de 
simbolização) como marca que distingue a Arte de outras actividades cognitivas como a Ciência.  
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retenção e na transformação de saber. Simplicidade e subtileza, poder e precisão, 

conteúdo e selectividade, familiaridade e frescura são categorias relevantes e que 

interagem entre si na simbolização. A sua importância é relativa ao nosso interesse, à 

nossa informação e à nossa procura.”131  

Como já tínhamos notado, a perspectiva construtivista e pluralista acolhe de 

igual direito os produtos da arte, como construções que permitem criar e compreender 

a realidade. Porém, sendo o estético um conceito ligado ao conhecimento, em que 

medida é que pode contribuir para uma melhor compreensão do mundo? E neste 

sentido, em que é que as versões-de-mundo da arte se distinguem de outras? 

Recuperando a dicotomia entre arte e ciência, Goodman ilustra o tipo de cognição 

próprio de um e de outro domínio: “A ciência rejeita os símbolos vagos, ambíguos e 

imprecisos, enquanto que a arte os procura; nas ciências os símbolos têm 

normalmente uma referência única e directa, ao passo que na arte a referência é 

frequentemente complexa, múltipla e indirecta; é desejável que os símbolos 

científicos sejam determinados, mas os símbolos estéticos caracterizam-se pela 

saturação; a ciência procura janelas translúcidas através das quais os objectos 

possam ser nitidamente distinguidos; a arte tende sobretudo a pôr acento sobre os 

símbolos em si mesmos. Mas isto não é por acaso. As finalidades e as aspirações de 

uma disciplina determinam e são determinadas pelo tipo de símbolos que utiliza”.132 

Através da simbolização estética, as obras de arte têm o poder de apresentar 

perspectivas diferentes e inesperadas, de proporcionar visões alargadas do mundo, 

num nível de compreensão sobre o que nos rodeia que outros ramos do saber não 

alcançariam. A sua natureza proporciona um entendimento em dimensões que outros 

domínios não permitem.  

Incidentalmente, se aceitarmos o papel cognitivo das obras de arte ganhamos 

uma marca distintiva de valor e mérito. Apesar de Goodman intencionalmente não 

declarar nenhum cânone para a crítica, a projecção da dimensão cognitiva de uma 

obra de arte pode ser relacionado com seu valor estético. A eficácia ou potencialidade 

cognitiva de um símbolo estético sugere-se naturalmente como critério de valor 

estético que dispensa antigas categorias como “beleza”, “representação do real” ou 

                                                
131 Cfr. LA, p. 258. 
132 Cit., “Changing the Subject”, op. cit., p. 86. 
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“expressão das emoções” pois podem existir obras de arte feias, que não representam 

ou que não expressam nada, mas que de uma forma ou de outra referem e por essa via 

projectam saber; reconfiguram e reestruturam um pouco mais a compreensão sobre os 

mundos que constroem e que apresentam. 

 

6.3 — A Obra de Arte enquanto Símbolo Estético 

Após enquadrarmos a noção de estético na teoria de Goodman, podemos, 

enfim, questionar quais os critérios que permitem definir um símbolo estético. Se para 

o problema da representação pictórica Goodman fornece um modelo forte de 

categorização, para o problema da arte as dificuldades que se prendem com a 

complexidade e flutuação do conceito de estético tornam inconclusivas as tentativas 

de conseguir uma definição baseada em condições necessárias e suficientes. De 

qualquer modo, o quadro delineado pela teoria geral dos símbolos permite uma 

caracterização bastante objectiva do funcionamento simbólico da arte e dos seus 

objectos. 

A estratégia argumentativa tem implícita muito do que já foi analisado para o 

problema das imagens e da representação pictórica. A tese parte do argumento 

fundamental de que as obras de arte são símbolos. A tarefa seguinte é a de distinguir a 

simbolização da arte das outras formas de simbolização que ocorrem fora dela. A 

conclusão apenas permite avançar para uma delimitação baseada na caracterização do 

funcionamento simbólico estético: sempre que o funcionamento simbólico se 

manifestar de determinado modo, ou com certas particularidades, temos um traço 

distintivo que marca a diferença. Essas características são apontados por Goodman 

segundo cinco sintomas do estético: (1) densidade sintáctica; (2) densidade 

semântica; (3) saturação sintáctica relativa; (4) exemplificação; e (5) referência 

múltipla e complexa. Os sintomas são indicadores ou traços funcionais probabilísticos 

de uma simbolização estética; são disjuntivamente necessários e conjuntivamente 

suficientes.133 

Diríamos que, à partida, estas características são demasiado familiares, se 

comparadas com as funções simbólicas que envolvem a representação pictórica e, 

                                                
133 Cfr., LA, 252-255; PP, pp. 110-112; WW, pp. 67-69; e MM, 135-138. 
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portanto, pouco distintivas como critério diferenciador da arte. Já voltaremos a este 

ponto. Por agora aceitemos que são sintomas do estético, ou mais precisamente da 

simbolização estética, e que a presença dos mesmos pode revelar-se um indicador 

determinante para ajuizar quando determinado objecto está a funcionar esteticamente 

e, por extensão, quando está a funcionar como obra de arte. Como as propriedades 

dos símbolos não residem nos objectos, como o seu funcionamento interage com 

outros símbolos e sistemas, como nada é intrinsecamente um símbolo, o seu 

funcionamento é susceptível de ir e vir, consoante o contexto, a circunstância ou o 

uso e, por isso, a questão de saber quando uma coisa é arte num momento e não 

noutro faz todo o sentido.  

A conclusão final é pois que, por funcionar e enquanto funcionar como símbolo 

estético, um objecto ou acontecimento adquire o estatuto de  obra de arte.134 Como 

uma representação pictórica é um objecto que funciona como símbolo, enquanto e 

sempre que esse funcionamento se ajustar a sintomas de funcionamento estético, essa 

representação é ou funciona como uma obra de arte. 

 

6.4 — O Pictórico e o Artístico 

Os sintomas do estético são, como vimos, indicadores que podem distinguir o 

estético do não estético. No entanto, tínhamos assinalado uma perplexidade: se 

compararmos as propriedades enunciadas pelos sintomas com as propriedades 

pictóricas que forçosamente ocorrem em qualquer imagem, verificamos que há 

demasiadas concordâncias. Na realidade, qualquer símbolo que funcione 

pictoricamente, cumpre à partida as exigências dos quatro primeiros sintomas, o que 

nos poderia levar a questionar se estas propriedades fazem de facto a diferença, se 

não são redundantes ou, numa palavra, se são mesmo sintomas. Consideremos o 

exemplo neutro da imagem da figura 37, que poderá ilustrar o contraste entre as 

dicotomias arte/ciência e estético/não-estético.135 Que é uma representação pictórica, 

não temos dúvidas. Mas, é artística? Analisemos a imagem para indagar se  

                                                
134 Cfr. WW, p.67. 
135 Trata-se de uma fotografia da superfície de Marte (Twin Peacks, Ares’s Valley) tirada pela 

sonda norte americana Mars Pathfinder a quando da sua expedição a este planeta, em Julho de 1997; 
difundida via Internet pela NASA. 
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Fig. 37 

encontramos sintomas de simbolização estética. 

Sendo uma representação, a imagem funciona simbolicamente de modo denso, 

quer a nível sintáctico quer semântico. Exige continuamente a nossa atenção em 

identificar figuras e em reconhecer os referentes a que se aplicam: algumas 

configurações denotam pedras, os tons alaranjados podem denotar calor e as manchas 

irregulares e granuladas denotam a textura da areia. A selecção de configurações, 

tons, manchas, resultam da nossa capacidade em discernir certas marcas como 

figuras [characters] num esquema sintáctico denso — é uma operação que não se 

esgota, pois existem sempre alternativas que possamos privilegiar numa leitura 

analógica. De igual modo, nada nos diz com absoluta determinação que essas figuras 

se aplicam a “pedras”, “calor” e “areia”. Especificar o tamanho das pedras, a sua 

aparência precisa ou que tipo de pedras são, torna-se numa operação ilimitada; a 

ambiguidade é sempre possível na interpretação desta imagem. Estes dois primeiros 

sintomas não são tão relevantes quanto os restantes na detecção do funcionamento 

estético. Uma vez que se aplicam ao universo geral das imagens, poderíamos concluir 

que são sobretudo sintomas estatísticos. O que eles nos indicam, afinal, é que tudo o 

que seja imagem pode ser estético. 

A saturação, tínhamos visto, é o traço que distingue o pictórico do diagramático. 

É também um sintoma presente nesta imagem, mesmo que funcione num sistema 

como este que está fortemente vocacionado para denotar o que exibe; qualquer 

diferença na variação de forma, cor, tamanho ou textura faz a diferença e requer a 

nossa atenção em aspectos comparativos determinantes para a interpretação. Não é 
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indiferente que a mesma imagem seja apresentada a preto e branco ou segundo um 

desenho linear. 

Apesar da denotação ser a função referencial prioritária desta imagem, o facto 

de ela poder ser vista como uma amostra de uma paisagem de Marte faz com que, 

também exemplifique o aspecto visual de uma qualquer paisagem de Marte. Mesmo 

que consideremos o sistema exemplificativo atenuado, esta imagem é um exemplar de 

“paisagem-inóspita”. Além disso, também funciona como instância da espécie de 

imagem que é e, portanto, de uma classe de imagem da qual é exemplo: “fotografias-

de-Marte” ou “representações-de-desertos” ou “imagens-com-cores-quentes”. 

A referência múltipla e complexa torna-se de facto no único sintoma que 

dificilmente se vislumbra. À partida, não há aqui cadeias referenciais 

interdependentes, nem referências metafóricas, nem mediações indirectas que neste 

contexto possamos estabelecer. A imagem tem uma leitura que pretende denotar de 

modo único e directo o aspecto visual de uma paisagem de Marte. 

Mas, se por este último sintoma podemos assegurar que não há presença do 

estético, pelos restantes quatro não temos tantas certezas. Goodman refere que, se se 

observarem os cinco sintomas, então é porque certamente o funcionamento é estético 

— bem como, se não se observar nenhum, ele certamente não é — e que, se apenas 

um  ou alguns deles estiverem presentes, então possivelmente (mas não 

necessariamente) o funcionamento poderá ser estético. Ora, como a nossa imagem se 

enquadra nesta situação, como distinguir estético e não-estético? 

Antes de avançarmos com qualquer resposta convém relembrar o seguinte: (1) 

os sintomas são pistas ou sinais probabilísticos que caracterizam uma situação como 

estética e não critérios definidores; assemelham-se mais a hipóteses que, tal como um 

diagnóstico de uma doença, são induzidos através de observação pela experiência — 

pela projectabilidade comparada em casos de simbolização estética; (2) os sintomas 

referem-se a propriedades do modo de simbolização de um símbolo, num ou mais 

sistemas simbólicos e não a propriedades intrínsecas do objecto (ou da experiência do 

objecto);136 (3) a presença ou ausência de um ou mais sintomas não qualifica ou 

desqualifica nada como estético, nem a qualidade ou a quantidade de alguns fornece 
                                                

136 Em LA, (p. 252), Goodman apresenta-os mais como sintomas da experiência estética (ou seja, 
da simbolização estética); em WW (pp. 67-68) mais como sintomas presentes nos objectos que 
funcionam como obras de arte (ou seja, nos símbolos estéticos).  
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indicação quanto à excelência estética de um símbolo, ou quanto à intensidade do seu 

funcionamento estético.137 

As distinções entre estético e não-estético são muitas vezes vagas e relativas. A 

linha que separa os dois não pode ser detectada por si só através de uma fórmula de 

sintomas. Tem sobretudo de ajustar-se correctamente aos modos de simbolização que 

as imagens desempenham habitualmente num dado sistema e aos que podem 

desempenhar em sistemas para os quais não estão orientados. Como ser símbolo 

depende do contexto e das circunstâncias em que símbolos e sistemas interagem, são 

possíveis vários funcionamentos para a mesma imagem. O modo de funcionamento 

estético de uma imagem é muito relativo e depende em larga medida da adequação da 

modalidade de representação que a imagem exiba. Ainda assim, podemos interpretar 

de modo não-estético um objecto classificado como estético e vice-versa. 

Articulação, atenuação e denotação normalmente ajustam-se a um tipo de símbolos e 

são próprios para uma determinada leitura, enquanto que densidade, saturação e 

exemplificação ajustam-se melhor a outros símbolos e prestam-se mais a outro tipo 

de leitura. Isto não significa que, desde que aplicados correctamente, símbolos e 

sistemas não possam subverter o seu enquadramento habitual. Os interesses ou 

propósitos no uso de um símbolo, de uma imagem ou de uma representação podem 

ajustar-se ou desviar-se da prática usual de funcionamento pelo qual esse símbolo foi 

classificado. 

Assim, o modo como interpretamos as imagens é tão contaminado pelo 

contexto em que ela é vista, quanto pelo seu funcionamento habitual que 

contextualiza a sua leitura. A circulação de imagens não está confinada a nenhuma 

fronteira e, por isso, os sistemas de leitura entrecruzam-se. A “imagem-de-Marte” 

aqui apresentada (fig. 37), é normalmente classificada como “imagem científica”, em 

consequência da leitura e do contexto em que habitualmente ocorre. Porém, essa 

classificação pode ser a qualquer momento recontextualizada para um funcionamento 

enquanto “imagem artística”. Enquanto imagem científica, concentramo-nos 

sobretudo nos referentes que ela denota: toda a atenção que prestamos em aspectos de 

saturação e densidade do símbolo tem como único propósito interpretar o que é 

                                                
137 Em MM adianta, um pouco enigmaticamente, que “nenhum em particular está sempre presente 

no estético ou ausente no não-estético; e que, mesmo assim, a presença ou ausência de todos não dá 
garantias seguras”. Cfr., MM, p.137. 
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representado; a referência é simples e directa. Enquanto imagem artística, estaremos 

mais interessados em observar como vem exibido aquilo que é representado e, por 

isso, concentramo-nos no símbolo em si, nas suas propriedades, reduzindo a 

transparência do referente; centramos a atenção nas figuração em si, ao ponto desta se 

transfigurar; procuramos discernir novas leituras, reconhecer alusões; privilegiamos a 

exemplificação e secundarizamos a denotação. A tendência é a de saturar a leitura ao 

centrarmos a comparação entre infindáveis propriedades do símbolo. Tomamos em 

conta a densidade ao considerar todas as diferenças nas particularidades do símbolo e 

apreendemo-las como relevantes. 

 

Relativismo Estético 

Se a relação estética se baseia na interpretação que decorre da simbolização, 

então é sempre possível que um mesmo objecto funcione como obra de arte para 

umas pessoas e não funcione para outras, configurando assim um eventual 

subjectivismo estético. A questão tem pertinência, porque exige que se distinga 

subjectivismo e relativismo. Goodman aceita que haja várias interpretações correctas 

da mesma obra de arte, tal como há várias versões-de-mundo correctas, mesmo que 

conflituais entre si.138 Mas rejeita a hipótese de um subjectivismo na interpretação. 

Numa crítica a propósito deste ponto, Gérard Genette defende que sem 

complementar o funcionamento simbólico estético com a dimensão subjectivista, a 

caracterização do estético proposta por Goodman se torna inoperante. Segundo ele, 

por muito objectivos que sejam os critérios semióticos nos quais se funda a 

simbolização, a interpretação estética permanece aberta e indeterminada, porque 

depende do que ele designa uma atenção aspectual de um sujeito, sobretudo no que 

diz respeito à apreciação das propriedades relacionadas com a saturação e a 

exemplificação.139 

Pensamos porém que este alegado espaço neutro existente entre os dados 

objectivos do sistema e a interpretação subjectiva podem ser perfeitamente 
                                                

138 Cfr. RP, pp.49-65. 
139 De uma forma geral, Genette é seduzido pelas ideias de Goodman que aqui e ali procura adaptar 

aos seus propósitos. Para ele os sintomas de Goodman deveriam ser reformulados para “sintomas da 
atenção estética”. Cfr., G. Genette, op. cit., pp. 41-70 e 260-69. 
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conciliáveis com a teoria simbólica da arte proposta por Goodman. Diríamos que as 

variações da atenção sobre propriedades aspectuais das obras de arte são mais 

relativas às aptidões, ao domínio, às motivações e objectivos que decorrem do 

funcionamento simbólico num determinado quadro de referência que propriamente a 

factores subjectivos. Para Goodman o relativismo, como já observámos, não decorre 

de qualquer critério de apreciação pessoal. Por muito complexo ou aberto que seja o 

sistema em que funcione um símbolo, ele estabelece sempre os limites da 

interpretação. A complexidade exige esforço em detectar quais as marcas que estão a 

funcionar como símbolo — como etiqueta ou amostra— de um sistema denso. E a 

abertura admite que tudo possa funcionar como símbolo, desde que este se mantenha 

na esfera pública: os sentimentos flutuantes e as ideias efémeras não podem 

simbolizar no espírito de alguém; eles têm de ser mediados por actos, palavras ou 

objectos; e qualquer que seja a maneira de como se comportam em privado, eles são 

sujeitos a regras de comportamento quando aparecem em público.140 O relativismo 

deriva de regras objectivas decorrentes do funcionamento simbólico num ou em mais 

sistemas. Por muito complexas e ambíguas que essas regras sejam, elas são 

intersubjectivas e não dependem das especulações interpretativas ou das atenções 

privadas e, portanto, subjectivas, de um percipiente. 

Assim, uma eventual leitura estética da “imagem-de-Marte” terá de depender de 

regras estabelecidas para um dado quadro de referência e não de interpretação 

subjectiva. É pela via dessas regras que podemos inclusivamente encontrar traços 

funcionais, relativos ao quinto sintoma do estético, não discernidos anteriormente. 

Eventualmente, as variações de tons quentes de ocre e laranja podem expressar 

ambiente pesado, tensão, aridez, por exemplo. Podemos encontrar referências 

complexas na alusão entre “paisagem de Marte” e “Marte, deus da guerra” e daí 

estabelecer ligações às extensões de guerra, desolação, paisagem estéril, inóspita e 

morta e, por múltiplas vias, referir à distancia coisas como combate, destruição, ruína, 

etc. Enfim as leituras podem ser mais fantasiosas ou mais contidas, mas é sempre 

possível uma leitura estética, mesmo que a sua eficácia cognitiva seja fraca e a sua 

projectabilidade quase nula — a questão aqui, relembramos, não é a do mérito 

estético, mas a do funcionamento estético. A constatação deste plano de 

                                                
140 Cfr., “Changing The Subject”, op. cit.,  p.84. 
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possibilidades não significa que valha tudo. Por muito relativista que seja a relação 

estética, ela é enquadrada por critérios de aceitabilidade. E por muito flexível que se 

imagine a interpretação, será pouco provável que esta imagem simbolize 

esteticamente o “Bailinho da Madeira”, assim como que simbolize pictoricamente a 

“Torre de Belém”. Como já sublinhámos, uma coisa é uma interpretação 

recontextualizada, outra coisa é uma interpretação errada ou mesmo uma não-

interpretação. 

Não obstante, mesmo dentro dos limites de uma interpretação correcta, o 

funcionamento de um símbolo deve ser eficaz. E essa eficácia pode estar 

comprometida, se o ajustamento desse funcionamento não tomar em conta as 

consequências de operar num sistema que lhe seja estranho. As tentativas de 

descontextualização que se fizeram em nome da originalidade, experimentalismo e 

invenção nas artes, são tão iluminadas quanto obscuras. Ser estético não significa ter 

mérito estético. O que importa concluir é que, se fizermos um uso privado e 

circunstancial da simbolização, ela torna-se inoperante. Tal como a figura 

momentânea numa nuvem não faz uma representação pictórica, também uma 

simbolização estética privada não faz uma obra de arte. 

 

6.5 — Activação Artística 

Este relativismo estético pode deixar algum desconforto, quando o objectivo era 

o de encontrar os critérios para a classificação das obra de arte. Vimos que existe 

arte, quando e enquanto funcionar esteticamente. Se o funcionamento simbólico de 

certos objectos for habitualmente dessa natureza, então verifica-se uma persistência 

funcional que define a classe de objectos, que por estipulação classificamos como da 

espécie obra de arte. A razão é que os símbolos usados por tais objectos determinam 

a sua função. Representações pictóricas como as de uma “pintura-de-Rembrandt” são 

classificados dessa forma, porque usam símbolos que frequentemente ou 

habitualmente funcionam esteticamente. Representações pictóricas como a da 

“imagem-de-Marte” não têm a classificação de obra de arte, porque o seu modo de 

funcionamento simbólico habitual não é estético. “Talvez aquilo que constitui uma 

obra de arte tenha de ser definido segundo a sua função primária, usual e 
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estabelecida. Essa função pode subentender o estatuto de obra de arte.”141 No entanto, 

convém sublinhar bem a separação entre os dois conceitos: “funcionamento como 

obra de arte”, que é a questão verdadeiramente interessante e “classificação como 

obra de arte” , que deriva da primeira. 

A questão da classificação não é um problema exclusivo da arte. Classificamos 

os objectos segundo o seu uso primário, mesmo que não seja essa a função que 

desempenhem. Uma cadeira continua cadeira mesmo que a sua função seja a de servir 

de escadote ou de combustível numa lareira; e uma pedra no meio de um campo pode 

funcionar como cadeira, se alguém se sentar nela para descansar, mas não é 

estritamente uma cadeira. Do mesmo modo, a pintura de Rembrandt continua uma 

obra de arte, mesmo que funcione como cobertor. Os embaraços surgem quando 

objectos que não sendo classificados de obras de arte por vezes funcionam como tal; 

ou quando um objecto sem qualquer vocação estética funciona desse modo. Diríamos 

que, tal como em determinadas circunstâncias a pedra funciona como cadeira, 

também em determinado contexto, como já referimos, o seu funcionamento pode ser 

estético. 

O “contexto” poderá subentender apenas o tipo de simbolização estabelecido 

por um dado sistema. Mas por vezes esse funcionamento não se relaciona só com esse 

sistema; normalmente os sistemas inter-actuam ou são integrados em sistemas de 

sistemas. Sejamos mais claros: assim como uma pedra encontrada tanto pode 

funcionar eficazmente como símbolo num museu de geologia ou num museu de arte, 

também a “imagem-de-Marte” se for exposta numa galeria de arte, digamos que 

emoldurada numa parede, segundo uma iluminação especial e com uma escala de 

grande formato, pode funcionar eficazmente como símbolo estético. E se ao lado — 

imaginemos — for contraposta uma “imagem-de-Vénus”, por exemplo, com os 

mesmos requisitos, mas por contraste, exibir tons complementares azulados e uma 

paisagem mais suave e amena, com um titulo do conjunto do género Siegfried’s 

Difficult Way to Brunhilde, talvez o seu funcionamento estético, pelas referências 

implícitas, seja mais óbvio, ou dito de outra maneira, que a possibilidade daquela 

imagem científica funcionar como imagem artística seja menos questionável. E 

porquê? Porque o contexto faz com que o funcionamento estético funcione. 

                                                
141 Cfr., MM, p.145. 
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Parece que fica a sensação de que o modo como se põe a funcionar uma obra 

prevalece sobre o próprio funcionamento simbólico estético. Na realidade, as duas 

coisas estão interligadas. O funcionamento da “imagem-de-Marte” num sistema 

exemplificativo de amostras — como usualmente é o de uma galeria de arte — activa 

a sua potencialidade estética. O contexto ajuda, influi ou contamina o funcionamento 

daquele objecto como símbolo estético.  

Aquilo que aqui descrevemos como o “contexto que faz com que uma obra de 

arte funcione” é descrito por Goodman segundo um outro termo: implementação ou 

activação.142 Para que uma obra exista, ela tem de ser executada; mas para que 

funcione como obra de arte, tem de ser implementada. Tal como um poema, que 

depois de executado, só funciona publicamente se for editado num livro, ou uma 

partitura musical só funciona se for executada para uma audiência, também o 

funcionamento de uma pintura de Rembrandt só é activado se for exibida num espaço 

público — ao invés de servir de cobertor ou de estar guardada num armazém. A 

moldura, a iluminação, o título ou o facto de se apresentar num local destinado a 

obras de arte constituem formas de activação, porque participam em processos de pôr 

a obra a funcionar. Se a execução consiste em produzir a obra, a implementação 

consiste em fazer com que ela funcione, independentemente dos processos e 

procedimentos terem ou não o sucesso desejado. Por vezes, o modo como pinturas 

são expostas num museu (e.g., má iluminação, reflexos, distância, etc.), apesar de 

envolver um processo de implementação, mais do que activar, podem paralisar a 

pintura.143  

Em casos como o das imagens científicas convertidas em imagens artísticas, ou 

como os dos ready-made e dos objet trouvé, produzidos ou não pela mão humana, as 

formas de activação e implementação confundem-se com a própria execução e 

tornam-se o único meio destes objectos funcionarem publicamente como obra de arte. 

Deste modo, mesmo que a execução como obra de arte não ocorra, a implementação 

pode ser criativa, ao fazer com que um objecto consiga funcionar esteticamente. Além 
                                                

142 Em MM refere-se à implementação [implementation] como parte do ciclo de produção e do 
processo de fruição das obras de arte: execução / implementação / funcionamento simbólico (Cfr., 
Cap.IV, Sec.9); em “Art in Action” substitui o termo para activação [activation], mas referindo-se 
sempre ao conjunto de procedimentos que “põem a funcionar o funcionamento simbólico das obras de 
arte” (Cfr., op. cit., pp. 322-326). 

143 Veja-se também sobre este assunto, o esclarecedor texto “The End Of The Museum?”, MM, 
Cap.V, Sec. 5. 
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dos artistas, museólogos, curadores, editores, produtores ou gestores de arte têm aqui 

uma função importante neste processo. Isto não significa que Goodman subscreva 

qualquer teoria “institucional” da arte. Como ele próprio diz, “a institucionalização é 

apenas um meio de implementação, que é por vezes sobre-enfatizado e muitas vezes 

ineficaz.”144A “imagem científica” na galeria de arte pode ilustrar essa situação. E não 

estando confinada apenas a fazer com que uma representação funcione como obra de 

arte, a implementação ou activação das obras de arte clarifica a contextualização do 

funcionamento estético nos casos cruciais e esclarece o desconforto com o 

relativismo de situações ambíguas. 

Seja dito, no entanto, que a implementação não se substitui ao funcionamento 

das obras de arte. Existem, para lá desta condicionantes de activação, outras decisivas 

no funcionamento estético: a nossa capacidade de ler e relacionar imagens, a 

habituação, as motivações, etc. A implementação é apenas uma parte importante do 

processo, porque sublinha o carácter público do símbolo. O que é verdadeiramente 

fundamental, é que o funcionamento estético ocorra, mais do que qualquer modo 

particular de o conseguir.  

 

 

Apesar do universo das representações pictóricas e do universo da arte 

envolverem questões distintas e fenómenos diversos, o objectivo deste capítulo era o 

de clarificar em que medida é que esses dois universos se intersectam, quais as 

ligações que estabelecem e, no final, dar conta das condições sob as quais a 

representação se inclui na arte. 

Uma representação pictórica é uma obra de arte sempre que funcionar como 

símbolo estético. O preço a pagar com esta formulação talvez seja um certo 

desconforto na incerteza do relativismo. Mas na verdade só o é para quem esteja 

interessado em propriedades absolutas, em categorias essenciais ou em naturezas 

permanentes dos objectos. Pelo contrário, uma perspectiva contextual 

                                                
144 Goodman esclarece que apesar de constituírem fenómenos distintos, a execução e a 

implementação de uma obra constroem um processo contínuo que tem como fim o funcionamento 
estético dessa obra. Neste quadro, a implementação “é o processo de pôr em evidência o 
funcionamento estético, que permite estabelecer as bases para a noção de obra de arte”. Cfr., MM, 
p.145. 
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convencionalista, que considere os objectos como símbolos, admite um relativismo 

que se baseia em princípios objectivos, que decorrem de linguagens estruturadas e 

sistematizadas e que se adequam ao contexto e às convenções de funcionamento 

estabelecidas por um sistema ou conjunto de sistemas. É esse funcionamento em 

sistemas que permite dar conta das situações de fronteira, quer de representações 

pictóricas, quer de obras de arte.  
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  PARTE   IV  

 

 
O REALISMO DAS IMAGENS 
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“ baseado em factos verídicos ” 

 — 

“ qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência ” 

 —    
 

 

 

 

 

 

Estas asserções tão familiares que marcam o início e o fim de muitos filmes ou séries 

televisivas aplicam-se tanto a histórias e narrações quanto a representações pictóricas. 

A primeira pretende conferir uma marca de credibilidade e de veracidade a um 

candidato à representação realista. A segunda relembra-nos que qualquer semelhança 

realista é ilusória, porque assenta numa representação artificiosa. Seja como for, o 

que agora queremos abordar é a ideia de representação associada àquilo que é factual, 

literal, real, natural, verdadeiro; a concepção frequente de que uma imagem realista 

deve “representar uma coisa como realmente é”. 

Começámos por referir na introdução deste trabalho que a associação recorrente 

entre representação pictórica e realismo pictórico redunda em muitos equívocos e 

que, por isso, era preferível manter as duas questões separadas. Já comprovámos que 

existem variados métodos de representação que não necessitam de qualquer realismo, 

de qualquer semelhança, credibilidade ou veracidade para denotarem. Porém o 

realismo das imagens exige representação. No seu uso corrente, é um contra-senso 

falar em imagens abstractas realistas. O realismo pede uma forma ou sistema de 

representação pelo qual se manifeste. E generalizadamente, quando falamos de 

realismo, estamos a referir um modo que supostamente represente de forma mais 

natural ou que melhor se aproxime à fidelidade da vida e das coisas. Mas que sistema 

de representação é esse? Qual o critério que permite dizer que uma imagem é realista? 

O que é que constitui o realismo da representação? 
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Em 1833, Gustave Planche, crítico de arte francês, empregou pela primeira vez 

o vocábulo realismo para designar “uma arte que não procedia nem da imaginação, 

nem do intelecto e que se limitava à observação mais minuciosa da realidade”.145 O 

que quer que seja que isto implique, desde então o conceito tem sido reclamado pelos 

programas estéticos e orientações artísticas mais antagónicos. O Realismo e 

Naturalismo Oitocentista, o Realismo Vitoriano, o Realismo Social, o Manifesto 

Realista, a Nova Objectividade, o Realismo Socialista, o Surrealismo, o Realismo 

Metafísico, o Neo-Realismo, o Realismo Mágico, Foto-Realismo, o Novo Realismo 

ou o Hiper-Realismo, são alguns dos mais variados movimentos artísticos que, de um 

modo ou de outro, têm convocado o rótulo segundo os pretextos mais díspares. 

Por outro lado, o termo tanto é usado com o sentido pejorativo de mera 

imitação, virtuosismo ou academismo, como com o sentido valorativo de verdade, 

sinceridade e autenticidade, ou ainda com o sentido atributivo de crueza ilustrativa, 

impressão viva, fidelidade exacta. 

Porém, o conceito de realismo atravessa transversalmente toda a história da 

arte. O realismo do período de Akhenaton foi uma afronta às convenções da 

dignidade faraónica. Os mármores de Fídias ou Práxiteles, mais do que de criaturas 

divinas, representam fielmente homens e animais. Os retratos de Fayun rivalizam 

com os rostos mais vivos e autênticos da pintura clássica. Os primitivos flamengos 

retratam o pormenor e o detalhe com uma objectividade minuciosa. A perspectiva 

renascentista abriu a profundidade espacial em telas, paredes e abóbadas para graus 

inovadores de verosimilhança. O naturalismo de Velasquez, Caravaggio ou Vermeer, 

assim como de toda a tradição das naturezas mortas ilusionísticas e dos trompe-l’oeil 

são marcos paradigmáticos de imagens consideradas realistas que ainda hoje 

perduram. Apesar do realismo não se confinar a um período ou a um programa 

estilístico determinado, as suas propriedades e características revelam traços mais ou 

menos comuns. E apesar das diferenças dependerem de variáveis que situam o 

realismo como um fenómeno relativo, a ideia de uma representação facilmente 

reconhecível, que permita representar a realidade de forma mais verosímil, alimenta o 

critério que permite considerar uma imagem como realista.  

                                                
145 Cfr., Noémi Blumenkranz e  Anne Souriau, “Realismo” in Sourriau, Etienne (org.), op. cit., p. 

993. 
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No primeiro capítulo observámos já quão movediço é o conceito de realidade. 

Ela é sempre um produto de múltiplas construções que se fundem com as próprios 

maneiras de representar. Considerá-la como uma referência absoluta é enganoso e 

circular, porque a realidade é sempre restrita a um quadro relativo. Além disso, 

tínhamos também referido os constrangimentos bloqueadores que a verdade implica e 

o prejuízo demasiado limitativo sobre a compreensão da realidade a partir de versões-

de-mundo que se reclamam monopolistas.146 Será, portanto, embaraçoso acomodar a 

ideia de realismo a algo que decorre de qualquer princípio absolutamente estável e 

constante. 

Não obstante, continuamos a admitir que há imagens mais exactas, 

representações mais realistas, formas mais fiéis de apresentar a realidade. O próprio 

Goodman refere que “seleccionamos facilmente as imagens de acordo com o seu 

grau aproximado de realismo. Consideramos como imagens mais realistas aquelas 

que mais se aproximam de uma fotografia a cores; e as menos realistas e mais 

convencionalizadas ou abstractas aquelas que progressivamente se afastam deste 

padrão. O modo de como melhor vemos o mundo, a aproximação pictórica mais 

chegada do modo de como o mundo é, é o modo de como a câmara o vê.”147 Estas 

palavras proferidas por um relativista radical podem parecer desconcertantes. 

Independentemente de estarem desenquadradas de uma estratégia argumentativa, elas 

têm a força de uma evidência. Claro  que observámos já indícios suficientes que 

rebatem o absolutismo desta visão. Não existe o modo de como o mundo é, ou de 

como deva ser visto. Porém, as questões que agora se colocam têm pertinência: 

Porque é que existem modos mais implantados que outros? Como conciliar esta visão 

tão enraízada de realismo com o irrealismo que Goodman defende? Se há muitas 

realidades pictóricas relativas, construídos de forma plural e não hierárquica, como 

admitir, sem negar este princípio, que há realidades pictóricas “mais reais”, como por 

exemplo, uma fotografia a cores?  

 

                                                
146 Veja-se supra, cap. 1. A maior parte das considerações avançadas nesta parte, sobre o realismo, 

estão implicadas forçosamente nos argumentos expostos no capítulo 1 acerca do construtivismo, 
pluralismo e relativismo. 

147 Cit., “The Way the World Is”, PP, p. 27 (o sublinhado é nosso). 
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7 -  Real i smo e  Representação   

 

 
 

 

Goodman considera o realismo da representação uma questão menor. Não 

partilhamos esta posição.148 Como já referimos, pensamos que a fonte de muitos 

equívocos sobre a representação reside no facto de se confundir representação em 

geral com representação figurativa e esta como representação realista. E talvez esta 

tendência resida no facto das figuras e figurações facilmente discerníveis nos 

parecerem as mais naturais. Por outro lado, em certos casos, o realismo exerce um 

poder tão forte sobre a representação por imagens, que dificilmente o podemos 

diminuir como questão menor. 

O percurso deste capítulo irá recuperar muitas das teses que já abordámos e 

assumimos, e poderá confirmar que qualquer critério para definir o realismo tem de 

tomar em linha de conta o funcionamento pictórico de uma imagem, enquanto parte 

integrante de um sistema simbólico. As primeiras três secções abordarão, no entanto, 

algumas posições recorrentes que derivam ainda de variações do argumento da 

semelhança — imitação, ilusão e informação —, mas agora testadas como critério 

para o realismo das imagens. As seguintes secções discutem o alcance das propostas 

de Goodman e a reflexão que elas implicam. 

 
 

7.1 — Realismo e Imitação 

A noção de mimese é bastante ambígua e complexa. A sua origem remonta, 

como é sabido, a Platão e Aristóteles e é depois desenvolvida e ramificada em toda a 

                                                
148 Cfr., LA, p. 34. Pensamos que esta posição pretende sobretudo sublinhar que não existe qualquer 

prevalência das imagens realistas sobre as outras, ou que uma imagem realista, por si só, não 
representa mais ou melhor que outra. Isto decorre da caracterização da representação como uma 
relação relativa, baseada na denotação – a imagem não representa melhor ou pior simplesmente por ser 
mais ou menos realista, mas porque, de acordo com um dado sistema, a denotação é mais ou menos 
eficaz ou identificável. 
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tradição clássica e moderna. A ideia do realismo ou naturalismo das imagens como 

semelhança imitativa conformada a um modelo, ou como similitude de aparências, ou 

como reflexo de características, propriedades ou comportamentos da natureza é um 

critério para a representação que revelou múltiplas facetas ao longo da história da 

arte. Os sentidos atribuídos à representação mimética extravasam invariavelmente o 

sentido estrito de representação como denotação, que temos referido neste trabalho, e 

são confundidos ou alargados para incluir conceitos como os de sugestão, evocação, 

alusão, expressão, analogia ou até metáfora. O seu desenvolvimento excede os 

propósitos da nossa discussão, mas pensamos que muitos dos seus princípios 

alimentam os argumentos de outras teorias do realismo. Por um lado, se a 

representação é simulacro, aparência, evocação, então a ilusão é um princípio a 

considerar. Por outro, se a representação é cópia, reprodução, duplicação, então a 

informação similar deve desempenhar um papel determinante. De qualquer forma, o 

que de momento queremos considerar é a imitação no seu sentido mais próximo de 

“cópia  da realidade”, enquanto critério para testar o realismo das imagens. Ou seja, 

saber se a imitação ou cópia é necessária ao realismo. 

As teorias do realismo baseadas numa semelhança imitativa defendem que uma 

imagem é realista quando é uma cópia fiel do objecto que representa. Assim, um bom 

teste para o realismo é o de retomar o nosso desafio inicial e tentar copiar o homem 

que está diante de nós o mais fielmente possível, tal qual ele é, ou tal qual ele é visto. 

Porém, as dificuldades que já observámos para a representação em geral, mantêm-se 

também aqui. Copiar só uma parte, ou o homem inteiro? O homem com todos os seus 

fios de cabelo, todos os seus poros e rugas, brilhos  e cores? Visto de perto, ou de 

longe? À escala, ou com o mesmo volume? E qual o melhor médium para reproduzir 

o modelo? 

Podemos sempre considerar os casos mais radicais em que a cópia pretende ser 

um decalque da identidade do modelo: as reconstituições de Veneza em Las Vegas, 

ou modelos embalsamados de animais numa sala de troféus ou até a réplica clonada 

da ovelha Dolly. Estes casos, a meio caminho entre o gabinete de curiosidades e a 

feira popular, parecem exemplos inabaláveis que passam o teste das cópias fieis. 

Porém, as desconfianças pairam: como qualquer decalque que é, a cópia acabará por 

revelar diferenças significativas mais ou menos grosseiras relativamente aos modelos; 

como qualquer reprodução, a sua função primária é duplicar e não tanto representar  
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Fig. 38 

com realismo; como qualquer fac-simile perfeito, o seu estatuto é mais o de funcionar 

como réplica do que propriamente representação do original. Como já observámos 

noutro contexto, duas fotografias saídas do mesmo negativo, por muito iguais que 

sejam, não são representações realistas uma da outra. Talvez estes exemplos não 

sejam de todo válidos, porque a sua função básica nem sequer chega a ser a da 

representação. 

Seja então uma escultura hiper-realista ou as figuras de cera do Museu de 

Madame Tussaud (e.g., fig. 38) ou um diorama num museu de ciências naturais. 

Nestes casos parece haver a combinação perfeita entre duplicação e representação.149 

Efectivamente, temos de admitir que há representação, mas que haja duplicação da 

identidade do original é menos admissível. Por muito realista que as imagens possam 

ser consideradas, elas apenas representam o objecto pela sua casca exterior, segundo 

uma determinada perspectiva e nunca “o objecto tal qual ele é”. As figuras estão 

artificialmente imóveis, com uma disposição espacial estudada para uma observação 

condicionada, segundo regras de exposição pouco naturais e revelando propriedades 

materiais e características plásticas que dificilmente coincidem com o modelo 

original. Em suma, por muito fiel que seja, a cópia apenas representa uma visão 

parcial e, por vezes, pouco natural do modelo.  

                                                
149 Sendo a três dimensões, todas estas cópias levam algumas vantagens em relação a imagens 

planas. Mas o cerne da questão não se confina à natureza do médium escolhido. Podemos condicionar 
o teste do realismo apenas à cópia fiel por imagens bi-dimensionais, sem que as premissas se alterem. 
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As objecções ganham mais argumentos quando se trata de cópias bi-

dimensionais: a fotografia, ao contrário da pessoa, é plana; a pintura tem tintas, mas 

os girassóis não; e numa paisagem não encontramos riscos, texturas e pontos, como 

encontramos num desenho. Mas mesmo que insistamos que eventualmente existem 

métodos ou sistemas de cópia  que fornecem padrões absolutos de fidelidade, e que 

ultrapassam diferenças de estilo no olhar e na representação — como por exemplo os 

da “fotografia a cores” —, rapidamente deparamos com inúmeros contra-exemplos. 

Se as fotografias apresentarem ângulos e enquadramentos bizarros ou motivos 

estranhos, o naturalismo desvanece-se. E, se considerarmos os exemplos de 

fotografias a cores da figura 28 e 29, além de não serem imagens realistas, nem 

sequer representam para quem não as consiga interpretar correctamente (veja-se 

supra, pp. 96-97). 

 Uma imagem (x) do objecto (y) é sempre, como já referimos, uma 

“representação-de-(y)-como-(w)” e nunca a do objecto (y) “em-si-mesmo”, 

incontaminado pelas formas como seleccionamos qualquer um dos seus atributos. Se 

este argumento é decisivo contra a teoria da cópia, outro não menos importante é o 

facto de existirem representações fictícias bastante realistas que forçosamente não 

podem derivar de nenhuma cópia fiel. Como explicar então que existem 

representações realistas de coisas inventadas ou inexistentes? O critério de fidelidade ao 

modelo simplesmente cai por terra. Assim, o que poderá realmente significar copiar o 

objecto tal qual o vemos ou tal qual ele é? 

Copiar um objecto significa atendermos a um certo aspecto específico do 

objecto, tal como o concebemos ou costumamos considerar, i.é, significa considerar 

uma versão ou construção do objecto. Efectivamente, não sabemos o que significa "o 

objecto tal como ele é"; existem muitos modos de como as coisas, os objectos ou a 

realidade podem ser. O mundo é de tantas maneiras quantas as que podem ser 

correctamente descritas, vistas, retratadas, etc. E o único modo de como o mundo é, é 

algo que não existe. Tal como não existe a maneira mais privilegiada de como a cópia 

deva ser feita ou vista. Além disso, um objecto nunca é visto em condições ascéticas, 

de modo livre e independente. O olho inocente, tal como a mente virgem que recebe o 

dado absoluto, é um mito. Estamos fatalmente acorrentados à relatividade da visão, 

da percepção e da conceptualização. Recepção e interpretação não são operações 

separáveis, mas interdependentes. Aquilo que é recebido e o que é feito para o 
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conseguir não pode ser distinguido do produto final.150  

Resumindo, nada é representado, tanto destituído de todas as suas propriedades, 

como em posse de todas elas. A representação, mais do que copiar, classifica; mais do 

que imitar, caracteriza. Assim, a  teoria da cópia é travada logo de início, por não ser 

capaz de especificar o que copiar e o como copiar, já que é a própria noção de cópia 

que, em si, está errada. Quando uma determinada especificação representacional é 

estabelecida, ela é forçosamente relativa. A representação fiel de um homem num 

fresco egípcio, num mosaico bizantino, numa pintura barroca ou numa fotografia 

vitoriana é altamente variável. Os limites da imitação são tão movediços, que a 

pretensão de servirem de critério firme e absoluto para o realismo ou naturalismo não 

colhe. 

 

7.2 — Realismo e Ilusão 

Esta teoria pode ser vista como um desenvolvimento da teoria da cópia. O que 

interessa agora não é fazer um duplicado do objecto, mas sim reproduzir uma 

equivalência de respostas e expectativas entre imagem e objecto. A conhecida história 

sobre a competição entre os dois pintores gregos Zêuxis e Parrásio ilustra bem a 

questão. Zêuxis pintara uma cena tão realista que até os pássaros tentavam bicar os 

bagos de uva representados. Quando Parrásio mostrou a sua pintura, Zêuxis tentou 

remover o pano que a cobria, sendo ele próprio traído pelos sentidos, pois o pano 

fazia parte da representação.151 O que agora estamos a considerar  é o princípio de que 

uma imagem é realista na medida em que é uma ilusão bem sucedida. O teste de 

fidelidade seria o engano – o trompe-l’oeil — cujo objectivo é induzir o espectador a 

julgar que a imagem é ou, pelo menos, tem as características do objecto que 

representa. O argumento assenta, portanto, na probabilidade de confundir a 

representação com o representado (e.g., fig. 39). 

A refutação à tese do engano parece à partida pacífica. Ninguém num museu se 

sente iludido a entrar dentro das pinturas, a pegar numa peça de fruta representada ou  
                                                

150 Cfr., LA, pp. 6-10 e 6n. Estas posições contra a “cópia da natureza” decorrem naturalmente do 
seu construtivismo, que pressupõe o princípio metafísico de que somos nós que construímos mundos 
através de múltiplas versões. Veja-se supra Cap. I. 

151 Relatado por Plínio, o Velho, na sua Naturalis Historia; Cfr., entre outros, Julian Bell, What is 
Painting? — Representation and Modern Art, 1999, p. 29. 
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Fig. 39 

a fugir em pânico, porque em determinada sala está um dragão prestes a saltar da 

moldura. Não obstante, a ideia de ilusão para o realismo resiste a estes factos 

anedóticos. A tradição da pintura ilusionista tem perseguido este padrão de realismo 

através de virtuosas habilidades e de sucessivos refinamentos técnicos: o 

aperfeiçoamento da pintura a óleo pelas escolas nórdicas flamengas permitiu o registo 

de minuciosas texturas, caracterizações cromáticas e atmosféricas; a perspectiva 

geométrica confere a sugestão espacial e a sustentação compositiva; os 

desenvolvimentos da câmara obscura contribuíram para uma melhor compreensão da 

representação dos efeitos ópticos da luz e irão conduzir ao surgimento dos 

dispositivos fotográficos.152 

Independentemente das conquistas técnicas, o conceito de ilusão é muito 

complexo e abrangente e implica muito mais que um momentâneo engano do olhar. 

Como Gombrich eloquentemente demonstrou, a nossa visão é fortemente 

influenciada pelas expectativas e pelo que conhecemos. As representações estão 

impregnadas em convenções que adquirimos e interiorizamos. São elas que 

constroem os padrões de ilusão enquadrados por sistemas específicos, a par de 

condicionantes psicológicas e culturais. Por isso, a ilusão é algo de muito relativo 

(e.g., fig. 40). Aquilo que engana depende do que é observado e o que é observado 

varia com os interesses e hábitos. Por vezes, até a representação mais irrealista  

                                                
152 Acerca das conquistas técnicas de vários métodos de representação veja-se entre outros J. Cage, 

Color y Cultura — La Prática y el Significado del Color de la Antigüedad a la Abstracción, (1993), 
1997; M. Kemp, The Science of Art — Optical Themas in the Western Art fram Brunelleschi to Seurat, 
1990; P. Stedman, Vermeer’s Camera — Uncovering the Truth Behind the Masterpieces, 2001; J. 
Zuvillaga, Imágenes de la Perspectiva, 1996; ou M. Milman, Le Trope-l’Oeil — Les Ilusions de la 
Réalité, 1992. 
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Fig. 40 

consegue enganar-nos. Para haver engano, é suposto que se criem sugestões por 

artifícios visuais, por simulacros que, mais do que copiar, deformam o modelo para 

reproduzir a sua aparência. Vistas em condições normais — ou fora do seu lugar 

específico de observação —, muitas destas imagens aparentam configurações bizarras 

e muito pouco naturais. (e.g., fig. 41). 

Uma das questões mais discutidas sobre a produção de ilusões e aparências 

realistas é a do método da perspectiva. É suposto que as regras da perspectiva 

forneçam critérios absolutos de fidelidade, que confiram uma naturalidade capaz de 

se sobrepor a qualquer convencionalismo.153 O postulado baseia-se no argumento de 

natureza óptica segundo o qual a fidelidade da representação em perspectiva assenta 

na identidade coincidente dos padrões lumínicos do objecto e da imagem do objecto, 

cujo resultado é a produção de uma identidade de aparência. Mesmo um 

convencionalista como Gombrich acredita que “a perspectiva visa uma equação 

correcta: pretende que a imagem se pareça com o objecto e o objecto com a  

                                                
153 As regras da perspectiva a que nos referimos são as que decorrem das leis da óptica convertidas 

em regras geométricas, desenvolvidas a partir da Renascença por Brunelleschi, Alberti, Leonardo, 
Piero della Francesca entre outros, através da chamada Perspectiva Artificialis e posteriormente 
teorizada em termos de “projecção central linear plana” por Desargues, Niceron, Poncelet, La 
Gournerie entre tantos outros. A “costruzione legittima” (derivada de um conceito de imagem 
convertida em linear geometrizada como resultado de uma secção na “pirâmide visual”) instaura na 
pintura um método viável de medir e representar com coerência a profundidade espacial, 
sistematizando um espaço pictórico onde as distâncias e a composição, se tornem rigorosa e 
proporcionalmente coerentes até ao infinito. 
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Fig. 41 

imagem.”154 Porém, o objectivo de copiar a aparência visual do objecto pelo método 

da perspectiva — de criar a ilusão perfeita, tomando como critério a identidade 

coincidente dos padrões lumínicos entre imagem e objecto — só em condições 

excepcionais é que, aproximadamente, está garantida. Goodman lembra que, para que 

essa coincidência ocorra, a imagem deve ser vista num ponto de observação 

determinado, com um só olho imóvel e em condições de iluminação idênticas.155 As 

                                                
154 Cit., E. Gombrich, Arte e Ilusão, (1960), 1995, p.272. 
155 Estas condições de observação só são possíveis em situações laboratoriais. Por outro lado, a 

fisiologia da visão diz-nos que um olho imóvel tem um comportamento cego (Cfr., LA, pp. 10-19). 
Apesar de podermos admitir variados processos de compensação na percepção de imagens em 
perspectiva, o critério da coincidência de aparências entre imagem/objecto não pode colher esse género 
de argumentação, pois é suposto que a imagem seja vista do seu local de observação exacto. Veja-se a 
este propósito o artigo de H. Gombich, “The “What” and the “How”:Perspective Representation and 
the Phenomenal World”, (1972), 1997. 

A convencionalidade da perspectiva foi, entre outros, convincentemente demonstrada por E. 
Panofsky em A Perspectiva como Forma Simbólica, (1924-5), 1993, mas tem servido de debate acerca 
da sua validade como método que melhor permite estabelecer uma equivalência entre percepção visual 
e representação realista.  O facto de ter sido o método que mais perdurou na cultura pictórica ocidental 
e de se ter tornado tão aceite, mesmo para outras culturas, alimenta esta ideia. A argumentação de 
Goodman procura sobretudo rebater a ideia de que a perspectiva é um método fiel e absoluto, que 
garante o realismo da representação. Como já vimos, não faz sentido falar em formas inatas ou naturais 
de representação; podemos, quando muito, falar em representações mais implantadas, mas essa é uma 
outra questão. 
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ambições ilusionistas deste método são, pois, altamente condicionadas. E, se 

tentarmos atenuar as muitas variáveis que comprometem o teste da perspectiva 

recorrendo a fotografias de alta definição, ainda assim, a identidade de visão entre 

câmara fotográfica e olho humano não são suficientes para enganar os olhares mais 

distraídos.156 Consideremos, porém, um derradeiro método, bem mais eficaz para 

produzir ilusões perfeitas. 

 

Os cartões de pares estereoscópicos, como os da figura 42, foram largamente 

difundidos nos primórdios da fotografia.157 O recurso à reprodução da visão binocular 

permite colocar o espectador dentro da cena representada através de uma poderosa 

sugestão de relevo e profundidade.158 Até a imagem de uma simples formiga ganha 

uma vida ameaçadoramente inesperada. Não constituirá este o teste derradeiro de 

realismo enquanto ilusão? 

Se, por um lado, estes métodos são eficazes na reprodução de aparências, na 

prática não são genericamente aceites como padrão de realismo. Tendo surgido em 

paralelo com a advento e difusão da fotografia, é lícito questionar porque é que as 

imagens estereoscópicas foram progressivamente abandonados em favor de imagens 

mais convencionais. O mesmo ocorreu com o cinema em 3D dos anos cinquenta. 

Apesar de aparentemente colocarem o espectador  dentro da imagem, porque é que  

                                                
156 Os fundamentos técnicos e teóricos que estão na base da fotografia, são basicamente os mesmos 

que se aplicam à perspectiva. As regras de uma “imagem em perspectiva”, poderão resumir-se ao 
seguinte: a imagem (o plano do quadro) resulta de uma secção transversal plana, dos raios visuais que 
compõem a chamada “pirâmide visual”, cujo vértice é o olho (ponto de observação) e a direcção dos 
pontos isolados que fazem parte do espaço a representar. Se substituirmos “raios visuais” por “raios 
luminosos”, “olho” por “objectiva”, “plano do quadro” por “película” e “secção transversal plana” por 
“impressão foto-sensível”, ficamos com a mesma definição de “imagem como um corte”, que fixa um 
instante temporal de um dado espaço e que é a mesma para a fotografia e para a representação em 
perspectiva. 

157 Acerca dos dispositivos estereoscópicos e das suas implicações na percepção do espaço pelas 
imagens veja-se Jonathan Crary, Techiques of the Observer — On Vision and Modernity in the 
Nineteenth Century, 1992, pp. 116-136. 

158 Normalmente este tipo de imagens é vista através de um estereoscópio, de óculos especiais ou 
de dispositivos similares. Porém, com algum treino, é possível restituir a percepção da tri-
dimensionalidade da cena, por observação directa. Para a figura 42 e 43 os procedimentos são os 
seguintes: aproxime a imagem o mais possível dos olhos; foque a visão para lá do plano da imagem; 
concentre-se nos dois pontos de guia por cima de cada imagem; afaste progressivamente a imagem de 
forma a que os dois pontos auxiliares se fundam num só; em simultâneo tente fazer o mesmo 
relativamente às duas imagens, adaptando a focagem dos olhos aos estímulos visuais da imagem em 
relevo. 
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Fig. 42 

estes sistemas de representação não vingaram? Pensamos que a resposta se deve de 

facto — tal como para a questão da perspectiva — às condições impostas para a 

observação destas imagens: o uso de óculos especiais, técnicas excêntricas para 

percepcionarmos imagens, em suma, condições muito pouco naturais para obter 

naturalismo. Apesar de podermos considerar estas e outras representações ilusionistas 

como altamente realistas, as condições atípicas nas quais assenta a sua ilusão — 

armadilhas de prestidigitação ou truques de “apanhados” visuais — não podem 

fornecer as bases para uma classificação de imagem como mais ou menos realista. 
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O argumento final passa, porém, ao lado destes testes de realismo. Quando em 

situações limite, confundimos a imagem x com o objecto y, deixamos de ter a 

representação de y para termos a identidade de y. E quando reconhecemos que, afinal, 

y é uma representação, a ilusão desvanece-se. Além disso, em condições normais de 

observação é muito raro haver ilusão. Em vez disso, “reconhecemos as imagens como 

sinais que estão pelos objectos e pelas suas características representadas. Sinais que 

funcionam instantaneamente e inequivocamente, sem se confundirem com aquilo que 

denotam”.159 
 

 

7.3 — Realismo e Informação 

Os constrangimentos levantados pelas teorias da cópia e da ilusão tentam ser 

contornados com a ideia de que o realismo se baseia em informação selectiva 

veiculada pela imagem. O argumento aqui é o de que a imagem mais realista é a que 

fornece a maior quantidade de informação pertinente acerca do objecto representado. 

Por exemplo, uma fotografia fornece mais informação (acerca de luz, cor, textura, 

etc.) que um desenho rudimentar.  

Mas também aqui o entendimento acerca da informação que realmente conta 

como pertinente é um assunto relativo: um desenho pode sintetizar muita informação 

e uma fotografia pode ser ambígua ou possuir bastante ruído informativo. Muitas 

representações arqueológicas ou ilustrações científicas elegem o desenho rigoroso 

linear em detrimento da fotografia que, nestes contextos, é menos objectiva. A 

variação da pertinência informativa oscila bastante em função do sistema de 

representação, dos contextos em que ela ocorre e dos objectivos pretendidos. A 

imagem nada realista da figura 43 traz informação bem mais pertinente que, por 

exemplo, a da imagem da figura 40.1 relativamente ao contraste entre figura e 

fundo.160 

                                                
159 Cfr., LA, p.35. O realismo baseado na probabilidade de confusão, dispensaria a representação 

em favor da identidade entre imagem e objecto baseada num truque, momentaneamente conseguido 
graças a condições de observação pouco comuns. Estas condições não podem servir como teste para o 
realismo. 

160 A imagem apresentada é um estereograma que contém informação relativa a uma representação 
em 3D. As instruções para interpretar directamente o relevo da imagem são idênticas às já expostas 
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Fig. 43 

Não obstante, a informação que usualmente consideramos como realmente 

pertinente é aquela que deriva naturalmente de uma equivalência entre informação 

visual recebida pelo objecto y e pela imagem x.161 Este postulado, de certa forma  

                                                                                                                                      
para os cartões estereoscópicos (veja-se nota 158). 

161 J. J. Gibson é um dos representantes mais persistentes da teoria da informação visual pertinente 
decorrente da nossa percepção natural. Apesar das suas teses variarem ao longo dos anos, em The 
Ecological Approach to Visual Perception, 1986, defende que a compreensão visual do espaço 
envolvente assenta em invariantes preceptivas de informação que seleccionamos numa disposição 
óptica ambiente. Ainda que a percepção “ecológica” do espaço implique problemas diversos dos da 
percepção de imagens, Gibson defende que a representação ocorre, porque reconhecemos nas 
configurações pictóricas a reprodução de algumas dessas invariantes. Assim, quanto mais informação 
acerca das invariantes uma imagem possui, mais realista ela seria. 

Resumidamente, as relações de persistência e de mudança perceptiva implicam invariantes de 
natureza óptica que estão subjacentes ao reconhecimento e compreensão, quer do espaço envolvente, 
quer das imagens. Independentemente da variação das configurações visuais, reconhecemos os 
objectos através de informação mais ou menos constante relativa a: (1) iluminação / cor; (2) ponto de 
vista / perspectiva; (3) gradientes / texturas; (4) ângulos visuais / contornos; e (5) lugar / espaço / 
movimento; (Cfr., pp. 265-291 e  310-311). 
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Fig. 44 

envolve os mesmos princípios considerados para o teste da perspectiva. O grau 

máximo de informação pertinente equivaleria a uma concordância na quantidade dos 

padrões de raios lumínicos ou na disposição óptica ambiente emitida pelo objecto e 

pela imagem. E, portanto, o grau de realismo seria medido pela fidelidade da 

quantidade de informação óptica — cores, formas, tamanhos, texturas, tonalidades, 

etc. — que selectivamente uma imagem x comporta, relativamente ao modelo y que 

representa.  

A refutação a esta posição começa logo pela constatação de que existem 

imagens que possuem exactamente a mesma quantidade de informação óptica, mas 

que, no entanto, divergem quanto ao seu realismo. Apesar da quantidade de 

informação permanecer igual, o retrato do hortelão de Arcimboldi muda radicalmente 

de significado se colocado de pernas-para-o-ar — num caso é uma representação 

realista de uma taça com legumes, no outro é um retrato não realista de uma pessoa 

(veja-se supra, fig. 34.3, p. 105). A anamorfose pode ser restituída em trompe-l’oeil e 

vice-versa (e.g., fig. 44). E um dos traços estilísticos de Baselitz consiste em exibir as 

suas representações em posição invertida — apesar da informação óptica ser idêntica, 

imagens vistas em posições invulgares ou com enquadramentos não habituais são 

mais resistentes a juízos de realismo (e.g., fig. 45.1).  Mesmo um fresco realista de 

Rafael, visto in loco, pode deformar a informação que consideramos realista (e.g., fig. 

45.2 e 3).  

A especificação da informação que deve ser interpretada depende, pois, do 

sistema que convocamos para o fazer. Uma pintura cubista (com as suas múltiplas 

dimensões espaciais), o projecto de um edifício (com as suas vistas, projecções e  
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Fig. 45 

cortes) ou o mapa de um lugar (com as suas relações topológicas definidas) 

seleccionam a informação que consideram pertinente e invariavelmente possuem um 

ganho informativo que suplanta imagens que habitualmente consideramos como mais 

realistas. A imagem de um espaço em perspectiva convencional e a imagem do 

mesmo espaço em perspectiva invertida pode revelar a mesma informação pertinente, 

se ambas forem interpretadas de modo apropriado.162 Podemos transformar a 

informação — deformar escalas, trocar cores, substituir agentes plásticos — e voltar a 

restitui-la. A informação necessita sempre de ser traduzida, ou seja, interpretada. É, 

portanto, o sistema que selecciona a importância da informação. E mesmo que a 

preservação da informação física da imagem permaneça constante, qualquer alteração 

no seu modo de interpretação implica uma alteração no realismo dessa imagem.  

O entendimento natural desta tese será o de que a informação depende do que o 

sistema determinar como pertinente naquilo que uma imagem veicula. A conclusão é, 

então, a de que imagens realistas e irrealistas podem ser igualmente informativas. O 

ganho informativo não pode constituir-se como teste para o realismo pictórico. 

 

 

                                                
162 Veja-se sobre esta questão a resposta de Goodman a Gibson em MM, pp. 9-12. 
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7.4 — Realismo e Inculcação 

Para Goodman o realismo das imagens é essencialmente uma questão de 

inculcação.163 O realismo relaciona-se efectivamente com a capacidade que certas 

imagens têm de convencer, de sugerir, de instruir ou de revelar, por via das formas 

pela quais se apresentam e cuja consequência quase invariável é a indução de 

credibilidade e plausibilidade. Porém, estas formas de representação que conciliam a 

aceitação e a sugestão de verosimilhança não derivam de nenhum sistema mais fiel ou 

de nenhum método absoluto, nem estão constrangidas a qualquer padrão de verdade; 

estão, sim, intimamente dependentes de práticas entrincheiradas, de procedimentos 

familiares e de formas interiorizadas de percepcionar e de representar a realidade.164 

A inculcação é relativa a uma cultura, a um período, a uma comunidade ou a um 

contexto e cruza-se com os costumes, a educação e as práticas estabelecidas. 

Como já mencionámos, a realidade não é qualquer coisa independente e isolada 

daquilo que sabemos, que está docilmente à espera de ser registada através de uma 

suposta correspondência realista em alta-fidelidade. É sobretudo um produto daquilo 

que construimos por e através de representações, imagens, descrições e todo o género 

de outras versões-de-mundo que adoptamos, rejeitamos ou revemos — não há nada 

em definitivo que nos diga que x é a imagem de y, tal qual y é. O realismo que um 

artista medieval considera é bem diferente do realismo de um artista barroco; 

representações do monte Fuji diferem das do monte de Sainte-Victoire, apesar de 

tanto Hokusai quanto Cézanne tentarem persistentemente captar a “verdade” dos seus 

montes; e a visão do mundo de um pintor do Antigo Egipto é certamente diferente da 

de um ocidental actual contaminado pelo peso cultural das imagens e por toda a 

tradição europeia de representações da arte, da ciência e do dia-a-dia. As versões, 

realistas ou não, são guiadas por convenções e enquadradas por sistemas. Algumas 

são mais específicas e confinadas a certos domínios ou contextos, outras são 

                                                
163 Cfr., LA, p. 38. 
164 O entrincheiramento deriva do uso da linguagem e pode ser medido em função do sucesso em 

aplicar predicados com base em projecções anteriores bem sucedidas; o factor primário da 
projectabilidade é o hábito (sobre este assunto veja-se FFF, pp.102-106 e ainda WW, pp. 128 e 136). 
Podemos pois extrapolar que, tal como um predicado, o entrincheiramento ou enraizamento de uma 
imagem, ou de um sistema de imagens, depende fortemente da implantação e da habituação que 
tenham adquirido. 
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largamente implantadas e enraizadas e, por isso, mais facilmente aceites.  

Até agora temos visto que, para todas as hipóteses consideradas, o realismo 

entre imagem x e objecto y decorre sempre da correlação estabelecida por um sistema 

de representação que é prioritário a qualquer relação causada por imitação, ilusão ou 

informação. Os juízos de semelhança baseados quer na cópia, quer no engano, quer 

na importância ou selectividade de dados ópticos, visuais ou pictóricos são sempre 

enquadrados por um sistema simbólico que determina a adequação da tradução ou 

interpretação estabelecida para um dado contexto. O que acontece, por vezes, é que 

essa interpretação é tão instantânea e automática, que somos induzidos a julgar que 

certas imagens possuem um tipo de informação que requer uma leitura que é como 

que dada à partida. A limpidez com que revelam o que representam parece excluir 

qualquer resistência que uma interpretação possa implicar. A evidência parece tão 

obvia que a facilidade com que traduzimos certas imagens parece resultar de 

capacidades naturalmente inatas, ajustadas aos sistemas de imagens. Mas esta ideia é 

em si uma ilusão. Aquilo que inculca depende de factores mais complexos. Goodman 

apresenta três tipos de argumentos que intervêm no realismo: o hábito, a revelação e o 

assunto. Os dois primeiros relacionam-se com o modo como algo é representado. O 

último com o que é representado.165 

 

Realismo e Hábito 
Como Goodman refere, a pedra de toque do realismo não está na abundância ou 

distinção da informação veiculada pela imagem, mas antes na facilidade com que essa 

informação é assimilada. Este facto não se relaciona com qualquer predisposição 

inata, qualidade intrínseca ou tendência natural de certas imagens sobre outras. O 

nosso contacto continuado em lidar com as imagens que nos são mais familiares e que 

se ajustam aos sistemas de representação vigentes contribuem para essa facilidade em 

interpretar imagens. É por isso que dizemos que uma “fotografia a cores” é mais 

realista que uma pintura cubista. Não que uma seja melhor ou mais eficaz — isso 
                                                

165 A teoria do realismo pictórico é essencialmente apresentada em LA (pp. 34-39) e em “Three 
Types of Realism”, (MM, pp. 126-130; neste último texto, Goodman acrescenta o critério do assunto 
como terceiro factor que intervem nos juízos de realismo). Porém, há outras passagens que se 
relacionam com este tópico: ”The Way the World Is” (PP, pp. 24-32.); LA, Cap. I, sec. 2, 3, 4 e 7; PP, 
pp. 137-138; WW, Cap. I e VII (e mais especificamente pp. 130-133); MM, pp. 9-14, 17-19, 80-81, 
124-125 e 194; RP, pp. 18-19, 110-120, 122. 
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depende das circunstâncias e dos objectivos —, mas que uma é mais comum, mais 

condizente com a prática, mais normal com o que é costume encontrar. De facto, a 

massificação de imagens fotográficas, televisivas ou cinematográficas instauraram 

padrões generalizados que tipificaram os modelos de imagem com que habitualmente 

lidamos e com as quais nos relacionamos. A habituação é, por isso, um forte 

instigador de realismo.166  

Assim, o modo como determinadas imagens nos parecem mais naturais decorre 

do hábito virtualmente instantâneo de lermos imagens que nos são familiares e para 

as quais estamos mais treinados. Encontramo-nos de tal forma viciados num dado 

modelo de imagem ou enraizados numa dada prática representacional, que não nos 

damos conta de qualquer esforço de tradução ou de efectivamente estarmos a fazer 

qualquer interpretação. Esta familiaridade dos modos de ver e representar é altamente 

influenciada pela normalização, padronização e estabelecimento de um modelo de 

representação e do entendimento comum que as imagens e os seus usos tenham 

tomado.  

Nesta acepção, o realismo é relativo e é determinado pelo sistema de 

representação padrão, numa dada cultura ou pessoa e num dado tempo. O hábito 

estimula certas formas de ilusão e guia a selecção de informação pertinente que 

captamos nas imagens. Mas também condiciona a adesão a novas formas de ver e 

representar. Sistemas emergentes ou antigos, de domínios ou culturas estranhas são 

tomados como artificiais ou pouco dotados, pois nestes casos temos sempre de 

aprender a ler as imagens e adaptar a interpretação a qualquer dos seus modos ou 

estilos. O “realismo” costuma invariavelmente ser mencionado ou confundido como 

um “estilo particular”, um “sistema de representação” ou um “modelo pictórico” que 

mais facilmente aceitamos, por se conformar em maior ou menor grau ao modelo 

estandardizado tradicional que vigora na nossa cultura. 

 

                                                
166 O hábito implica não apenas a avaliação do realismo de uma imagem, mas atravessa a própria 

visão que temos da realidade: “For the man-in-the-street, most versions from science, art, and 
perception depart in some ways from the familiar serviceable world he has jerry-built from fragments 
of scientific and artistic tradition and from his own struggle for survival. This world, indeed, is the one 
most often taken as real; for reality in a world, like realism in a picture, is largely a matter of habit”. 
Cit., WW, p. 20 (o sublinhado é nosso). 
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Realismo e Revelação 

O realismo das imagens decorre do quadro de um sistema referencial, mas 

envolve inevitavelmente a relação com a dimensão cultural e histórica que a sua 

utilização tenha alcançado. E envolve ainda as interacções locais e globais da 

circulação de imagens e das práticas pictóricas. Isto implica que se tenha de 

acrescentar uma outra forma sobre a qual podemos considerar o realismo: a novidade 

ou a revelação de formas diferentes de mostrar a realidade. 

É necessário ter em conta que os hábitos evoluem, transformam-se, alteram-se, 

em função também das mudanças ou roturas que os enquadram. A prática tende a 

esmorecer e a esgotar os modelos pictóricos instituídos. As formas mais comuns e 

usuais de representação ficam invariavelmente esgotadas e mudanças nos sistemas 

padrão de representação podem ocorrer rapidamente. Quando se atingem novos meios 

para representar a realidade, dizemos que se atingem novos graus de realismo. A 

invenção da perspectiva artificial na Renascença, da fotografia no século XIX, ou os 

desenvolvimentos das técnicas cinematográficas são marcos incontornáveis que 

alteraram  profundamente os modos como o espaço, a luz ou o movimento passaram a 

ser tratados, vistos e representados. 

Porém, o realismo por revelação não decorre apenas de grandes revoluções ou 

de inovações profundas num hábito implantado. A invenção e a experimentação faz 

uso de velhos hábitos para explorar relações novas e significantes, sublinhar 

semelhanças e diferenças em aspectos indiscerníveis e dar a ver realidades pouco 

familiares e incomuns. Aliás, os processos dinâmicos entre a tradição e a inovação 

ilustram as mutações constantes dos níveis de realismo ao longo da história da arte. 

As vantagens de um novo enquadramento referencial, em parte devido à sua 

novidade, promovem a sua implantação, muitas vezes substituindo o sistema que 

estava instituído. No entanto, as novas formas de realismo que surjam da revelação ou 

da instauração de sistemas emergentes derivam de quadros de referência anteriores ou 

das formas de representação que estejam implantadas.  
 

 

 Realismo e Assunto 

É possível igualmente considerar uma imagem realista, em função da natureza 

do seu tema ou assunto, i.é, em função do que é representado em vez do como é 
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representado.167 A representação de coisas, como objectos, entidades ou 

acontecimentos que são factuais, literais ou concretos tende a ser realista, ao passo 

que a representação de coisas inventadas, fantásticas ou fictícias tende a ser irrealista. 

As Tentações de Santo Antão de Bosch podem ser realistas quanto ao modo de pintar, 

mas quanto ao assunto são irrealistas, porque representam monstros e outras criaturas 

que não existem. Nesta acepção, podemos ordenar as imagens de acordo com dois 

universos fundamentais: as realistas, que são imagens-de-coisas-reais; e as não 

realistas, que são imagens-de-coisas-fictícias. Porém, a classificação que distingue o 

realismo das imagens em função do que as representações exibem não é tão linear. 

O critério de classificação de tais representações não está subordinado àquilo a 

que elas se referem efectivamente, mas ao facto de exibirem figuras de coisas fictícias 

ou de coisas reais (independentemente de possuírem denotação real ou vazia).168 

Assim, existem imagens-de-coisas-reais que dizem respeito a entidades fictícias, mas 

que não deixam de ser realistas. A figura feminina em O Nascimento de Vénus de 

Botticelli é realista, porque exibe uma mulher real, apesar de se referir a Vénus, 

entidade fictícia. De forma idêntica, existem imagens-de-coisas-fictícias que se 

referem a entidades reais, mas que nem por isso são realistas. A figura bizarra de um 

ciclope de bigodes é um tanto irrealista, porque exibe um rosto inexistente, apesar de 

referir uma pessoa real (e.g., fig. 33, p. 105). Ainda que os temas sejam semelhantes, 

neste sentido de realismo como assunto, a Guernica de Picasso é mais realista que O 

Triunfo da Morte de Bruegel, porque não implica a representação de coisas 

logicamente impossíveis. 

A conclusão sugere, portanto, que o grau de realismo das imagens, quanto ao 

assunto, está mais dependente do que elas denotem literalmente. Não tanto do 

conteúdo de fundo da história que é contada, mas mais do conteúdo ou do motivo 

usado para a contar, i.é, dos actores ou dos cenários usados na representação. 

Curiosamente, constatamos que nestes casos a familiaridade com os assuntos 

provavelmente desempenha um papel determinante no critério de graduação de 

                                                
167 Esta tese apresentada em MM, explora sobretudo a relação entre realismo e ficção (cfr., pp. 128-

130 e ainda 124-125). 
168 Tínhamos já visto que, quando falamos de mundos possíveis, fictícios ou inexistentes, falamos 

sempre de descrições ou representações e da forma pelas quais são classificadas em espécies. É por 
esta razão que os casos de representação fictícia envolvem essencialmente a exemplificação: mais do 
que aquilo que representam, exibem o modo como representam um assunto. 
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realismo relativamente a géneros temáticos. Em pintura, a natureza morta é mais 

próxima da realidade familiar que a mitologia. Em cinema, a ficção científica 

contrasta com o romance ou com o documentário. Motivos banais, comuns ou 

quotidianos são mais familiares que quimeras, paradoxos ou ovnis. Em todo caso, as 

fronteiras entre plausibilidade, aceitação e realismo são sempre muito relativas. 

Convém salientar que a verdade ou a correcção das ficções é independente do 

realismo das imagens. Apesar de imagens-de-coisas-fictícias, como as de As 

Tentações de Santo Antão, serem consideradas irrealista se interpretadas literalmente, 

quando interpretadas metaforicamente podem revelar um assunto bem realista. As 

imagens, tanto de coisas factuais como de coisas ficcionais, podem referir 

literalmente falsidades ou metaforicamente verdades, de forma correcta ou incorrecta, 

com maior ou menor eficácia cognitiva, mas o realismo não depende necessariamente 

destes factores. 

 

 

7.5 — Realismo, Fidelidade e Correcção 

Até aqui não houve distinções entre realismo, fidelidade e correcção. É usual 

considerar-se que as imagens realistas são as mais fiéis ou correctas. Mas o que é que 

isto de facto quer dizer? 

Obviamente que a fidelidade não tem nada que ver com a verdade. As imagens, 

já o referimos, literalmente não possuem valor de verdade.169 Podem revelar uma 

verdade no sentido metafórico, mas, ainda assim, a fidelidade ou o realismo não 

decorre dela. Os sistemas pictóricos, os media e as tecnologias de produção das 

imagens mais implantados podem influenciar determinantemente o modo como 

interpretamos certas representações como mais credíveis. Diferenciamos, como mais 

objectivas, imagens feitas automaticamente, tais como fotografias, em relação a 

imagens feitas “à mão”, tais como desenhos. Se o sistema realista é o mais 

normalizado e usual, então é natural que uma fotografia promova mais eficazmente a 

aceitabilidade e a credibilidade. Aparentemente, um desenho conta uma verdade 

muito subjectiva. Mas este também não é um princípio definitivo. Ironicamente,  

                                                
169 Veja-se supra nota 23. 
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Fig. 46 

imagens realistas, como as dos métodos fotográficos, têm uma particular vocação 

para espalhar mentiras e ilusões. A propaganda ou a publicidade manipulam 

eficazmente as potencialidades do realismo de imagens implantadas para talharem a 

verdade à sua medida (e.g., fig. 46). 

A fidelidade, voltamos a sublinhar, não depende do grau de coincidência que as 

propriedades de uma imagem x têm em relação a um objecto y. Depende sobretudo da 

precisão com que a informação acerca de um objecto é traduzida por uma imagem, 

segundo os critérios pictóricos de correlação estabelecidos pelo método de 

representação em causa. Dizer que uma imagem capta fielmente o seu objecto 

significa dizer que cumpre com exactidão ou correcção as convenções do seu sistema. 

Porém, o realismo também não depende da fidelidade e da correcção. 

Consideremos, por exemplo, as quatro representações de montanhas na figura 3 

(veja-se supra, p. 22). As imagens 3.1, 3.2 e 3.3 são correctamente construídas, 

porque obedecem fielmente aos parâmetros internos que selecciona a informação 

pictórica mais pertinente, de acordo com o que cada sistema de representação 

prescreve, mas ainda assim não as consideramos realistas, ao contrário da imagem 3.4 

que se ajusta mais ao modo mais familiar de como compreendemos as representações 

de uma montanha. Imagens tais como as de radiografias do tórax, ecografias do leito 

de um rio ou desenhos técnicos para peças de aviões têm de ser absolutamente 

correctas e fiéis no âmbito dos seus sistemas, apesar de, ainda assim, serem bastante 

irrealistas. Portanto, este tipo de fidelidade, ou de correcção, ou de verdade, não é  
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Fig. 47 

uma condição necessária para o realismo.170 

Existem, porém, outros exemplos bem mais característicos de imagens realistas 

que sublinham de forma mais vincada a sua independência relativamente à correcção. 

Uma imagem pode ser incorrecta num sistema usual e, no entanto, ser realista. O 

conhecido fresco de Rafael A Escola de Atenas, pintado segundo preceitos pictóricos 

tradicionais e sustentado por uma “construção legítima” subsumida às regras 

rigorosas da perspectiva, constitui o que usualmente consideramos como um 

paradigma de imagem realista. Porém, a imagem revela incorrecções. De acordo com 

as regras da perspectiva, o contorno dos globos que Ptolomeu e Zaratustra seguram na 

mão, deveria ter a forma de uma elipse, em virtude das distorções laterais próprias 

deste sistema (veja-se fig. 47).171 Na realidade, apenas as arquitecturas obedecem à  

                                                
170 Cfr., LA, p. 38. 
171 Só em situações excepcionais uma esfera em perspectiva tem contorno circular [apenas quando 

o seu centro está alinhado com o raio visual principal ortogonal ao plano da imagem — veja-se a 
ilustração com fotografias da (fig. 47.3) e os esquemas gráficos correspondentes (fig. 47.5)]; fora desse 
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Fig. 48 

estrutura perspéctica. Todas as figuras são representadas como se o centro de 

projecção partisse delas. A verdade é que, se personagens e esferas obedecessem às 

regras da perspectiva a sua aparência revelar-se-ía  distorcida e pouco natural à 

medida que as figuras se afastassem do ponto de fuga central.172 Este fenómeno de 

aberração marginal era bem conhecido dos pintores. Já Leonardo da Vinci falava no 

paradoxo das colunas e da incongruência do seu aumento de volume, proporcional ao 

seu afastamento. Os fazedores de anamorfoses exploram estes descentramentos do 

                                                                                                                                      
lugar, a linha de contorno deveria, em rigor, ser uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. A 
referência a estes jargões técnicos serve apenas como paralelo à argumentação desenvolvida por 
Goodman em LA (pp. 10-19), acerca da relatividade da perspectiva. O seu objectivo é o de sublinhar o 
significado importante que este tipo de correcções e incorrecções adquirem para o realismo da 
imagem. 

Efectivamente, o sistema da perspectiva é um método limitado essencialmente à representação de 
estruturas geométricas poliédricas ou a entidades que a elas se submetam, (próprias da arquitectura) e 
que o torna dificilmente aplicável a estruturas totalmente irregulares, como corpos humanos ou formas 
livres da natureza. Em rigor, é um método usado em complemento com outros procedimentos plásticos 
e técnicos, para sustentar a estrutura das formas e composições e invariavelmente adaptado, corrigido e 
deformado em nome de outras coerências e propósitos. 

172 Veja-se M. H. Pirenne, Optica, Perspectiva, Vision, en la Pintura, Arquitectura y Fotografia, 
(1970), 1974, pp. 143-162; e ainda M. Kubovy, The Psycology of Perspective and Renaissance Art, 
1986, pp. 112-116. 
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lugar correcto para maravilhar com os seus efeitos inesperados.173  

Mais do que contra-exemplos sobre a supremacia absoluta dos métodos 

perspécticos, estas curiosas e sub-reptícias “excepções à regra” servem sobretudo 

para ilustrar a necessidade de proceder a correcções, por forma a que as imagens 

“pareçam bem” — para que se ajustem ao modelo familiar de ver, que, apesar de 

aceitar o método habitual, ainda assim não tolera alguns “excessos” de fidelidade que 

o sistema prescreve. De facto, consideramos mais realista uma imagem com 

incorrecções, mas que esteja de acordo com o modelo habitual de representação (e.g., 

fig. 48.1), do que uma imagem absolutamente correcta, mas estranha aos nossos 

hábitos de ver e representar (e.g., fig. 48.2). Mas estes factos não são exclusivos de 

perspectivas e de pintores. Sempre se retocou, compôs, acrescentou ou emendou à 

medida de um dado preceito. O cinema é pródigo nestes atropelos à fidelidade em 

nome do realismo. Imagine-se o que seria Star Wars sem o ruído das explosões, 

impossíveis no vácuo do espaço estrelar. Portanto, realismo e correcção não andam  

necessariamente a par.  

Em conclusão, a representação depende de uma questão de escolha nas 

convenções usadas para traduzir informação pertinente para um sistema; a correcção 

depende de uma questão de fidelidade ao modo de como a informação é veiculada, de 

acordo com as convenções de um dado sistema; e o realismo depende de uma questão 

de hábito com as convenções de um sistema. Apenas quando a informação pertinente 

for traduzida correctamente segundo o sistema padrão vigente, teremos uma imagem 

que representa fiel e realisticamente o objecto.174 

 

 

7.6 — Realismo e Irrealismo 

Chegados a este ponto, torna-se imperativo concluir como é que a concepção de 

realismo pictórico proposta por Goodman se concilia com o seu irrealismo. Se 

                                                
173 Mas existem numerosos exemplos que contornam estes efeitos indesejáveis da perspectiva e que 

comprovam a sua relatividade para com o modo como vemos. A este propósito Goodman refere as 
correcções ópticas das lentes usadas para evitar as distorções em fotografias de arquitectura; Cfr., LA, 
p. 16. 

174 Cfr., LA, p. 38 e nota 30. 
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recordarmos os princípios pluralistas e construtivistas (expostos no primeiro capítulo 

deste trabalho) que sustentam a sua concepção metafísica de realidade, talvez se torne 

mais clara a relação complexa e variável entre representação e realismo. O que 

importa sublinhar é que o “relativismo radical sob rigorosas restrições” implicado 

nas versões-de-mundo atravessa forçosamente os vários aspectos relacionados com os 

sistemas implantados, a semelhança ou a credibilidade.175 

 

O Sistema Padrão 
Antes de mais, comecemos por questionar por que é que alguns sistemas 

vigentes ou normalizados prevalecem sobre outros. Qual o motivo que determina que 

um método de representação seja mais implantado, ao ponto de condicionar os nossos 

“modos de ver”. Recuperando o argumento inicial, por que razão se considera que a 

“fotografia a cores” é o padrão que orienta os critérios de realismo? 

Provavelmente as respostas exigiriam muito mais do que aquilo que podemos 

levar a cabo aqui. A abordagem filosófica desta questão terá certamente que levar em 

linha de conta as investigações históricas sobre a génese e o desenvolvimento dos 

sistemas, complementada com estudos iconológicos, sociológicos e antropológicos 

acerca da sua evolução e assistida pelas pesquisas da psicologia da percepção e da 

representação pictórica. De qualquer forma, podemos ensaiar, pelo menos, uma 

aproximação que enquadre as questões aqui envolvidas. 

A razão pela qual temos insistido tanto em exemplos da perspectiva e da 

fotografia para ilustrar casos de realismo não é inocente. Pensamos que a fotografia 

está para as práticas actuais de representação, como a perspectiva está para toda a 

tradição pictórica europeia moderna. Este princípio não é absoluto, mas a relação 

entre ambos não é casual. De facto, uma fotografia é uma imagem em perspectiva. Os 

modelos perspécticos, quer de forma implícita quer explicita, têm tradicionalmente 

servido de sustento estrutural à construção de imagens para grande parte da arte 

                                                
175 W. Mitchell, defende que é difícil conciliar o realismo de Goodman com o seu irrealismo, com 

o argumento de que o seu estudo neutral da teoria dos símbolos deixa de fora os aspectos históricos, 
ideológicos ou éticos. Não partilhamos desta crítica. De facto, Goodman não se ocupa directamente 
destes tópicos, mas quando refere que o realismo depende da inculcação, de sistemas vigentes e das 
relações entre versões-de-mundo plurais, pensamos que aqueles e outros aspectos estão implicados na 
questão. Veja-se W. T. J. Mitchell, “Realism, Irrealism, and Ideology: After Nelson Goodman”, 
Picture Theory, 1994, pp. 345-362. 
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ocidental a partir do Renascimento. Ambos partem do mesmo princípio de “ver 

através de”.176 Não é demais sublinhar esta constatação de que, afinal, é ainda a 

perspectiva que, indirectamente, domina os referenciais e padrões de leitura de 

imagens e que através deles estabelece a implantação para uma modelo de realismo. 

Tentemos situar o que está aqui em jogo. Quando nos referimos a “imagens 

implantadas” estamos tão somente a referir um tipo de configuração convencional 

que decorre de um método ou de um sistema de representação, à luz dos critérios de 

realismo acima descritos. Não está em jogo o valor estético, científico, informativo ou 

popular, os referentes que convocam, ou o alcance semântico e cognitivo que 

implicam. Muito menos, juízos de valor quanto à sua validade absoluta sobre os 

demais métodos. 

Este modelo implantado é o resultado de uma complexa história de “ganhos” 

que marcaram forçosamente a aplicação que as representações pictóricas passaram a 

ter, e a respectiva relação com as imagens: a perspectiva conquista a imagem 

pictórica “coerente”; a fotografia confere a objectivação rigorosa dos princípios da 

perspectiva; o cinema é um sucedâneo que introduz o factor temporal com fotografias 

em movimento; a televisão, por sua vez, massifica e globaliza o estabelecimento da 

imagem em tempo real e à escala planetária; e, mais recentemente, as imagens 

sintetizadas por computador possibilitam infindáveis interacções e manipulações na 

produção pictórica.  

É bom ter esta História presente, sobretudo quando falamos de realismo e dos 

critérios vigentes que o orientam. Tem-se dito que vivemos o “século da imagem”. O 

que quer que isso seja, talvez signifique que, nunca como em qualquer outro período 

histórico, a produção, o consumo e a banalização de imagens tenha sido tão intensa e 

diversificada como actualmente. Ou talvez signifique que somos continuamente 

bombardeados pela repetição dos mesmos modelos pictóricos. 

O sistema padrão, o modelo referencial que se tornou na base de grande parte 

da comunicação visual e que condiciona o entendimento e o alcance dos símbolos 

pictóricos passa incontornavelmente pela imagem fotográfica. A “fotografia a cores” 

                                                
176 “Perspectiva é uma palavra latina que significa ‘ver através de’”; (o sublinhado é nosso). Esta 

citação de A. Dürer, (Cfr. E. Panofsky, op. cit., p. 31 ), destaca de forma liminar as dependências que 
se relacionam com a noção de perspectiva, quer ao nível conceptual do “ver”, quer no significado que 
o “através de” implica relativamente aos sistemas de representação usados na produção de imagens.  
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que temos referido, enquanto método de produção, de difusão e consumo tornou-se 

no paradigma da imagem-matriz que, em virtude da sua utilização continuada, se 

instituiu como “imagem realista”. A partir dela instauraram-se os padrões actuais de 

realismo pictórico, no que se refere à leitura e compreensão de imagens, 

estabelecendo por essa via os limites de aceitabilidade do imaginário visual e cultural. 

O reverso desta História é a influência que esta inculcação produz: uma lógica de 

reconhecimento baseada apenas nos códigos de representação vigentes. Felizmente 

que existem numerosos contra-exemplos inventivos e inovadores — sobretudo do 

mundo da arte — que tendem a contrariar esta espécie de ditadura formal. A 

projectabilidade e a compreensão decorrentes do realismo das imagens, dependem 

tanto da familiaridade como da revelação pictórica. 

Seja como for, e independentemente do suporte, a tipologia da imagem 

fotográfica, subsumida no cinema, vídeo, televisão, material impresso ou electrónico 

tornou-se actualmente no padrão de legibilidade, credibilidade e verdade. 

Assinalamos este aspecto, porque é importante sublinhar que a fotografia é, 

convencionalmente e globalmente, a imagem padrão que decorre do sistema habitual 

e vigente de produção e leitura de imagens.177 Este cenário, por si só, afecta e 

condiciona a percepção e a interpretação de imagens, quer actuais, quer do passado e, 

sobretudo, é determinante sobre os nossos juízos de realismo. 

 
A Semelhança 
No início do nosso estudo começámos por propor o seguinte desafio: 

representar o objecto ou a realidade que está diante de nós. Deparámos logo com a 

constatação de que o objecto ou a realidade é de tantas maneiras quanto aquelas que 

são admissíveis para a descrever e representar correctamente. Chegámos agora a um 

ponto em que nos interessa apenas o modo realista de representar a realidade que se 

apresenta diante de nós. Concluímos que esse modo decorre da forma mais familiar 

de vermos o objecto, da maneira mais habitual, usual e normal pela qual construímos 

a realidade. Porém, também constatámos que essa visão, percepção, representação ou 

construção fazem parte do mesmo processo. Uma fotografia é apenas um sistema de 

                                                
177 Basta  constatar o seu estatuto de testemunho credível e universalmente aceite em áreas tão 

distintas como o ensino, a investigação, o jornalismo, a justiça, o entretenimento, as tecnologias de 
vigilância ou em ciências como a astronomia, a biologia ou a medicina. 
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representação, entre tantas outras formas que existem, para construir a realidade. E, 

por isso, o realismo tem necessariamente de ser tão relativo e variável quanto a 

representação e a realidade. 

Ainda assim, o desafio de representar de forma comum e habitual toma 

invariavelmente como premissas uma realidade igualmente comum e habitual. Seja, 

pois, considerada uma realidade, que não é, nem um enxame de átomos, nem um 

complexo de células, nem um estado psicológico, nem uma qualquer realidade 

particular considerada, mas apenas a realidade fenoménica mais familiar e habitual: o 

campo visual (y) que normalmente se depara diante de nós. Aquilo que usualmente 

consideramos como o mundo visível. Sejam consideradas três variáveis para definir 

esse campo visual: uma disposição óptica de cores (c), considerada num dado espaço 

(e), a uma dada fracção de tempo (t). Seja concebido um sistema que traduza dados 

de cor (c), existente num determinado local (e), em certo momento (t), em termos de 

sinais pictóricos distribuídos sobre a superfície de uma imagem (x). Seja estabelecida, 

de acordo com as regras  desse sistema, uma correlação entre (c), (e) e (t) e os sinais 

pictóricos da superfície. Seja, finalmente, considerado um princípio objectivo de 

correlação selectiva que consista em seleccionar as propriedades comuns — cor, 

forma, contorno, gradientes, etc. — do campo visual (y) e da imagem (x); aquilo que, 

enfim, poderíamos admitir como critérios para um principio de semelhança.178 Pois 

bem, se, por um lado, consideramos que o sistema mais realista que permite 

representar essa realidade fenoménica habitual é o que se aproxima do da “fotografia 

a cores”, por outro, temos igualmente de considerar que também existem infindáveis 

sistemas de denotação pictórica que assentam a representação sobre este plano de 

correlação objectivo de propriedades selectivas semelhantes.179 Em cada período, em 

                                                
178 Em “The Foundations of a Realistic System”, (SA, pp. 135-155.), Goodman identifica um 

sistema realista como aquele que se debruça sobre a experiência fenoménica de um campo visual, 
desenvolvendo os princípios estruturais que estão implicados nos sistemas fenomenalísticos em geral. 
O discurso demasiado técnico e as especificações sobre aquilo que se considera como realidade visual 
concreta, indivíduo, classes, qualidades, etc., são aplicáveis sobretudo para a epistemologia da ciência. 
No entanto, podemos fazer um paralelo para a questão das imagens realistas, no que se refere às 
variáveis dos dados básicos para um campo visual: cores, espaço e tempo. 

179 Muitos autores de facto fazem depender o realismo sobre certos “aspectos visuais” de 
similaridades significantes entre imagem e objecto representado. M. Beardsley defende que a 
representação realista envolve “similaridades selectivas” de cor, forma, textura, etc. (Cfr., Aesthetics — 
Problems in the Philosophy of Criticism, (1958), 1981, pp. xxxvi-xxxviii, e 269-280). Veja-se também 
Robert Schwartz “Representation and Resemblance” in C. Elgin (ed.), The Philosophy of Nelson 



 

 178 

cada cultura, em cada actividade, em cada artista encontramos sistemas que 

pretendem cumprir esse objectivo. Alguns privilegiam a cor, outros reduzem-na a 

simples linhas ou manchas a preto e branco, outros ainda destacam o espaço, nas sua 

relações formais e estruturais, e outros exploram ou tentam contornar as limitações da 

fatia de tempo congelada numa imagem fixa. O que é que permite considerar 

qualquer um destes sistemas como o método mais seguro e absoluto para produzir 

aparências ou semelhanças?  

O regresso ao argumento da semelhança apenas serve para sublinhar uma 

última distinção na relação que ela estabelece com o realismo. Considerando um 

critério de semelhança definida internamente através de uma relação objectiva e 

constante no âmbito de um sistema simbólico (e.g.: fotografia), a semelhança entre a 

imagem e aquilo que ela representa não coincide necessariamente com o realismo 

(e.g.: as imagens da fig. 28, supra p. 96). E, considerando que essa semelhança 

coincida com os padrões de realismo, o critério de semelhança escolhido varia com as 

mudanças da prática representacional. Como Goodman refere: “Os costumes 

representacionais que governam o realismo, tendem a gerar semelhanças. Que a 

imagem se pareça com a natureza apenas significa que se parece com o modo como 

a natureza é usualmente pintada.” Portanto, a semelhança também não pode 

constituir um critério firme para o realismo.180 

                                                                                                                                      
Goodman — Selected Essays: Nelson Goodman’s Philosophy of Art, Vol. 3, 1997, pp. 163-176. 

180 Cfr., LA, p. 39 e nota 31. A objecção fundamental de Goodman quanto à relação do conceito de 
semelhança com o de realismo, prende-se com o facto de invariavelmente esse conceito ser proposto 
como critério definitivo e absoluto, baseado em causas essencialmente naturais e não convencionais. A 
este propósito vale a pena citar duas passagens: 

Em MM, numa resposta a Beardsley esclarece: “À proposta de Beardsley de distinguir a 
representação figurativa — ou aquilo que usualmente consideramos como representação ‘naturalista’ 
ou ‘realista’— em termos de semelhança entre representação e representado, tenho poucas objecções 
a fazer desde que se mantenha presente que a semelhança é uma coisa variável e relativa, que tanto 
segue como guia os costumes da representação.” (Cfr., MM, pp. 80-81); 

Numa carta pessoal enviada a Gombrich, cujo extracto é transcrito por este, Goodman refere: 
“…Eu não digo que a representação seja algo de pura convenção, mas apenas que não é possível 
traçar uma divisória precisa entre o que é convencional e o que não é. Defendo isto em WW; você 
escreve que “ a oposição entre natural e convencional acaba por revelar-se enganosa”. Bravo! 
Também não nego que o realismo na representação tenha alguma relação com a semelhança, mas 
apenas que se afectam mutuamente e que nenhum decorre de critérios absolutos e únicos. Por último, 
obviamente também não nego, que umas coisas sejam mais fáceis que outras. Fazer o pino é mais 
difícil que caminhar. Achar a raiz quadrada mais difícil que somar. Mas concordo consigo em que 
“não adiantamos nada em classificar os significados em ‘inatos’ e apreendidos”. Com isto diminuo a 
importância do nosso desacordo residual: não creio que as regras da perspectiva constituam a forma 
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A solução de Goodman, ao sublinhar o carácter relativo e variável do conceito 

de realismo, por um lado afasta a hipótese de haver modos privilegiados, 

independentes ou absolutos de ver e representar o mundo “tal qual ele é” e, por outro, 

confirma a tendência ilusória de confundir a representação e o realismo na mesma 

questão. ”Tal como neste planeta, nós consideramos os objectos fixos se mantiverem 

uma posição constante em relação à terra, também neste período e local nós 

usualmente consideramos as pinturas como literais ou realistas se elas tiverem de 

acordo com o estilo tradicional ou convencional de representação ocidental. No 

entanto, esta elipse egocêntrica, não poderá fazer-nos inferir que esses objectos (ou 

quaisquer outros) sejam absolutamente fixos ou que essas imagens (ou quaisquer 

outras) sejam absolutamente realistas”.181  
 

A Veracidade 

A veracidade, já o vimos, tem muito pouco a ver com a verdade e muito mais 

com a aceitabilidade e plausibilidade das versões. As ideias de credibilidade, 

veracidade ou autenticidade associadas ao realismo são deste modo reconcebidas, não 

à luz de noções como semelhança próxima, aparência verdadeira ou conteúdo natural, 

mas sim em função da relação que a interpretação das imagens estabelece com os 

sistemas de representação tradicionais e com as versões-de-mundo mais implantadas. 

Mesmo assim, essas relações são variáveis e independentes do realismo, como 

demonstram as seis imagens de Jesus Cristo na figura 49. Certamente que para os 

olhos do artista bizantino a imagem 49.1 é a mais realista e credível. A imagem 49.3 é 

talvez a versão pictórica que mais se aproxima da que o homem comum actual tem, 

habituado a imagens populares deste género; e mesmo que lhe digam que a imagem 

49.5 é o resultado das mais avançadas pesquisas científicas e arqueológicas para 

chegar ao retrato-rôbot mais fidedigno de um homem da Judeia da época de Cristo, 

provavelmente manterá que a imagem 49.3 representa Cristo de forma mais 

verdadeira e realista. Por outro lado, apesar do naturalismo pictórico do Cristo de 

Caravaggio (fig. 49.2) ou da fidelidade fotográfica do Cristo de Scorsese (fig. 49.6) se  

                                                                                                                                      
natural e mais simples de conseguir uma representação realista e de interpretá-la. Na verdade, 
importa assim tanto o tema do inato?” Goodman, in E. Gombrich, “Imagen y Código: Alcance y 
Límites del Convencionalismo”, La Imagen y el Ojo — Nuevos Estudios Sobre la Psicología de la 
Representación Pictórica, (1982), 1993, pp. 266-267. 

181 Cit., LA, p. 37. 
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Fig. 49 

ajustarem aos sistemas de representação vigentes, o realismo do modo como os seus 

assuntos são apresentados, por razões distintas, varia muito em aceitabilidade. A 

imagem do Sudário de Turím, da figura 49.4 mistura crença, credibilidade e 

autenticidade em níveis muito ambíguos; e nem o estatuto de primeira “fotografia” da 

história a transforma em imagem realista. O que aqui fica claro é que os níveis de 

crença, de veracidade ou de autenticidade envolvidos na interpretação das imagens 

estão dependentes de sistemas simbólicos e de versões adoptadas e não de uma ideia 

pré-concebida de imagem realista.182  

                                                
182 Numa resposta ao artigo de M. Brinker “Verisimilitude, Conventions, and Beliefs”, 1983, pp. 

253-267, acerca destes tópicos do realismo, Goodman refere o seguinte: “A visão é tão relativa ao 
sistema simbólico, ao esquema conceptual, e tão variável com o hábito e com a invenção, quanto é a 
representação. O olho inocente é um mito há muito banido. E as crenças, longe de se constituírem 
como critérios independentes para julgar representações são, elas próprias, versões que interagem de 
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Porém, o que, em última instância, estas imagens sugerem é que o conceito de 

realismo pictórico que Goodman defende não pode derivar de uma ideia de conexão 

directa entre uma imagem e um objecto, ou de uma representação pictórica que 

responde fielmente a uma realidade real, ou, em suma, de uma coincidência entre uma 

versão e o mundo, mas sim das relações entre versões-de-mundo num dado contexto 

e dos critérios de aceitabilidade que delas decorrem.183 Este conceito de realismo é, 

portanto, a consequência natural do irrealismo de Goodman. 
 

 

 

Em conclusão, as propostas de Goodman para o realismo da representação não 

fazem depender uma imagem (x) de qualquer correspondência isomórfica com o 

objecto representado (y), como o fazem a teoria da cópia, da ilusão ou da informação. 

Ao contrário destas, as vantagens de uma categorização baseada na teoria referencial 

das imagens e da sua relação com sistemas simbólicos permite dar resposta à 

existência de imagens realistas de objectos inexistentes, ou de justificar a pluralidade 

de tantas formas diferentes de realismo. A ocorrência e a proeminência dos três tipos 

de realismo — hábito, revelação e assunto — é igualmente relativa e variável. 

O realismo de dragões deve-se a uma conformidade entre o sistema de 

representação usado pela imagem e o sistema padrão vigente e não a nenhuma relação 

constante entre x e y (e.g., fig. 32); da mesma forma, a variação da consonância entre 

sistemas de representação e imagens representadas explica os diferentes casos de 

realismo pictórico dos Cristos da figura 49. Mas também permite explicar como a 

imagem de uma cadeira numa pintura expressionista de Van Gogh ou numa fotografia 
                                                                                                                                      

variados modos com outras versões. Uma crença é uma versão aceite; uma versão sentencial aceite é 
uma crença; e uma representação está para uma crença verbal tanto quanto uma imagem está para 
uma descrição. As crenças manifestam-se em símbolos de uma ou de outra espécie e não são menos 
”convencionais” que quaisquer outras versões.”, 1983, p. 270; (coligido em MM com modificações 
pontuais sob o título “Three Types of Realism”, pp. 227-228)  

183 Tínhamos referido anteriormente que um dos critérios que Goodman considera para a correcção 
ou aceitabilidade das representações pictóricas é o realismo; (veja-se, supra, pp. 25-26; e ainda WW, 
pp. 130-133). Podemos agora compreender melhor como esta correcção — entendida enquanto critério 
de aceitabilidade para versões-de-mundo bem construídas — está largamente dependente do 
ajustamento ou da adequação das versões pictóricas em relação aos sistemas vigentes e 
entrincheirados, e do desenvolvimento que as práticas pictóricas tenham alcançado no âmbito de uma 
cultura, de um local ou de um período histórico, sublinhando o carácter relativista que esta concepção 
acarreta. 
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cubista de David Hockney podem revelar diferentes níveis de realismo, sem que se 

presuma a dependência a um método absoluto de representação (e.g., fig. 10.1 e 10.2, 

p. 46). Nestes casos é a singularidade de um olhar que inaugura novas perspectivas e 

categorias de realismo. 

O hábito e a familiaridade  podem condicionar o assunto. Nas imagens da 

Renascença e do Barroco, os motivos de divindades, mitologias ou fantasias são bem 

mais habituais que motivos familiares como girassóis ou cadeiras. Talvez por isso as 

figuras demasiado comuns de Cristos e Apóstolos pintados por Caravaggio tenham 

causado tanto desconforto aos olhos de então, embora nos pareçam tão realistas aos 

olhos de hoje. 

Tal como há alguns anos atrás nos espantávamos com o realismo das primeiras 

imagens televisivas, vistas hoje parecem incrivelmente grosseiras — não só perderam 

o seu poder revelador inicial, como também se tornaram comuns. Se por um lado, o 

hábito paralisa e promove o rotineiro, por outro, instiga à reacção, à descoberta e à 

revelação. A urgência em revelar novas visões, que tanto caracterizaram os 

movimentos do período modernista, pode ser explicada como reacção aos sistemas 

tradicionais vigentes dos academismos e à massificação emergente da fotografia, que 

vai instituindo modos bem costumeiros e habituais de ver a realidade. O realismo 

estandardizado tem o seu contraponto no realismo visionário. 

Apesar de pouco habitual, o realismo de imagens como as da terra vista do 

espaço, ou do interior do corpo humano ou de uma formiga ampliada em 3D, reside 

sobretudo na revelação de novas visões sobre motivos e assuntos que afinal nos são 

bem familiares. 

Por vezes, a familiaridade complementa-se com o assunto, outras vezes 

contrasta com a revelação e outras ainda todos estes aspectos se inter-relacionam. O 

modo como se influenciam mutuamente é complexo: o realismo de um quadro é 

afectado pelo realismo de uma fotografia e vice-versa; as convenções da literatura 

implicam as do cinema, as do cinema são partilhadas pela banda desenhada e todas 

estas são reorganizadas em função de múltiplas disciplinas e sistemas de referência 

que interactuam e vão moldando os padrões de realismo. A facilidade em descodificar 

símbolos inculcados e a familiaridade com os sistemas vigentes implica, por isso, 

todas estas variáveis. 

Por outro lado, os fenómenos de realismo são transversais à arte e a outras 
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actividades. A eficácia e a aceitação de sistemas mais implantados, mais costumeiros 

e mais facilmente projectáveis são explorados por universos tão díspares como os da 

ciência, da publicidade, da política ou do entretenimento. O realismo de um filme de 

ficção científica, de um jogo de computador, de uma encenação política, de um spot 

publicitário, de imagens de Marte, de um video-clip ou de um modelo anatómico é tão 

afectado pelos sistemas de representação vigentes, quanto afecta esses sistemas e os 

modos como, por via deles, vamos construindo e estruturando  a nossa concepção de 

realidade, e logo, de realismo. 

O realismo em qualquer uma das suas facetas é, tal como a realidade, 

multiforme e evanescente. Modos de percepcionar, de conceptualizar, de representar 

entrecruzam-se com hábitos e práticas, com circunstâncias e contextos, com 

motivações e objectivos. Diríamos que a  “realidade das imagens” enquadrada pelas 

“imagens da realidade” alimentam o “realismo das imagens”. 
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CONCLUSÃO  
 

 
 
Representação e realismo constituíram o mote para o trajecto de clarificação do 

que há de intrigante nas imagens. Chegados a este ponto, podemos afirmar que o 

balanço foi produtivo. A teoria geral dos símbolos proposta por Nelson Goodman, 

permitiu de uma forma rigorosa e coerente, dar respostas a muitas questões que 

envolvem uma compreensão abrangente acerca da natureza da imagem — nos seus 

modos de referência (da figuração à abstracção), nos seus domínios (da arte à 

ciência), na relatividade do seu funcionamento (do diagramático ao pictórico). 

Saber o que constitui a natureza de uma imagem e a relação que estabelece com 

o realismo de uma representação obrigou à adopção de uma estratégia adequada. O 

percurso foi pensado, partindo da constatação de que a representação envolve sempre 

a referência a uma realidade. Assim, na primeira parte, começámos por tratar o 

complexo conceito de realidade, para depois passarmos aos problemas específicos da 

referência. Na segunda parte, foi a própria realidade das imagens que esteve em jogo, 

já que a representação pictórica assenta em imagens. Quando, na terceira parte, 

entrámos no universo das imagens da realidade, confirmámos a diversidade de 

maneiras como a representação pode ser convencionalmente estabelecida; vimos 

algumas modalidades de representação; e ainda observámos que nem só de 

representação vivem as imagens. Finalmente, chegados à quarta parte, fechámos o 

círculo, ao constatarmos quão enlaçado o realismo das imagens está com a ideia que 

construímos de realidade e com as formas de representação que participam nessa 

construção. 

Compreender o que é uma imagem, uma representação pictórica e uma imagem 

realista implica problemas próximos, mas ainda assim distintos. Efectivamente, 

tentámos demonstrar que muitos equívocos e embaraços relacionados com o 

problema da representação por imagens decorrem do tratamento indiferenciado destes 

temas, em parte devido a abordagens tradicionais baseadas em noções como 

semelhança, imitação ou informação visual. Por outro lado, a abordagem destas 
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questões do ponto de vista convencionalista, que defende que as imagens são 

interpretáveis no quadro de um sistema referencial, permite explicar as várias facetas 

do problema, sem recorrer às hipóteses — que muitas vezes se revelam obscuras, 

circulares e inoperantes — de que as imagens ou as representações são símbolos mais 

naturais, menos arbitrários ou intrinsecamente inatos. 

As imagens foram definidas como símbolos pictóricos, integrados em sistemas 

de referência com propriedades sintácticas e semânticas que especificam a sua 

identidade. Tais como outros símbolos, as imagens são construções criadas por nós 

em vários domínios, que permitem potenciar e projectar conhecimento, fundindo-se 

nos processos da percepção e conceptualização. A representação é fruto de 

convenções e, por isso, foi caracterizada como denotação, apesar de implicar 

invariavelmente a exemplificação. O realismo foi diferenciado da representação, 

quanto ao grau de familiaridade entre várias convenções representacionais. Por outro 

lado, ambos se relacionam intimamente na medida em que enquadram e condicionam 

a nossa visão da realidade. 

A representação por imagens estabelece as suas convenções nas artes, nas 

ciências, na comunicação, nas práticas e experiências diárias e é afectada, tanto pelos 

contextos e circunstâncias, quanto pelos objectivos e interesses, quanto ainda pelo 

enquadramento cultural, pela familiaridade e pela preparação que dispomos em 

interpretar a diversidade dos muitos sistemas pictóricos. Se não faz sentido falar de 

um mundo independente das nossas construções, mas sim de versões-de-mundo, 

então é compreensível o relativismo que decorre das múltiplas versões pictóricas e as 

implicações que este pressuposto tem para a representação e realismo nas imagens. 

Pois se o mundo é de muitas maneiras, as suas representações também o são. E se a 

realidade é construída por nós, o realismo depende das construções usadas. 

Uma das preocupações que tivemos foi a de analisar de forma neutra muitos 

dos exemplos pictóricos que se aproximam e que se distinguem. Comparar 

representações da arte com representações de outros domínios, imagens figurativas 

com abstractas, diagramas com pinturas tem a vantagem de chamar a atenção sobre 

muitas características relativas que o universo das imagens convoca. Os resultados 

alcançados por Goodman, através da caracterização da especificidade dos vários 

sistemas simbólicos, permitiram esclarecer como muitas situações de fronteiras entre 

disciplinas podem ser esbatidas e como velhas dicotomias são diluídas, à luz de uma 
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teoria referencial da arte. A diferença entre o artístico e o não-artístico é explicada de 

acordo com a verificação de determinados "sintomas" de funcionamento simbólico, 

próprios de cada domínio. A referência múltipla, complexa e ambígua contrasta com 

a referência simples, directa e unívoca e torna-se fundamental para o entendimento 

dessas diferenças. Conceitos como densidade e articulação distinguem sistemas 

simbólicos; saturação e atenuação sublinham diferenças entre representações. 

Objectos que funcionam como etiquetas ou como amostras põem em evidência os 

modos primários de referência denotativa ou exemplificativa dos símbolos. O que é  

literal e metafórico, bem como os trajectos e extensões referenciais envolvidos dão 

conta do modo como ocorre não apenas a representação, como também a expressão, a 

alusão ou a variação.  

Finalmente, acreditamos que as propostas de Goodman para o realismo nas 

imagens são bem mais importantes e prometedoras do que ele próprio reitera como 

“questão menor”. Efectivamente, suspeitamos que a facilidade de interpretação e 

familiaridade associada ao realismo é um forte aliado para a eficácia comunicativa, 

para a aprendizagem e visualização das mais variadas realidades e para a 

potencialidade cognitiva que o seu papel pode desempenhar, tanto nas artes como 

fora delas. Uma investigação nesta área provavelmente demonstraria mais do que 

aqui pontualmente referimos. 

As ambições deste estudo, ao mesmo tempo que consciente da dimensão 

complexa dos problemas que convoca e da ramificação das questões que implica, 

procuraram, ainda assim, fazer luz sobre coisas tão triviais como imagens e 

representações com que diariamente lidamos de forma prosaica e descontraída. 

Seguindo as palavras e mundos de um filósofo, julgamos ter esboçado aquilo que 

poderá ser tomado como uma teoria da imagem em Goodman. Certamente que nem 

tudo foi dito e que muitas perspectivas permanecem em aberto. As respostas e 

soluções nunca são definitivas e absolutas, e são também elas versões enquadradas 

por meta-versões. Afinal de contas, se as imagens continuam a perturbar e a 

deslumbrar, a ensinar e a informar, a suscitar inquirição e análise repetida, a oscilar 

entre iconoclastia e idolatria, então seguramente elas vão continuar a ser coisas 

intrigantes. 
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Optámos por dividir esta secção bibliográfica em duas partes. 
A “Bibliografia Primária” apresenta uma listagem completa da obra de Nelson Goodman, 

organizada cronologicamente por livros, artigos, recensões e outros trabalhos.1  Todas as 
edições mencionadas com o sinal “ ● ” significam que as mesmas foram objecto de consulta. Os 
textos isolados que foram coligidos ou reimpressos nos livros do autor trazem a indicação da sigla 
respectiva e, por isso, dispensam aquela menção. 

A “Bibliografia Complementar” faz referência às edições de outras obras consultadas no 
âmbito deste trabalho. 
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2. 2.1.   Pablo Picasso, Marie-Thérèse accoudée, [Óleo s/ tela], 1939. 
         2.2..  Pablo Picasso, Portrait de Marguerite Walter (Mémé), [Óleo e lápis s/ tela], 
1939. 
         2.3..  Pablo Picasso, Portrait de Jaime Sabartés en Grand d´Espagne, [Óleo s/ tela], 
1939. 
         2.4..  Pablo Picasso, Tête de femme, [Óleo s/ tela], 1939. 
3. Gerb Dittmers, Retrato Duplo de Frédéric III e da Rainha da Dinamarca [óleo s/ 

madeira – (anamorfose cilíndrica)], 1656. 
4. Enrico Job, Il Mappacorpo [Colagem fotográfica], 1974. 
5. —, A View of London and the Surrounding Country Taken From the Top of Staint 

Paul´s Cathedral, [Gravura], c.1845. 

25 

Fig.   7 — 
Copyright © 1996 de Moonrunner Design, U.K., Alguns Modelos Teóricos Explicativos do 
Universo, [Ilustração - (in Stephen Hawking, Breve História do Tempo Ilustrada, Gradiva, 
Lisboa, 1996)], 1996. 

27 

Fig.   8 — 
1. Jean-Baptiste Siméon Chardin, La Nappe Blanche [Óleo s/ tela], c. 1737. 
2. —, A Última Ceia, [Miniatura de um codex sírio], séc. XII. 

33 

Fig.   9 — 
1. —, Cadeiras de braço, [Gravura - (in Lello Universal – Dcionário Enciclopédico 

Luso-Brasileiro em 2 Volumes, Porto, 1988), s.d. 
2. Joseph Kosuth, One and Three Chairs, [Instalação], 1965. 

50 

Fig. 10 — 

1. Vincent Van Gogh, A Cadeira de Vicent com o seu Cachimbo, [Óleo s/ tela], 1888. 
2. David Hockney, Cadeira, Jardim de Luxembourg, Paris, 10 de Agosto de 1985, 

[Colagem fotográfica], 1985. 
3. Joseph Beuys, Cadeira com Gordura [Escultura], 1963. 

51 

Fig. 11 — 
1. Guido Hauck, Perspective Projection [Desenho, (in Die Maleriche Perspektive, 

Berlin, 1882],1882. 
2. René Magritte, Les Belles Réalités, [Óleo s/ tela], 1964. 

53 

Fig. 12 — Andrea del Castagno, A Última Ceia (detalhe) [Fresco], 1447-49. 55 

Fig. 13 — 

1. Jacob de Gheyn III, Têtes de Noir, [Desenho], 1793. 
2. Albrecht Altdorfer, A Batalha de Issus, (detalhe), [Óleo s/ madeira], 1528. 
3. Michelangelo Buonarroti, Giudizio Universale, (detalhe), [Fresco], 1536-1541. 
4. Alexander Cozens, The Blanks of a Lake [Tinta da China s/ papel], 1784-85. 
5. William Turner, Luz e Cor (Teoria de Goethe) — Amanhã após o Dilúvio — Moisés a 

Escrever o Livro dos Génesis, [Óleo s/ tela], 1843. 
6. Vieira da Silva, O Quarto de Azulejos, [Óleo s/ tela], 1935. 
7. Vincent Van Gogh, Enclosed Field with Rising Sun, [Óleo s/ tela], 1889. 
8. Francisco Goya, La Procession de San Isidro [Pigmento s/ parede], 1820-23. 

57 

Fig. 14 — Jackson Pollock, Um (detalhe) [Tintas s/ tela], 1950. 58 

— René Magritte, La Traihison de Images (Ceci n’est pas une Pipe), [Óleo s/ tela], 1928-29. 63 
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Fig. 15 — 

1. Gerhard Richter, Betty, 663-5, [Óleo s/ tela], 1988. 
2. Gerhard Richter, Various Subjects, Atlas-445, (detalhe – “Betty”), [Colagem 

fotográfica], 1978; 1984; 1988. 
3. Gerhard Richter, Mirror, 485-1, [Espelho emoldurado], 1981. 

66 

Fig. 16 — 
1. —, Autoportrait du Moi, [Fotografia; segundo um desenho de Ernst Mach em Essai 

d’Anayse des Sensations, 1900], s.d. 
2. Ralph Eagle, Macrophotograph Showing Light Brown Iris, [Diapositivo a cores], 

1985. 

68 

Fig. 17 — 

1. —, Fresco dos Cavalos Mosqueados (detalhe), [pintura rupestre – (marcas pintadas 
na rocha; gruta da Pech-Merle)], período paleolítico. 

2. Eugène Delacroix, Etude pour “La Mort da Sardanapale”, [Desenho], 1825-1827. 
3. —, Retrato de um Casal, (detalhe), [Baixo-relevo policromo – (necrópole de 

Sakkarah)],  período da V e VI dinastia do Antigo Egipto. 
4. Michelangelo Buonarroti, Giudizio Universale (detalhe), [Fresco], 1536-1541. 
5. Vassili Kandinsky, Primeira Aguarela Abastracta, [Aguarela], 1910. 
6. Rembrandt van Rijn, Auto-Retrato, (detalhe - 1), [Óleo s/ madeira], 1659. 
7. Ibidem, (detalhe – 2). 
8. Steve McCurry, Rapariga Afegã, (detalhe) [Fotografia - (publicada na National 

Geografic Portugal, nº 13, 2002)], 1984. 

71 

Fig. 18 — 

1. Globus Studios / The Stock Market, —, [Imagem de um bailado – (Fotografia)], s.d. 
2. David Hockney, Cenário de Tristão e Isolda [ Imagem da Cena do I Acto da Ópera 

Tristão e Isolda de R. Wagner; Los Angeles, Music Center Opera], 1987. 
3. Robert Smithson, Spiral Jetty, [Rochas negras, terra, cristais de sal, água vermelha 

(algas)], 1970. 

74 

Fig. 19 — José Henrique Azevedo, S/ Título [Neptuno nos Açores (?)], [Fotografia], 1986. 75 

Fig. 20 — —, Inscrição ww, s.d. 77 

Fig. 21 — 

1. Attneave (segundo Joseph Jastrow), Figura do Pato-Coelho, [Desenho], 1971. 
2. E. G. Boring, Figura Ambígua, [Desenho], 1930.  
3. R. C. James, Dalmatian Dog Dottogram, [Fotografia], s.d. 
4. Bev Doolittle, Pintos, [Pintura], 1979. 

79 

Fig. 22 — 
1. Roy Lichtenstein, Art, [Óleo s/ tela], 1962. 
2. —, L’Alphabet des Corps Humains, [Gravura - (frontispício de um Livro de Horas 

editado por Oliver Mallard em 1542, Paris)], 1542.  
81 

Fig. 23 — 

1. Ampliação do padrão de pequenos círculos de três cores usados em impressões 
tipográficas. 

2. Pormenor da grelha de dots tri-colores activados numa imagem televisiva. 
3. Detalhe da malha de pontos usada na tecelagem e afins. 
4. Pormenor da concentração de pontos a quatro cores numa impressão a jacto de tinta. 
5. Variações de configuração na trama tipográfica a uma só cor (preto). 
6. Detalhe dos ladrilhos de um mosaico. 

85 

Fig. 24 — 

1. Leonardo da Vinci, Mona Lisa (também dito La Gioconda - detalhe), [Óleo s/ 
madeira], 1503-1505. 

2. —, “Fotomosaico” de Mona Lisa, [Colagem - (de reproduções de pinturas e de outras 
imagens da história da arte)], s.d. 

3. Ibidem, (detalhe - 1). 
4. Ibidem, (detalhe - 2). 

86 

Fig. 25 — Mark Tansey, The Innocent Eye Test, [Óleo s/ tela], 1981. 104 

Fig. 26 — 
1. Mark Tobey, Circus Transfigured, [Óleo s/ tela], 1957. 
2. Copyright © 1992 de Lawrence Hudetz, s/ título, [Fotografia - (de ramos de árvores)], 

1992. 
107 
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Fig. 27 — 

1. Georges Vantongerloo, Composition, [Óleo s/ tela], 1917-18. 
2. Hans Hartung, T 1956-9, [Óleo s/ tela], 1956. 
3. Victor Vasarely, Vega 200, [Acrílico s/ tela], 1968. 
4. —, Evangelário de Lindisfarne, [Iluminúra], princípios do séc. VII. 
5. Homer Smith, Art Matrix, Peitgen, [Imagem fractal gerada por computador], s.d. 

109 

Fig. 28 — 

1. Yann Arthus-Bertrand, 19 Juin — Australie. East Kimberley. Mine de Diamant 
d’Argyle, au Sud de Kununurra, [Fotografia aérea - (in 365 Jours Pour La Terre, 
Paris, Éd. De la Martinière, 2001)], s.d. 

2. Yann Arthus-Bertrand, 6 Mars — Tunisie, Gouvernourat de Zaghouan. Nouvelles 
Plantations d’Oliviers, [Fotografia aérea - (in 365 Jours Pour La Terre, Paris, Éd. De 
la Martinière, 2001)], s.d. 

3. Charissa Baker Lounibus, Molusco (Aconthochitona Spiculosa), [Desenho – (duas 
vistas: dorsal e ventral)], 1984. 

4. David B. Grobecker, GAIA Marine Institute, (Peixe de Águas Tropicais), 
[Fotografia], s.d. 

5. Aldo Rossi, Mary Ellen Clark, U.S. Olympic Diver, Hall of Fame Pool, Fort 
Lauderdale, Florida, [Fotografia], 1993. 

109 

Fig. 29 — 

1. Jerrold E. Marsden, Fundation of Mechanics [Ilustração – (de um “Atractor 
Estranho”; redesenhada por Lucinda Tavernise)], 1972. 

2. Ernst Haeckel, Eucecryphalus Gegenbaury, [Desenho – (de um radiolário, organismo 
unicelular pertencente ao grupo das “protista” com mais de 120.000 espécies 
conhecidas; in Die Radiolarien.)], 1826. 

3. —, Adrenalina, [Fotomicrografia], s.d. 
4. Stewart Dickson, Three-Ended Minimal Surface [Estéreolitografia: Modelo tri-

dimensional – (de uma estrutura matemática designada “superfície mínima”], 1990. 
5. 5.1. Michael Barnsley, Fractal Everywhere, [Representação gráfica - (dos valores 

numa porção do limite de um conjunto de Mandelbrot, uma colecção infinita de 
números considerados no plano de números complexos)], 1988. 

       5.2. Lewis R. Wolberg, M. D., Micro Art, [Micro-fotografia – ( de uma secção das 
células de um pepino)], s.d. 

6. Cliff Pickover, Fanciful Torus, [Imagem gerada por computador IBM – (usada para 
descrever um sistema dinâmico “clássico” de funcionamento suave)], 1990. 

110 

Fig. 30 — 

1. René Descartes, Representação da Estrutura dos Vórtices, [Gravura], 1644. 
2. —, (habitantes das ilhas Marshall), s/ título (Mapa das Ilhas Marshall, dos Ventos e 

das Correntes Dominantes) [Reprodução de um modelo com canas de bambu e 
conchas – (reproduzido em N. Goodman, LA)], s.d. 

3. Gaspard Monge, Lamina XVII – Intersecção de Duas Superfícies Cilíndricas, 
[Gravura - (in Géométrie Descriptive, Paris, 1798)], 1798.  

111 

Fig. 31 — Ehrard Schõn, Vexierbild, [Gravura, (imagem com segredo)], s.d. 112 

Fig. 32 — 

1. Paolo Uccello, S. Jorge e o Dragão, [Óleo s/ madeira], 1ª metade do séc.XV. 
2. Andrei Roublev (atribuído a), S. Jorge e o Dragão, [ícone - Óleo s/ madeira], fim do 

séc. XIV. 
3. Bernardo Martorell, S Jorge Matando o Dragão, [Óleo s/ madeira], 1ª metade do séc. 

XV. 
4. Vittore Carpaccio, S. Jorge e o Dragão, [Óleo s/ tela], 1501-1507. 

117 

Fig. 33 — 
1. —, Files of the Judicial Identity Service [Fotografia – (método de arquivação de 

Bertillon)], 1906-1914. 
2. Philippe Halsman, Dali de Um Só Olho, [Fotografia], 1954. 

119 

Fig. 34 — 

1. —, La Reine Europe, [Gravura - (in Sebastian Münster, Cosmographia, Paris, 1628)], 
1628. 

2. Jan Van Eyck, A Adoração do Cordeiro Místico, (detalhe do retábulo central), [Óleo 
s/ madeira], 1426-1432. 

3. Giuseppe Arcimboldi, O Hortelão [Óleo s/ madeira - (quadro invertido)], 1590. 

120 
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Fig. 35 — 
1. —, Homúnculo Sensorial, [Diagrama (segundo Penfield e Rasmussen, 1950)], s.d. 
2. —, Homúnculo Sensorial, [Modelo tridimensional (segundo Penfield e Rasmussen, 

1950)], s.d. 
124 

Fig. 36 — 
1. CARAN d’ACHE, Copyright ©, Sistema de Classificação de Cores, (detalhe), 

[Tabela cromática - (baseada no sistema Wilhelm Ostwald)], s.d. 
2. Gerhard Richter, 256 Farben, 352-3, [Óleo s/ tela], 1974. 

125 

Fig. 37 — NASA, Copyright ©, Mars Surface: Twin Peacks, Ares’s Valley, [Fotografia digital - 
(imagens da sonda norte americana Mars pathfinder)], 1997. 

135 

Fig. 38 — 
1. Duane Hanson, Supermarket Lady, [Fibra de vidro pintada, poliester, roupa, carro de 

compras e pacotes de produtos], 1969. 
2. Hiroshi Sugimoto, The Royal Family, [Fotografia – (de um conjunto de figuras de 

cera do Museu de Cera de Mademe Tussaud, Londres)], 1994. 

152 

Fig. 39 — 
1. Henri Cadiou, Etagère de Cuisine, [Óleo s/ madeira], 1963. 
2. Willem Claesz, Breakfaest Still Life with Blackberry Pie, [Óleo s/ madeira], 1645. 
3. Charles Lacroix, Ordenance du Roi, [Óleo s/ tela], 1773, 

155 

Fig. 40 — 

1. Kaiser Porcelain Lda., Perfis da Rainha Isabel II e do Príncepe Filipe de Inglaterra, 
[Vaso em porcelana – (figuras reversíveis num vaso executado a propósito do 
vigésimo quinto ano de reinado de Isabel II)], 1977. 

2. Salvador Dalí, Rosto Paranóico — O Bilhete-Postal Transformado em Picasso, [Óleo 
s/ tela], 1935. 

156 

Fig. 41 — 

1. Athanasius Kircher, Coluna de Trajano em Roma, [Gravura – (exemplo de 
rectificação óptica para compensar as escalas das figuras representadas em relação ao 
seu afastamento do observador)], 1649. 

2. Hans Holbein, Os Embaixadores [Óleo s/ madeira – (visão oblíqua do quadro para 
restituir a figura anamórfica da caveira)], 1533. 

3. Ibidem, (detalhe da anamorfose da caveira vista frontalmente). 
4. Vincenzo Baccherelli, Tecto da portaria do Convento de S, Vicente de Fora em 

Lisboa, (Pormenor), [Fresco – (Representações de arquitecturas simuladas em 
trompe-l’oeil vistas fora do seu lugar correcto)], 1710. 

157 

Fig. 42 — 
1. Underwood & Underwood, A Grande pirâmide e a Esfinge, [Fotografia 

estereoscópica], final do séc. XIX. 
2. David Burder, Formiga e Microchip, [Macro-fotografia estereoscópica], s.d. 

159 

Fig. 43 — Shiro Nakayama, Taça-Perfil de Rubin, [Estereograma de padrão aleatório – (imagem em 
relevo de uma representação reversível do tipo figura/fundo)], s.d. 

161 

Fig. 44 — 
— (Escola Flamenga), Descente de Croix, d’après Rubens, (três detalhes do conjunto) 

[Óleo s/ madeira e espelho cilíndrico – (anamorfose catóptrica cilindrica)], primeira 
metade do séc. XVII. 

162 

Fig. 45 — 
1. Georg Baselitz, D. Hildebrand – Cabeça, [Óleo s/ tela], 1969. 
2. Rafael Sanzio, A Escola de Atenas, (detalhe) [Fresco], 1508-1511. 
3. Ibidem, (Vista próxima da superfície pictural - fotografia tirada no local pelo autor). 

163 

Fig. 46 — 
1. Paul Higdon / NYT Pictures, A Counterfactual Conditional “Photograph”: If 

Groucho and Rambo had Been at Yalta, [Fotografia manipulada], s.d. 
2. —, s/ título -(Bill Clinton e Bill Clinton), [Fotografia], s.d. 

170 
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Fig. 47 — 

1. Rafael Sanzio, A Escola de Atenas, (detalhe) [Fresco], 1508-1511. 
2. Ibidem. 
3. M. H. Pirenne, Fotografia com Câmara de Orifício Pontual de um Grupo de Cinco 

Esferas sobre Cinco Cilindros, (detalhe), [Fotografia - (demonstração das 
deformações marginais da fotografia; in M. H. Pirenne, Optics, Paintings and 
Photography, 1970)], s.d. 

4. Rafael Sanzio, A Escola de Atenas, (detalhe) e Pierre Olmer, Variations des Aspects 
et des Images des Corps se Déplaçant par Rapport au Dessinateur (detalhe) 
[Desenho – (demonstração das deformações marginais da perspectiva, in Pierre  
Olmer, Perspectve Artisrique, Vol. I, – Planche 96, 1943)], s.d. 

5. Lluís Villanueva Bartrina, La Esfera en Perspectiva, [Desenho – (esquema gráfico da 
projecção cónica de um conjunto de nove esferas iguais; in L. V. Bartrina, Perspectiva 
Lineal Su Relación con la Fotografía, 1996)], s.d. 

171 

Fig. 48 — 

1. William Hogarth, Perspectival Absurdities, [Gravura], 1754. 
2. National Library of Medicine, “Visible Human Project,” [Fotografia digital – (uma de 

1870 imagens de secções transversais de um corpo humano, de um modelo anatómico 
virtual; em http://www.nim.nih.gov/research/visible/visible_human.html)], s.d. 

172 

Fig. 49 — 

1. —, Jesus Cristo, [Mosaico (Catedral de Cefalu, Sicíilia)], séc. XII. 
2. Michelangelo Caravaggio, Supper at Emmaus (detalhe), [Óleo s/ tela], 1601. 
3. —, Jesus Cristo, [Pintura], s.d. 
4. —, Santo Sudário de Turim, [Pano], s.d. 
5. —, Jesus Cristo, [Retrato virtual sintetizado em computador – (reconstituição da mais 

recente versão arqueológica do rosto de um habitante masculino da Judeia do séc. I; 
produzido para a a série televisiva da BBC “The Son of God”; co-produzido pelo 
canal Discovery e France 3)], 2001. 

6. Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ (detalhe) [Fotograma de filme], 1988. 
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