
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Belas Artes

Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica

(Trabalho de síntese)
r

Área científica de Teoria da Imagem

Disciplina de Forma Visual

O olho prisioneiro e o desafio do céu:

A primeira demonstração perspéctica de Filippo Brunelleschi

como invenção e paradigma da perspectiva central

Trabalho de síntese, no âmbito da disciplina de Forma Visual, a apresentar nas Provas de

Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica para acesso à categoria de assistente da

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, segundo o disposto nos artigos 58°

e 59° do estatuto da Carreira Docente Universitária (Decreto Lei n.° 448/79, de 13 de

Novembro, ratificado, com alterações pela Lei n.° 19/80, de 16 de Julho)

VítorManuel Guerra dos Reis

Assistente Convidado Pintor

2000

Title
Output.pdf

Creator


Type


utilizador_2
Placed Image

utilizador_2
Placed Image

utilizador_2
Placed Image

utilizador_2
Placed Image



ao meu pai,

pela sua estimulante descrença



that willing suspension ofdisbelieffor the moment,
which constitutespoeticfaith

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834),

Biographia literária, 1817



PRÓLOGO

O presente estudo constitui-se como um trabalho de síntese elaborado no

âmbito da prestação das Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica

para efeitos de acesso à categoria de assistente, de acordo com o número 2, do

artigo 58°, do estatuto da Carreira Docente Universitária. Tal como aí se define, ele

aborda e desenvolve um tema relacionado com o programa da disciplina de Forma

Visual, do terceiro ano, da qual sou docente desde 1991 e, mais recentemente,

regente.

O tema escolhido incide sobre a primeira das duas representações visuais,

realizadas no início do século XV, em Florença, pelo arquitecto, escultor e pintor,

Filippo Brunelleschi, que anunciaram e apresentaram publicamente o novo sistema

da perspectiva central. A sua análise assenta no pressuposto de que não é possível

estudar as transformações revolucionárias operadas pela invenção da perspectiva na

representação do espaço na arte ocidental sem estudar as características e processos

da percepção visual; ou, por outras palavras, que o espaço perspéctico pode e deve

ser avaliado nas suas relações de continuidade e diferença face ao espaço

perceptivo.

Deste modo, o tema do presente trabalho enquadra-se e insere-se

directamente no vasto e fundamental domínio do espaço visual, entendido

criticamente como interacção indissociável entre os campos da percepção e da

representação visuais.

A sua escolha resultou de três razões fundamentais, a saber:

a) O estudo do espaço visual, quer do ponto de vista da sua percepção como

da sua representação, constitui uma das áreas fundamentais do programa da

disciplina de Forma Visual, no âmbito da qual se presta a presente prova;

b) O espaço, enquanto organização e estruturação da profundidade e da

tridimensional idade, constitui um dos domínios mais relevantes da

representação visual e artística ocidental e, em particular, da pintura dos

últimos cinco séculos;
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c) O pensamento e a reflexão crítica no seio desta problemática desempenham

um papel fulcral na área científica de Teoria da Imagem e constitui para

mim, em particular, um domínio de interesse e de investigação continuada.

Assim, é minha intenção que o presente trabalho, quer enquanto reflexão

no domínio concreto do espaço visual, quer enquanto investigação no âmbito mais

largo da área de Teoria da Imagem, possa, mesmo que de uma forma modesta,

contribuir de algum modo para dois domínios que, tendo adquirido nas últimas

décadas uma importância e um dinamismo extraordinários, permanecem, no

entanto, insuficientemente desenvolvidos em Portugal. Ao mesmo tempo,

derivando ele directamente da disciplina de Forma Visual, do seu programa e da

minha experiência docente no seu seio, é também meu desejo que ele possa ter

alguma utilidade para os seus alunos, tanto presentes como futuros.

Uma palavra de agradecimento ao Pedro, à Paula e ao Zé pelo incentivo

que deram à concretização deste objectivo; e à Arminda pela sua disponibilidade no

esclarecimento de uma passagem menos clara do texto de Vasari. Embora seja eu o

primeiro e único responsável pelo seu conteúdo e resultados gostaria de agradecer

muito especialmente ao Pedro Arrabaça pela preciosa ajuda nas traduções feitas,

pelo seu sentido crítico e análise pragmática nos vários momentos de estruturação e

redacção do texto e muito especialmente pela sua paciência. Um agradecimento

também a todos os que à minha volta foram "obrigados" a conviver com os avanços

e recuos deste trabalho.

Uma última palavra ao Professor Luís Filipe de Abreu, meu orientador de

tese de doutoramento, e a pessoa que em primeiro lugar tornou possível a minha

presença nesta faculdade e nesta disciplina, e que desde o primeiro momento

depositou em mim uma confiança relativamente à qual espero continuar a estar a

altura.

Sintra, 19 de Agosto de 2000
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'Idea' deriva do verbo grego que significa 'ver'. Esta etimologia
lexical lembra-nos que o modo como pensamos acerca do modo

como pensamos na cultura Ocidental é guiado por um paradigma
visual. Olhar, ver e conhecer tornaram-se perigosamente
entrelaçados. (Jenks, 1995: l)1

Terá sido provavelmente em 1413 que os habitantes de Florença puderam,

pela primeira vez - e primeiro que quaisquer outros -, observar as duas primeiras

imagens que faziam uso da perspectiva linear. Representavam dois dos mais

importantes espaços da cidade e, muito em particular, dois dos seus mais

paradigmáticos edifícios: apiazza dei duomo com a então igreja de San Giovanni di

Firenze (hoje Baptistério de Florença) e a piazza delia Signoria com o respectivo

palácio, sede do poder político da república. Utilizando pela primeira vez de forma

sistemática os meios da perspectiva pictórica
- mais tarde conhecida por

perspectiva artificialis
-

e assumindo sobretudo um carácter de sua demonstração

espectacular, as imagens - colocadas nos próprios locais que representavam
-

tornavam visível as possibilidades do novo sistema. Para isto, elas confrontavam a

representação com a realidade ou, de forma mais exacta, o mundo real com a sua

representação ilusionista feita sobre uma placa de madeira.

O ano de 1413 pode ser definido, portanto, como o ano do nascimento da

perspectiva e o seu inventor é aquele que viria a ser o famoso arquitecto da cúpula

da catedral da cidade: Filippo di Ser Brunellesco (1377-1446), ou Filippo

Brunelleschi. O desafio assumido pela perspectiva neste seu momento fundador é,

afinal, espelho e reflexo do desafio que molda toda sua estrutura, princípios e

operações e que conduzirá a sua prática e o seu desenvolvimento futuros numa
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busca permanente: a da aparência visual tridimensional, seja do mundo real e

natural, seja de um mundo imaginário construído a partir daquele.

Porém, os painéis pintados por Brunelleschi não chegaram até nós. O que

nos resta são as descrições do seu biógrafo António di Tuccio Manetti (1423-1497),

escritas por volta de 1480, e a breve referência que lhes é feita por Giorgio Vasari

(1511-1574), nas suas Vite dei piu eccelenti Architetti, Pittori, et Scultori italiani,

publicadas pela primeira vez em 1550.2

1 . O OBJECTO, O TEMA E OS SEUS LIMITES

O objecto central deste trabalho será constituído, então, pela primeira das

duas demonstrações de Brunelleschi. A sua análise recairá nas duas componentes

indissociáveis nela presentes e através das quais se corporizava o projecto visual

que lhe subjazia: a da imagem pintada sobre um painel de madeira e a das

complexas condições e requisitos impostos pelo autor à sua observação. Embora

considerando que a descrição de objectos visuais não pode substituir esses objectos,

neste caso, face à inexistência física do objecto, essa descrição é tudo o que resta e

só através dela é possível aceder ao nosso objecto. Mesmo que, inevitavelmente,

apenas de uma forma indirecta, bastante incompleta e por vezes pouco rigorosa.

E a análise deste objecto assim definido terá como tema determinar o lugar

e a importância da demonstração de Brunelleschi no nascimento e definição do

sistema perspéctico. Porém, considera-se aqui que a perspectiva não pode ser

entendida apenas como um problema óptico ou geométrico. O seu acerto, a sua

consistência e a sua legitimidade como sistema de representação não podem ser

aferidos exclusivamente no seio daqueles domínios. Enquanto sistema de

1
«'Idea' derives from the Greek verb meaning 'to see'. This lexical etymology remind us that the

way that we think about the way that we think in Western culture is guided by a visual paradigm.

Looking, seeing and knowing have become perilously intertwinde.»
2
Cf. anexos I e n, deste estudo.

9



representação visual, nuclear na história moderna da arte ocidental, ela tem que ser

aferida face à visãox

Por outras palavras, a perspectiva pode e deve ser estudada enquanto

sistema que ao construir uma representação que dá a ver, produz simultaneamente

uma visão das coisas e do mundo. Geradora de imagens que são apresentadas ao

nosso sistema perceptivo ela elege a visão como um desafio e, ao mesmo tempo,

constitui-se ela própria como um desafio perceptivo. Neste sentido, a perspectiva é

um problema e um domínio da percepção visual. Portanto, mais do que como um

problema geométrico ela será abordada na relação que estabelece com a aparência

do mundo e com a percepção humana dele -

pela sua capacidade de gerar imagens

reconhecíveis e convincentes do mundo tridimensional.

Assim, o presente estudo debruça-se sobre esta demonstração visual

concebida e realizada por Filippo Brunelleschi para dar a ver uma imagem
- uma

representação visual de natureza pictórica
-

mas, mais importante, para dar a ver

um novo método de representação da realidade - a perspectiva central
-

e as suas

capacidades de reproduzir cientificamente, isto é, de forma exacta e sistemática, a

realidade visual. Por outras palavras, de gerar e organizar um espaço credível e

reconhecível, caracterizado pela sua extensão em profundidade e acompanhado da

tridimensionalidade das figuras, formas e objectos nele inseridos.

Porque a perspectiva é não só um método gráfico ou pictórico mas também

um pensamento sistemático, assente em leis ópticas, geométricas e perceptivas, a

força desta invenção
- a sua força, podemos afirmar, revolucionária

- foi a de não

só transformar a representação visual do espaço na arte ocidental mas, ao mesmo

tempo, a de modificar radical e inexoravelmente o nosso pensamento e o nosso

1

«Evidemment, la connaissance des lois de vision (aux-quelles depuis le XV siècle on donne le nom

de Perspectiva naturalis ou communis, par opposition à la nouvelle Perspectiva artificialis ou

grammica ou encore pingendi) reste le présupposé nécessaire de la nouvelle perspective graphique»

(Émiliani, 1961: 10). E Pirenne (1970: xxi) coloca a questão desta forma: «The depiction on a

surface of the shape and arrangement in space of the objects, figures, etc, consúfuing a given scene,

involves two different, though related, steps. The first relates to the (invariable) geometrical

properties of human vision. This already was Euclid's concern:
it is naturalperspective. The second

(very variable) step consists of the partial, or in rare cases the full, use of linear perspective . for the

picture is made on a surface, and linear perspective, which derives from natural perspective, deals

with the projection of a scene or objects on a surface.»
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olhar sobre esse espaço. Por isso, o seu estudo conduz necessariamente a uma

abordagem dessa contígua e consequente transformação do pensamento e do olhar

espaciais modernos, isto é, os nossos.

A perspectiva linear, tanto ao nível das condições do seu nascimento, das

suas leis, estruturas e meios operativos como das suas consequências na arte,

constituiu desde sempre e, muito em particular, nas últimas décadas, directa ou

indirectamente, um dos mais alargados, profícuos e recorrentes temas de reflexão,

investigação e debate na nossa cultura. A justificação para mais esta abordagem

prende-se fundamentalmente com três razões: i) não considerarmos suficientemente

exploradas e analisadas - talvez por se constituir como um domínio relativamente

recente - as relações, diferenças e interdependências entre a perspectiva e a

percepção visual humana; ii) por a aplicação particular deste ponto de vista às obras

fundadoras de Brunelleschi ser muito reduzida e parcelar; iii) porque, relativamente

a estas obras, não existe nenhum estudo que se debruce, com a profundidade e

consequência que consideramos necessárias, sobre o modo como nos painéis a não

representação do céu natural condiciona estruturalmente a sua concepção e expõe

de forma paradigmática os limites do projecto perspéctico.

Além disso, o desaparecimento de ambas as pinturas pouco tempo após a

sua realização e o carácter incompleto, ambíguo e por vezes contraditório das

informações que se possui através dos poucos testemunhos que nos chegaram,

condicionam e direccionam a discussão actual em torno da invenção da perspectiva

e do papel de Brunelleschi. Muita dessa discussão é constituída por questões que

são laterais ao âmbito deste estudo. Por isso, tendo em conta o tema acima definido

e o quadro de incertezas em que nos movemos, não será nosso objectivo:

a) ter em conta em que medida a "invenção de Brunelleschi" é o ponto de

chegada de um determinado processo geométrico, artístico e histórico acerca do

espaço pictórico;
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b) participar no debate acerca das características exactas de ambos os

painéis e dos meios empregues para a sua concretização;1

c) discutir as diferenças, e suas implicações práticas e artísticas, dos

diferentes processos descritos nos vários tratados dedicados à perspectiva;

d) entrar na discussão do espaço curvo versus espaço linear e, em

particular, da eventual maior proximidade do primeiro sistema face à realidade

perceptiva humana, pois consideramos que o assunto já foi suficientemente

discutido e, à luz dos conhecimento actuais, resolvido.2

2. O PROBLEMA: A QUESTÃO PRINCIPAL E A IDEIA DIRECTRIZ

Assim, o presente estudo estrutura-se desenvolvidamente em torno da

questão central definida por nós: em que medida a experiência, ou demonstração,

fundadora da perspectiva realizada por Filippo Brunelleschi pode ser considerada

paradigma do modelo perspéctico de visão e representação do mundo e, desse

modo, do espaço perspéctico enquanto espaço distinto do espaço perceptivo?

Mas esta questão contém, de forma subjacente, duas outras que a

determinam e são passíveis de concretização:

i) em que medida a obra de Brunelleschi contém os princípios, leis e conceitos

fundamentais da perspectiva
- entendida como sistema de visão e

representação espaciais do mundo -, tal como serão expostos, demonstrados e

codificados teoricamente, por Leon Battista Alberti (1404-1472)?

ii) em que medida, através desses elementos estruturais, essa obra expõe e traduz,

ao nível da sua capacidade de produzir representações espaciais verídicas e

convincentes, não só as capacidades (as qualidades) como as incapacidades (as

1
Para uma discussão mais completa das demonstrações de Brunelleschi, cf. Kemp (1978: 137-41;

1990: 12-4 e 344-5), Kubovy (1986: 32-9) e White (1957: 117-26). No essencial, adoptaremos as

premissas de Kemp. Para uma interpretação mais geral e um enquadramento das suas consequências,

cf. Damisch( 1987: 98-177).
2

Cf., por exemplo, M. H. Pirenne (1970) e E. H. Gombrich, (1974a).
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limitações) desse modelo óptico e geométrico no seu confronto com os

processos humanos de percepção do espaço?

Para responder àquela e a estas perguntas, o trabalho organizar-se-á em torno

de uma ideia directriz que o atravessa e que procurará demonstrar. É essa ideia que

a seguir se define.

Os dois painéis realizados por Brunelleschi, provavelmente em 1413,

visavam, numa explícita e assumida intenção, serem testemunhos e demonstrações

de uma invenção: o de um novo sistema de representação visual derivado de leis

ópticas e geométricas e conhecido por perspectiva. De facto, eles faziam uso e

demonstravam enfaticamente os principais valores, conceitos e leis da perspectiva

central tal como ela viria a ser sistematizada por Leon Battista Alberti em 1435, no

seu tratado De pictura. Valores, conceitos e leis que, a partir de então, serão não só

estruturais à criação de um novo modelo de representação visual praticado e

desenvolvido pelos artistas como à transformação radical imposta pela perspectiva à

visão e ao pensamento visual ocidentais. Por outras palavras, as demonstrações de

Brunelleschi são expressão dos quatro grandes e articulados paradigmas da

perspectiva central:

i) o paradigma científico - a ideia de que à aparência do mundo e ao olhar

humano sobre esse mundo subjazem leis óptico-geométricas que podem ser,

por um lado, traduzidas e aplicadas de forma sistemática numa representação

visual, por via de uma operação de cariz geométrico, e, por outro, reproduzidas

através de máquinas visuais geradoras de uma olhar mediado e científico sobre

a realidade;

ii) o paradigma espacial
- a ideia de que a profundidade e a tridimensionalidade

do mundo natural definem a sua essência fundamental e o espaço se constitui

como o grande tema da sua representação; isto implica a abstracção da

materialidade da superfície, tomada como transparente, e a negação da sua

bidimensionalidade, em nome da representação de um espaço ilimitado (passo

prévio para a sua definição como infinito);
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iii) o paradigma ilusionista - a ideia de que a imagem organizada

perspecticamente é não só capaz de se confundir com a realidade e de a

substituir como também de a representar, em toda a sua diversidade, de uma

forma essencial e que, por isso, da sua observação resultarão sobre o sujeito

efeitos tão ou mais poderosos quanto os produzidos pela própria realidade

observada de forma directa;

iv) o paradigma subjectivo - finalmente, e mais importante, que o recurso e

manipulação de todos os meios antes referidos toma a perspectiva capaz não só

de representar, com a mesma persuasão e verosimilhança, o mundo visual real

mas também aquilo que à partida não é visível nem tem uma existência

corpórea real: o imaginário; desta forma, ela actua na mente do observador

produzindo nele uma experiência espiritual de carácter único.
'

Mas, ao mesmo tempo, as duas demonstrações fundadoras evidenciam algo

mais, algo que irá atravessar toda a história futura da perspectiva, da pintura

renascentista e pós-renascentista e da visualidade ocidental moderna: os limites do

novo sistema. Estes traduzem-se na dificuldade da perspectiva ordenar e representar

todas as componentes do mundo natural, em particular o céu e os seus elementos; e

revelam-se também no confronto com a natureza mais complexa da experiência

perceptiva humana. Por todas estas razões, embora de modos diferentes, os dois

painéis de Brunelleschi e, em particular, o primeiro, assumem-se como modelos e

paradigmas do novo espaço perspéctico.

3. CONCEITOS: REPRESENTAÇÃO, ILUSÃO E PAPEL DO ESPECTADOR

É nossa convicção que algumas das questões mais importantes no âmbito

da representação visual do espaço e, em particular, do espaço pictórico, não poderão

1
«It was no coincidence, therefore, that the first Renaissance painting structured according to

Brunelleschi 's géometrie perspective rules, Masaccio's Trinity had as its subject the most recondite

of Christian ali miracles» (Edgerton, 1991: 89).
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ser dissociadas das questões prévias e simultâneas da percepção visual desse mesmo

espaço. Por outras palavras, na base da presente investigação estão seis

pressupostos determinantes que a orientam:

i) Que o modo como um dado sujeito cria representações espaciais não pode ser

dissociado do modo como ele vê, ou percepciona, espacial e

tridimensionalmente, o mundo à sua volta, e o interpreta em termos visuais;

ii) Que, em consonância com o mais recente conhecimento no âmbito da

percepção visual, o acto de percepcionar, à semelhança da capacidade de

representar visualmente, é um acto de conhecimento, o qual é fruto tanto de

processos fisiológicos e biológicos, como cognitivos e culturais.

iii) Que, em cada momento, do processo criativo, o sujeito que cria é

simultaneamente autor e espectador - o primeiro e o mais decisivo espectador

desse trabalho -

e que se todo o seu trabalho visa ser visto, ser percepcionado,

isso significa que visa ser, em suma, visualmente compreendido.

Consequentemente, consideramos ser absolutamente necessário ter em

consideração esse sujeito que vê a obra, sujeito para quem e por quem a obra é

criada.

iv) Que a pintura ocidental a partir do século catorze e, sobretudo, após a invenção

da perspectiva no século quinze, assume como seu grande desafio a realidade

visual, a qual constituir-se-á como seu modelo, senão mesmo paradigma e,

também, como sua assombração permanente. Neste contexto, ela própria torna

a percepção do mundo inseparável da sua representação.

v) Que o visual resulta da nossa relação com o visível, mediada pela percepção; o

modo como ambas as categorias se relacionam (os processos), o balanço dessa

relação (os resultados) e a continuidade ou equivalência entre uma e outra

1

Como diz Moinar (1997: 225), «A painting must be visible, by which we mean that, its

organization must abide by the biological, physiological, and psychological capabilities of the

sensory recepton>; e acrescenta: «If we assume the principie that a pictorial work of art must be

visible, then our first task must be to examine the, physical, physiological, and psychological
conditions of this visibility» (Moinar, 1997: 226).
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permanece matéria de discussão. No entanto, pode-se afirmar que o visual é

uma elaboração feita a partir do visível.

vi) Que, finalmente, a aplicação extensiva, aqui feita, do conceito de

representação às imagens pictóricas resulta do seu entendimento no sentido

mais amplo: uma representação de algo é aquilo que está sempre em vez de

outro algo. Neste sentido, a principal propriedade de uma representação é não

só a de poder ser comparada com aquilo que representa mas, sobretudo, a de

poder ser comparada com outras representações, independentemente do seu

suporte, dos seus meios, do seu uso, dos seus códigos e, até, das suas

diferenças de sentido. Na nossa opinião, este é um traços operativos daquilo

que se designa por imagens e objectos de arte, isto é, por representações

visuais. Particularmente, aquelas que se inserem no quadro da cultura visual

ocidental renascentista e pós-renascentista.

Colocado deste modo, o tema do presente trabalho integra-se,

necessariamente, no problema mais vasto da ilusão visual. Mais do que isso,

considera-o como central ao problema da representação2 e da percepção visual no

âmbito do espaço pictórico ocidental que se desenvolve com a perspectiva. De

facto, inerente a um projecto
- o da pintura ocidental no período citado -

que toma

a imagem como representação de algo, a realidade visual como seu desafio

fundamental, e que busca e inventa os meios ópticos e pictóricos de capturar,

representar e reformular a estrutura e a aparência do mundo, está, sem dúvida, a

questão nuclear da ilusão visual. Tanto na sua vertente de acção perceptiva sobre os

sentidos como na de manipulação técnica de meios e matérias: manipular a

superfície material para actuar no espectador, produzir nele uma persuasão

1
Neste aspecto partilhamos inteiramente a opinião de Jacques Aumont (1994: 73) quando afirma

que «There are enormous differences between politicai, theatrical, photographie and pictorial

representations. However, in one respect they are similar: representation is a process by which,

within a limited context, a representative is made to stand in for what it represents.» («Existem

enormes diferenças entre representações políticas, teatrais, fotográficas e pictóricas. No entanto, num

aspecto todas elas se assemelham: representação é um processo pelo qual, dentro de um contexto

limitado, um representante toma o lugar daquilo que representa»)
2
Como interroga Aumont (1994: 73), sendo a ilusão um problema central à noção de representação,

«to what extent does representation aim to be confused with what it represents?»
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sensorial capaz de induzir um determinado estado mental. Neste sentido, a ilusão

pictórica é simultaneamente um projecto visual, psicológico e espiritual.

Mas ilusão não é aqui entendida como alucinação. Salvo casos muito

excepcionais, nada permite pressupor que o pintor visasse, e acreditasse ser

possível, que o espectador confundisse a imagem com a realidade; que tomasse a

pintura pelo mundo e o mundo pela pintura.

Assim, tanto do ponto de vista da percepção como da representação

visuais, um dos aspectos simultaneamente mais misteriosos quanto fascinantes na

ilusão pictórica é ela conduzir a um estado simultâneo de crença e descrença: a

imagem ilusionista persuade o espectador a tomá-la como representação

convincente mas não o faz acreditar que possa ser mais do que uma representação.

Em grande parte, este paradoxo reside na diferença, que desejamos

acentuar, entre representação (e ilusão) e cópia. As representações visuais, sejam

elas pinturas, fotografias, ou quaisquer outras, têm uma capacidade de copiar o

mundo idêntica àquela que as nossas percepções têm de o fazer: umas e outras não

o copiam, interpretam-no. No entanto, esta ideia provoca em nós dúvida,

desconfiança, resistência. Não tanto no que diz respeito às representações mas,

sobretudo, às nossas percepções. Talvez porque nos é difícil admitir que aquilo que

vemos não possa corresponder exactamente aquilo que há para ver: que a percepção

que temos de um objecto não é igual a esse objecto. Mas, também por isso, a partir

do momento em que a perspectiva procurou que a representação de uma dada coisa

se assemelhasse à percepção que se tem dela, aumentou a nossa crença no poder

mimético das imagens, na sua capacidade de espelharem o mundo e, desse modo,

de se tornarem seus substitutos válidos e exactos.

E se esta relação entre percepção, representação e cópia, é provavelmente

um problema tão antigo quanto, pelo menos, esse momento recuado em que, pela

1

Aqueles que poderão ser apropriadamente classificados através do termo trompe Toeil. Porém, sem

querermos alongarmo-nos, podemos afirmar que embora o trompe 1'oeil implique a ilusão, a ilusão

não implica, necessariamente o trompe Toeil. Ou seja, nos seus meios como nos seus resultados, a

obra ilusionista distingue-se da obra em trompe Toeil, sendo esta não um corolário daquela mas um

caso particular no vasto seio da primeira.
2
Neste domínio, partilhamos o ponto de vista de E. H. Gombrich, tal como ele se expressa ao longo

de toda a sua obra; cf., em particular, Art andlllusion (1960).
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primeira vez, alguém observou os traços e as formas feitas nas paredes das

cavernas, a verdade é que ele hoje está tão presente como nunca: nesse fascínio

mágico que a fotografia, a televisão ou o cinema exercem sobre todos nós. Ora, é

acerca do lugar central e do papel activo desse alguém, entendido como observador

ou espectador, face às imagens, dando-lhes sentido e justificando a sua existência

visual, que necessariamente o presente estudo procurará reflectir. Até porque, como

refere Gombrich (19746:172), «representamos ou descrevemos algo para

alguém.»1

Este observador será entendido na sua tripla vertente: a de organismo

perceptivo «no qual as imagens actuam» (Aumont, 1994: 56); a de parceiro activo

na construção das imagens e do seu sentido; a de sujeito subjectivo que interpreta as

imagens, altera, acrescenta e subtrai algo, alargando os limites da sua existência

efectiva e tornando-as em algo mais do aquilo que mostram.

Partindo destas premissas, neste estudo recorrer-se-á a três conceitos:

i) o conceito de percepção como construção de representações
-

a ideia de que a

percepção visual corresponde a um complexo processo por diferentes estádios

e integrando diferentes níveis de informação visando a construção2 de uma

ideia ou representação do mundo que faça sentido.3 Subjacente a este ponto de

vista está o princípio de que sendo o processo visual despoletado pela

projecção de um padrão lumínico nas nossas retinas, a percepção só é possível

se o observador for capaz de elaborar suposições acerca da efectiva aparência

do mundo visual que lhe deu origem (Bruce, Green e Georgeson, 1996: 72).

Assim, com base em suposições, inferências e hipóteses, a percepção visual,

«We represent or describe something to someone.»
2
Derivando de forma mais ou menos directa da grande corrente empirista que, nascendo a partir de

George Berkeley (1685-1753) ou David Hume (171 1-1776), encontrou em Hermann von Helmholtz

(1821-1894) o seu mais notável desenvolvimento, hoje, esta ideia assenta no pressuposto de que a

essa construção perceptiva estão subjacentes tanto processos empíricos como processos inatos; cf.,

p.e., Rock (1984, 1991).
A principal excepção a este ponto de vista é a teoria desenvolvida pelo psicólogo americano James

J Gibson (1966), que ao considerar que o estímulo possui toda a informação necessária à sua

percepção adequada (nomeadamente tridimensional), recusa a ideia da percepção como um processo

que, por via de interpretação, conduz à construção de uma representação .
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através de diferentes estádios, a integração de diferentes níveis de informação e

a elaboração de representações prévias, procura construir uma representação

cognitiva de carácter tridimensional referente ao mundo visual (Marr, 1982;

CrickeKoch, 1992).

ii) O conceito de beholder 's share, criado por E. H. Gombrich ( 1 960)
- trata-se da

«comparticipação do observador na leitura e interpretação das imagens

visuais» (1960: 218), isto é, a ideia de que qualquer imagem ou representação

visual necessita de ser interpretada pelo seu observador e que só através do

papel activo desempenhado por ele aquela adquire verdadeira existência,

completude, sentido e coerência. Esta intervenção do sujeito assenta tanto na

sua capacidade de criar «expectativas e suposições» a partir da informação

visual contida nas representações (Gombrich, 1960: 221), como na própria

capacidade destas as desencadearem no observador. Nesta interacção entre

sujeito e imagem estão envolvidos, de forma directa, processos de

reconhecimento perceptivo, os quais, segundo Gombrich, se manifestam de

forma exemplar nas representações organizadas pela perspectiva:

[a] perspectiva cria a sua ilusão mais poderosa onde pode contar com determinadas

expectativas e suposições arreigadas da parte do observador. A ilusão do decorador

Barroco de tectos ou arquitecturas pintadas funciona tão bem porque estas pinturas

representam aquilo que, afinal de contas, podia ser real. ... É por idênticas razões que

os pintores Renascentistas gostavam de sugerir profundidade através da apresentação
de pavimentos de mosaicos. Pressupondo, como somos obrigados a fazer, que os

pavimentos são horizontais e os mosaicos unidades idênticas entre si, somos

compelidos a interpretar a sua diminuição progressiva como afastamento. Mas aqui,
como sempre, a impressão de profundidade é totalmente devida à nossa

comparticipação, à nossa suposição, da qual raramente temos consciência. (Gombrich,
1960: 22 lf

iii) o princípio do etcetera - definido por Gombrich no seu Art & Illusion (1960)

como «a suposição que tendemos a fazer de que ver alguns membros de uma

1
«... the beholder's share in the reading and interpretation of visual images ...»

2
«... perspective creates its most compelling illusion where it can rely on certain ingrained

expectations and assumptions on the part of the beholder. The Baroque decorator's illusion of

painted ceilings or architecture works so well because these paintings represent what might, after ali,

be real. ... It is for similar reasons that Renaissance painters liked to suggest depth through the

rendering of uled pavements. Assuming as we must that the pavements are flat and the tiles identical
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série é vê-los a todos» (1960: 184)1 e reafirmado sucessivamente ao longo da

sua obra, este princípio é uma manifestação específica e operativa do conceito

abrangente de beholder 's share: baseia-se na ideia de que na ausência de

informação suficiente, a representação actua como um écran que «mobiliza»,

da parte do observador, «a sua faculdade projectiva» (1960: 186).2 Por outras

palavras, com base no seu conhecimento anterior, o observador projecta na

imagem aquilo que, de facto, lá não está ou está, de forma incompleta ou

comprimida. Em muitas situações, essa informação suplementar está contida na

imagem como sugestão, intenção ou hipótese mas, em última análise, só existe

na mente do indivíduo. O princípio do etcetera, como diz Aumont (1994: 60),

resulta do pressuposto mais geral de Gombrich de que uma imagem nunca

pode representar tudo.

4. ORGANIZAÇÃO E CRITÉRIOS METODOLÓGICOS

4. 1 . A organização do texto

O presente estudo organiza-se em duas partes.

Na primeira, far-se-á o enquadramento das duas demonstrações de

Brunelleschi no contexto complexo em que nasce a perspectiva, tendo também em

conta o lugar ocupado por Alberti e as contribuições dadas por outros artistas.

Procurar-se-á evidenciar não só certos aspectos que são comuns a ambas mas

também as razões pelas quais a avaliação do papel desempenhado por Brunelleschi

está longe de ser simples e, até, consensual.

units, we are compelled to read their progressive diminution as recession. But here, as always, the

impression of depth is entirely due to our share, our assumption, ofwhich we are rarely aware.»

1
«... the 'etc. principie', the assumption we tend to make that to see a few members of a series is to

see them ali.»
2
«The distance from the canvas weakens the beholder's power of discrimination and creates a blur

which mobilizes his prpjective faculty. The indistinct parts of the canvas become a screen, provided

only that certain distinctive features stand out with sufficient force and that no contradictory

messages reach the eye to spoil the impression.»
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Na segunda, far-se-á a análise da primeira demonstração de Brunelleschi -

aquela em que surgia representado o Baptistério de Florença e parte da praça e

edifícios envolventes -

procurando, sobretudo, estudar o modo como ela se

constitui como paradigma do modelo de visão subjacente ao sistema da perspectiva

central e, dessa maneira, antecipa e determina a moderna visualidade ocidental. Por

outras palavras, procurar-se-á demonstrar de que maneira: i) ela não só está na base

de todas as máquinas ópticas destinadas a produzir visão e maravilha como conduz

a uma experiência subjectiva nova e poderosa na relação entre observador e mundo

observado; ii) ela pressupõe e faz uso, desde logo, dos principais conceitos

estruturais que definirão o olhar perspéctico, permitindo compreender o modo

como ele se assemelha e distingue do olhar perceptivo; Ui) ela, enquanto

anunciação e demonstração do sistema da perspectiva, defronta-se com as

limitações desse mesmo sistema e, nesse sentido, as anuncia também. Estes três

tópicos, na sua essência, definem e organizam os três capítulos desta segunda parte,

os quais tomarão sempre como ponto de partida a descrição feita porManetti.

Simultaneamente, ao longo deles, procurar-se-á evidenciar o modo como

esta primeira demonstração, ao constituir-se como modelo da visão perspéctica,

determina, de forma consequente, o modelo de representação subjacente ao sistema

da perspectiva central. Por outras palavras, o quanto ela expõe o projecto paradoxal

de toda a representação perspéctica: produzir numa superfície, por manipulação de

meios gráficos e pictóricos, uma anulação perceptiva dessa superfície (ou a sua

transparência) em nome de uma percepção de algo para lá dela, isto é, em

profundidade. Trata-se da questão enunciada por Alberti na sua famosa metáfora

da pintura como janela aberta sobre o mundo. O paradoxo da ilusão tridimensional

numa superfície bidimensional, com todas as suas necessárias consequências,

constitui-se assim como projecto pictórico da perspectiva central. A resolução com

eficácia deste paradoxo implicará, aqui como no futuro, a congregação na

representação de dois níveis diferentes mas complementares: i) o recurso a uma

organização visual da superfície de forma coerente e sistemática capaz de actuar de

forma persuasiva sobre o espectador e ii) o apelo implícito a uma participação
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activa desse espectador, através de projecção e interpretação, em cuja mente a obra

final é acabada e onde adquire o seu sentido último.

4.2.Fontes, traduções e sistema de citação

Tal como foi dito antes, o estudo do tema implica, de forma central, o

recurso à biografia de Brunelleschi escrita por António Manetti (c. 1480)1 e, de

forma complementar, aquela que foi escrita por Giorgio Vasari (1550). As razões

da preferência da primeira sobre a segunda dizem respeito ao carácter bastante mais

completo da descrição que é feita dos painéis aqui analisados, a sua maior

proximidade temporal e o facto de Manetti ter conhecido Brunelleschi e, segundo

ele, as obras em causa.

Assim, da biografia de Manetti, utilizaremos exclusivamente o excerto em

que o autor descreve as duas demonstrações; o texto original em italiano

corresponde à edição de C. Frey (Berlim, 1887), na citação feita por Pierre

Francastel (1951: 165-6). Para efectuar a sua tradução para português foram

igualmente usadas, a título comparativo, as traduções para francês e inglês feitas

por reputados autores da nossa bibliografia crítica, respectivamente: Hubert

Damisch (1987: 134-5; 163-4)
-

a partir do texto original da edição crítica ed. G.

Tanturli e G. de Robertis (Florença, 1976)
- e John White (1957: 118 ss.), que fez

uso da edição organizada por Elena Toesca (Roma, 1927). Da biografia de Vasari,

incluída nas suas Vite, utilizaremos tanto o excerto directamente relacionado com

os painéis como, igualmente, outras passagens referentes à vida e obra de

Brunelleschi; a edição usada é a de George Buli, Lives of the Artists (1965),

publicada em Londres pela Penguin Books (Vasari, 1550).

Ao mesmo tempo, para compreender o papel de Brunelleschi na criação do

espaço perspéctico compararemos os seus painéis com o conteúdo do primeiro, e

1
A autoria de António Manetti não é totalmente certa mas é considerada hoje como bastante

provável.
O carácter manuscrito do texto original explica a multiplicidade de versões e edições críticas, em

cuja listagem deverá incluir-se a edição de Howard Saalman, The Life ofBrunelleschi by António di
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talvez mais importante, tratado sobre perspectiva da autoria de Leon Battista

Alberti: o De pictura, escrito em latim em 1435 e traduzido para italiano, pelo

próprio autor, no ano seguinte, sob o título Delia pittura} Utilizaremos,

predominantemente, a edição organizada por Martin Kemp, com tradução inglesa a

partir do latim de Cecil Grayson, publicada em 1991 (Alberti, 1435 [;]) e, de forma

complementar, a primeira edição traduzida e publicada em Espanha em 1784, a

partir da mesma versão latina. Esta acompanhava a publicação da antologia dos

escritos de Leonardo da Vinci (1452-1519) organizada por Francesco Melzi, sob o

título El Tratado de la Pintura por Leonardo de Vinci y los Três Libros que sobre

el mismo Arte escribio Leon Bautista Alberti (Alberti, 1435 [2])2 Recorrer-se-á

ainda ao texto original da versão italiana de 1436, citado por alguma da bibliografia

crítica aqui usada. A preferência pela edição de Martin Kemp deve-se, sobretudo, à

maior qualidade e fidelidade da sua tradução, mas também à inclusão da dedicatória

a Brunelleschi, feita por Alberti na versão italiana do tratado e ausente da edição

espanhola, ao número maior de esquemas ilustrativos e ao destaque das passagens

omitidas por Alberti no Deliapittura.

Referindo-se directamente a Brunelleschi e a Alberti, o presente estudo é,

no entanto, atravessado constantemente por uma espécie de "fantasma vindo do

Tuccio Manetti (1970), University Park, Pennsylvania State University, citada por Kemp (1990) e

Edgerton (1991).
1
Como refere Martin Kemp (1991a: 20), o texto em italiano não é uma simples e literal tradução do

original em latim; naquele, Alberti omitiu determinadas passagens mais científicas ou eruditas. E se

o texto italiano permite, por vezes, clarificar a versão latina, na maioria dos casos, em especial na

exposição do seu método perspéctico, «the original text conveys Alberti' s sense with more

precision» (Kemp, 1991a: 20).
A edição publicada em Madrid em 1784, traduzida e ilustrada por Don Diego António Rejon de

Silva, é afinal a versão espanhola da primeira edição, organizada por Rafael Trichet du Fresne e com

ilustrações originais de Nicolas Poussin, publicada em França (Paris, Langlois, 1651). Rafael du

Fresne publicou uma primeira edição em italiano (tratava-se, no caso de Alberti, da tradução feita

por si a partir do texto em latim e não a do próprio humanista italiano), sob o titulo de Trattato delia

pittura di Leonardo da Vinci nuovamente dato in luce con la vita delTistesso autore escritta da

Rafaelle du Fresne. Si sono giungiunti I tre libri delia pittua, e il trattato delia statua di Leone

Bauttista Alberti, con la vita dei medisimo, e, no mesmo ano de 1651, a sua tradução francesa; num

caso como noutro, a par da antologia dos escritos de Leonardo da Vinci, feita em Itália por

Francesco Melzi, incluía-se, portanto, o tratado da pintura e o tratado da escultura, o Delia statua,

escritos por Alberti; este último, porém, ficará de fora da edição espanhola. Estas constituem as

primeiras edições da obra de Alberti em ambos os países e integram o grupo das primeiras edições

impressas fora de Itália. Desconhecemos a existência de qualquer tradução
em português do tratado

Dapintura de Leon Battista Alberti.
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futuro": Leonardo da Vinci. Dificilmente poderia ser de outra forma, já que será

Leonardo quem pouco tempo após a invenção da perspectiva reflectirá mais

profundamente sobre as suas potencialidades e limites e que, sobretudo, em busca

de uma maior continuidade entre espaço perspéctico e espaço perceptivo, operará

aquela que será a sua maior transformação e alargamento.

Para o vasto conjunto de apontamentos escritos por Leonardo entre cerca

de 1478 e 1518 recorreu-se como fonte principal à colectânea organizada por Jean

Paul Richter (1883). A sua extensão, qualidade, bem como a inclusão do texto

original, justificam a sua escolha. Para as passagens ausentes da compilação de

Richter, utilizar-se-á, de forma complementar, quer as antologias que procuram

"reconstituir" o tratado sobre a pintura idealizado por Leonardo
- tanto a que foi

organizada por Martin Kemp (1989), Leonardo on Painting, como a que é da

responsabilidade de André Chastel (1987), Léonard de Vinci: Traité de la Peinture

-

quer a própria bibliografia crítica. Em todos os casos, a sua proveniência será

devidamente assinalada.
'

Todas as fontes serão, em nome da facilidade de leitura e, sobretudo, da

mais completa compreensão do seu conteúdo, apresentadas em tradução para

português, tradução da nossa inteira responsabilidade. Esta será feita, confrontando

sempre que possível os originais com traduções em diferentes línguas. A mesma

intenção presidiu à apresentação dos excertos escolhidos e citados da bibliografia

crítica. Assim, por princípio, todas as citações apresentadas no corpo do texto,

sejam das fontes sejam da bibliografia crítica, serão apresentadas em tradução para

1
Os textos serão identificados segundo o método estabelecido e correntemente usado, ou seja, em

primeiro lugar, através da sigla ou nome do códice: isto é, do nome convencionalmente atribuído a

cada conjunto, organizado ou simplesmente agrupado, de manuscritos e que, nuns casos, deriva do

nome do seu proprietário mais famoso (caso por exemplo, dos manuscritos Arundel ou Forster),

noutros de uma identificação alfabética sequencial (caso dos manuscritos conservados pelo Institut

de France, em Paris), noutros do nome da instituição em que se encontram actualmente (por

exemplo, Windsor -

para a grande colecção pertencente à Royal Library, em Windsor -

ouMadrid -

para os manuscritos descobertos já no século XX e na posse da Biblioteca Nacional, em Madrid) e,

noutros ainda, do seu nome tradicional (caso, por exemplo, da sigla CA., de Codex Atlanticus, ou

C. U., de Codex Urbinas). Depois, através do
número de fólio e, por fim, sempre que a distinção seja

necessária, a indicação da sua localização no recto ou verso da referida folha. Para todos os textos de

Leonardo,' citados a partir de Jean Paul Richter, procuraremos, sempre que nos for possível,

apresentar a classificação actualmente em vigor, e que em muitos casos é distinta daquela que foi

usada por este autor no
fim do século XIX.
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português e, desde que não haja referência em contrário, realizada por nós. Sempre

que na tradução de determinadas passagens ou expressões se tome particularmente

mais difícil o equilíbrio entre clareza e fidelidade ou, o que é mais frequente no

caso das fontes, a correspondência entre termos e conceitos usados e o sentido que

lhes damos hoje, citar-se-á adicionalmente o texto original. No caso da bibliografia

crítica por nós citada, sempre que não haja tradução publicada em Portugal, ou esta

nos levante dúvidas ou discordâncias, colocaremos os originais em nota de rodapé.

As razões que justificam esta opção global são as já indicadas para o caso das

fontes: legibilidade e clareza. Em todos os casos, a omissão de partes do texto será

indicada por três pontos, assim: ... A inserção de interpolações será indicada

através de parêntesis rectos, assim: [...].

Em anexo, será também apresentado, em tradução nossa, o material escrito

central à análise e do qual não existe publicação em Portugal. Referimo-nos aos

excertos seleccionados e organizados por nós das biografias de Brunelleschi,

escritas porManetti e Vasari, que descrevem directamente as duas demonstrações.

Consideramos também importante clarificar que quer na redacção da

bibliografia final quer nas referências bibliográficas ao longo do texto utilizaremos

o chamado sistema "autor-data", tanto pelas suas vantagens de simplicidade e

clareza como pela sua apreciável difusão recente nos textos de natureza científica.

Assim, sem prejuízo de uma informação completa fornecida na bibliografia final,

este método permite, no próprio corpo do texto, destacar de forma clara tanto a

autoria como a localização temporal da obra, no contexto da corrente crítica em

apreciação, e, ao mesmo tempo, libertar as notas de rodapé da função de

identificação bibliográfica. Só nos casos muito raros de obras laterais à investigação

que não constam da bibliografia final é que a sua referência bibliográfica surgirá, de

forma completa, em nota de rodapé.

A aplicação aqui feita deste sistema de referência bibliográfica baseou-se

em duas regras básicas: o autor é sempre identificado pelo seu último nome e a data

apresentada corresponde à da edição original, quando a obra foi consultada numa

sua tradução, e, em todos os casos, à da primeira edição. Sempre que do mesmo

autor haja mais que uma obra publicada no mesmo ano, à data acresce uma letra
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minúscula sequencial; por exemplo: Gombrich, 1974a e Gombrich, 1974o. No caso

do tratado de Alberti, do qual foram consultadas duas edições diferentes, à data em

que foi escrito acresce, entre parêntesis recto, o número um ou o número dois,

segundo a ordem de importância de cada uma delas para o presente texto; por

exemplo: Alberti, 1435 [;] e Alberti, 1435 [2]. No caso de citações dos escritos de

Leonardo, nunca organizados nem publicados pelo autor, a sua identificação inclui

a referência ao manuscrito, na forma academicamente estabelecida (nome do

manuscrito, número do folio e sua localização no seu recto ou verso),1 seguida,

entre parêntesis rectos, do autor e data da antologia usada, do número que aí lhe é

atribuído, seguido do volume (se for caso disso) e página em que se inserem; por

exemplo, assim: MS. Leic, foi. Ar [Richter, 1883: n.° 300 (I: 161)].

Finalmente, todas as imagens, reproduções de obras e figuras esquemáticas

usadas no âmbito do estudo e que acompanham o texto terão a sua autoria,

localização ou proveniência e demais dados identificadores devidamente

assinalados em legenda própria. Nos casos de referência a obras não reproduzidas

aqui, esses dados serão fornecidos em nota de rodapé ao texto.

Cf, n. 1, p. 24.
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PARTE I

BRUNELLESCHI, ALBERTI EA

INVENÇÃO DA PERSPECTIVA



Em qualquer História a Obscuridade de algumas Circunstâncias
e a Supressão de outras, produz Dificuldades não facilmente

ultrapassáveis; e estas Dificuldades são sempre tanto maiores

quanto mais remotos são os Factos: Mas quando a Relação geral
é confirmada por Provas adequadas, não devemos inferir da sua

Obscuridade que ela é falsa mas que algumas Circunstâncias são
omissas ou alguns Acontecimentos contemporâneos inteiramente

esquecidos, os quais permitiriam reconciliar todas as aparentes
Inconsistências e dissipar todas as Objecções. (Samuel Johnson,
«Dissertation on the Amazons», 1740-41)'

Se Erwin Panofsky escrevia em 1924-25 «Ignoramos se foi Brunelleschi, e

há probabilidades de o ter sido, o primeiro a estabelecer o método perspectivo

linear, matematicamente exacto ...» (Panofsky, 1924-25: 58), já Martin Kemp, em

1990, afirmava: «A perspectiva linear foi inventada por Filippo Brunelleschi. ...

Provas recentemente descobertas, na forma de uma carta de 1413 que

especificamente associa Brunelleschi com a perspectiva, sugerem que a invenção

ocorreu nesta data ou antes» (Kemp, 1990: 9).2

De facto, o lugar ocupado por Brunelleschi na invenção daprospettiva e as

condições do nascimento desta são enganadoramente simples. Por várias razões.

Em primeiro lugar, porque apesar de ser uma "invenção" - devido ao seu

carácter abstracto, sistemático e derivado de pressupostos científicos -

a

perspectiva, ao surgir no início do século XV, tem já atrás de si um passado teórico

1
«In every History the Obscurity of some Circumstances, and the Suppression of others, produce

Difficulties not easily to be removed, and these Difficulties are always greater as the Facts are more

remote: But when the general Relation is confirmed by adequate Evidence, we are not to infer from

its Obscurity that it is false, but that some Circumstances are omitted, or some contemporary Events

entirely forgotten, which would have reconciled ali seeming Inconsistencies, and dissipated ali

Objections» (Samuel Johnson, «Dissertation on the Amazons» (1740-41), Gentleman's Magazine,
12: 149; cit. por Robert DeMaria Jr., The Life of Samuel Johnson (1993), Oxford e Cambridge

(Mass.), Blackwell, p. 90).
2
«Linear perspective was invented by Filippo Brunelleschi. ... Recently discovered evidence, in the

form of a letter of 1413 that particularly associates Brunelleschi with perspective, suggests that the

invention occurred at or before this date.»
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e uma história de passos artísticos que, nem sempre sendo consistentes, continuados

ou generalizados, foram dados de forma fundamental por Giotto (c. 1266-1337),

Duccio (act. 1278- 13 18/9) ou os irmãos Lorenzetti - Pierrô (act. 1320-1348) e

Ambrogio(act.l319-1348).1

Em segundo lugar, porque sendo baseada em princípios, leis e conceitos a

perspectiva, de uma forma segura para nós, só "nasce" enquanto sistema

organizado, demonstrável e aplicável, com a publicação em 1435 do tratado De

pictura e em 1436 da sua versão italiana, o Deliapittura, da autoria do humanista,

homem de letras, teórico da arte, arquitecto e, esporadicamente, pintor,4 Leon

Battista Alberti. Significativamente, se o primeiro era dedicado a Giovanfrancesco

Gonzaga de Mântua, o segundo era dedicado precisamente a Filippo Brunelleschi.

Em terceiro lugar, porque entre as demonstrações de Brunelleschi e a

publicação do tratado de Alberti as únicas obras significativas que fazem uso da

perspectiva são, em termos limitados, o relevo em mármore de Donato di Niccolò

di Betto Bardi, conhecido por Donatello (c. 1386-1466), S Jorge e o Dragão,5 de c.

1417, ou, de forma mais vasta e numa concepção espacial já inteiramente unificada,

o relevo em bronze para o Baptistério da catedral de Siena, o Banquete de Herodes,

de 1423-7, também de Donatello. Mas, sobretudo, a pintura a fresco do jovem

Tommaso di Giovanni di Simone Guidi, conhecido por Masaccio (1401-1428),

Santíssima Trindade, pintada por volta de 1426 na igreja de Santa Maria Novella,

em Florença (fig. 1).

E em quarto e último lugar, porque, relativamente aos painéis de

Brunelleschi, a data de 1413, acima apontada, não é consensual, porque o método

1
Estamos apenas a considerar a perspectiva no quadro exclusivo da cultura e da arte italiana optando

por não referir aqui outras manifestações prévias
dela fora desse contexto (p. e., na arte flamenga).

O tratado é composto por três livros cujos temas são sintetizados, respectivamente, nos termos

rudimento, pictura epictor. É no primeiro destes que Alberti expõe o sistema da perspectiva.
3
Traduzida pelo próprio Alberti, a edição em italiano deve, no entanto, ser considerada uma

«concepção paralela» e não apenas uma mera tradução da versão em latim (Kemp, 1990: 21).
4
«He was also, by his own testimony, a dilettante artist in his own right, although no surviving

painting can be convincingly attributed to him» (Kemp, 1991a: 22).
*
Donatello, S. Jorge e o Dragão, c. 1417 (predella do nicho de S. Jorge em Orsanmichele);

mármore, 39 x 120 cm. Florença, Bargello.
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usado para a sua elaboração perspéctica não é claro e, porque, finalmente, esses

painéis não chegaram até nós.

M

I 1 ■

■

W M

J

r

1
Fig. 1 - Masaccio, Santíssima Trindade, c. 1426. Fresco, 667 x 317 cm.

Igreja de Santa Maria Novella, Florença (Gãrtner, 1998:27).
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Não sendo nosso objectivo abordar as condições que conduziram a

representação perspéctica desde a pintura de Giotto até Brunelleschi, a questão do

nascimento e formação plena do espaço perspéctico obriga a considerar e a avaliar

de forma fundamental o papel e a importância desempenhados por Brunelleschi

face a Alberti ou, se quisermos, da demonstração prática do primeiro perante a

sistematização teórica do segundo. Uma coisa parece certa: o tratado de Alberti pela

sua dimensão de exposição clara e pedagógica desempenhou um papel crucial no

ensino da perspectiva e na sua transmissão pública e generalizada. Nesse sentido, o

seu tratado não só clarificou e regulou pela primeira vez os princípios do novo

método1 como, acima de tudo, os difundiu universalmente na língua italiana, aquela

que era falada e compreendida por todos aqueles a quem ele se dirigia: os pintores.

Ao pôr fim à transmissão oral e quase secreta da perspectiva, até aí feita apenas em

alguns ateliers de mestre para discípulo, e ao recorrer à língua vernácula e não

■y t
4

exclusivamente ao erudito latim, o Delia pittura, publicado em 1436, tornava-se

'
Não por acaso, Alberti expressa de forma objectiva essa consciência de ser o primeiro quando

termina o seu tratado dizendo: «Considero ser uma grande satisfação ter tido a palma neste assunto,

ao ter sido o primeiro a escrever sobre esta arte tão subtil. Se na realização desta tarefa

indubitavelmente difícil não obtive a satisfação dos leitores, deve a Natureza ser mais

responsabilizada do que eu próprio, já que foi ela a impor a lei de que todas as artes existentes têm o

seu princípio em coisas defeituosas ... Se forem superiores a mim na habilidade e na aplicação, os

meus sucessores tornarão a arte da pintura completa e perfeita» (Alberti, 1435 [l]: UI, 63: 96).
2
O facto de Alberti ter traduzido para italiano o seu tratado enquadra-se, simultaneamente, numa

preocupação mais vasta de Alberti: alargar e desenvolver esta língua, dotá-la das mesmas

capacidades de exposição e transmissão do conhecimento tradicionalmente imputada, em exclusivo,

ao latim: «Admito inteiramente que a antiga língua latina era rica e bela, mas não vejo qualquer

razão para que o nosso actual toscano seja assim tão vil que impeça que qualquer coisa nele escrita,

mesmo que excelente, nos satisfaça ... Quanto à grande autoridade que os meus críticos atribuem à

língua antiga, esta autoridade apenas existe porque muitos homens instruídos nela escreveram. O

poder da nossa língua não será menor assim que homens cultos decidam refiná-la e poli-la através de

trabalho zeloso e árduo» (Alberti, Delia Famiglia, 1433-41: 153; cit. por Kemp, 1991a: 18-9).Eéa

este trabalho que Alberti se entrega como um dever seu: quer através dos quatro livros do Delia

Famiglia, escritos entre 1433 e 1441 e que representam a sua obra mais vasta em italiano, quer

através do Delia pittura ou de outras obras suas menos conhecidas, quer ainda através do concurso

público de poesia italiana que organizou em Florença em 1441, ou da redacção da «primeira

gramática de toscano, o seu Regulelingue jlorentine» 0Kemp, 1991a: 19). Desta forma, Alberti dará

um contributo notável no sentido de tornar o italiano numa língua plenamente capaz de substituir o

latim, essa autêntica língua internacional das classes instruídas e cultas da Europa desde à vários

séculos.
3
Ao contrário das demonstrações de Brunelleschi, a datação do tratado de Alberti é nos oferecida ao

pormenor por Alberti: «no
dia de sexta-feira, às 20.45 de 26 de Agosto de 1435, completei a obraDe

pictura em Florença» e, no caso da tradução em italiano, o Delia pittura, «terminada, louvado seja

Deus, ao T dia do mês de Julho de 1436» (Kemp, 1991a: 17-8).
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assim em algo mais: na obra geradora de uma nova pintura e de um novo artista,

veiculando uma nova visão do mundo e um novo método de representar a sua

aparência. Pelo contrário, as duas obras pintadas de Brunelleschi, não só porque

desapareceram pouco tempo depois de terem sido feitas, mas porque sendo objectos

visuais mais do que demonstrarem algo mostravam-no e ao fazê-lo, nas condições

por nós hoje conhecidas, pareciam obedecer mais a um propósito de provocar a

maravilha e a reflexão do que a produzir um ensinamento.

Brunelleschi era o líder de um grupo que, no início do século XV,

pretendia uma ruptura com o passado e a edificação de uma nova consciência e,

sobretudo, uma nova arte (Gombrich, 1950: 169). Nesse grupo, Alberti, era não só o

membro mais jovem mas também o mais profundamente embrenhado na cultura

clássica (Blunt, 1962: 1-2) e aquele que daria expressão teórica aos seus valores e

ideais. A sua admiração por Brunelleschi é um dado claro, expresso sob múltiplas

formas; uma das mais significativas é a referida dedicatória da versão italiana do

seu tratado, onde a propósito da autoria da imponente cúpula da catedral escreve:

Quem, ainda que insensível ou invejoso, deixaria de elogiar Filippo, o arquitecto, ao ver

aqui tão grande estrutura, erguendo-se acima dos céus, suficientemente grandiosa para

cobrir com a sua sombra todo o povo toscano, e construída sem a ajuda de cimbre ou de

elaborados suportes em madeira? Seguramente um feito de engenharia considerado

impossível nos nossos dias e que, se eu estou certo, era provavelmente desconhecida e

impensável entre os Antigos. (Alberti, Deliapittura, 1436; cit. por Kemp, 1990: 35)

E, logo a seguir, dirigindo-se directamente a Brunelleschi:

e caso tenhas algum tempo livre, ficarei contente se te debruçares sobre este meu

pequeno trabalho, De pictura, que traduzi para Toscano para ti. ... Assim, peço-te, por

favor, que leias a minha obra atentamente e caso alguma coisa te pareça necessitar de

1
Escritos antes da invenção da máquina tipográfica, o De pictura e o Delia pittura, foram

naturalmente publicados na forma manuscrita. Assim, chegaram até nós, cerca de vinte exemplares

do primeiro e apenas três do segundo fKemp, 1991a: 20). A razão para esta diferença deverá estar no

tipo de leitor a que cada uma das versões se destinava e, assim, no seu uso diferenciado: se a versão

latina se dirigia sobretudo a uma classe instruída e tinha como destino uma biblioteca, a versão

italiana, pelo contrário, dirigia-se aos jovens artistas e seus mestres e o seu destino era as oficinas e

ateliers artísticos. Mas, segundo Martin Kemp, esta diferença numérica poderá reflectir também

aquele que seria o objectivo mais profundo e a audiência preferencial do tratado de Alberti QKemp,

1991a: 20). As primeiras edições tipográficas do tratado de Alberti ocorreram em 1540, em Basileia

(De pictura) e em 1547, em Veneza (Delia pittura), para um panorama sintético das edições de

Alberti, cf. Kemp (1991a: 23-5).
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emenda, corrige-a. Nunca nenhum escritor foi tão bem informado ao ponto dos seus amigos
cultos não terem qualquer utilidade para ele: e eu, acima de tudo, desejo ser corrigido por ti

para não ser criticado por detractores. (Alberti, Delia pittura, 1436; cit. por Kemp, 1990:

35)

Portanto, Alberti, ao regressar em 1434 a Florença, vindo do seu exílio

francês e romano, escreve
- sob o efeito dum «impacto revelatório» (Kemp, 1991a:

5) produzido pelas recentes conquistas artísticas aqui ocorridas
-

o seu De pictura

e, logo de seguida, tradu-lo e dedica-o a Brunelleschi, construtor da cúpula da

catedral e não a Brunelleschi, inventor da perspectiva. Este facto, porém, não nos

deverá levar a questionar o seu papel percursor nesta matéria. Brunelleschi era

sobretudo arquitecto e em 1436, aos cinquenta e nove anos de idade, a construção

da cúpula era, por todos os motivos, a obra culminante da sua carreira e da sua

fama, a "cúpula" de um projecto mais vasto no qual a perspectiva tinha um papel

crucial.2 Portanto, embora não seja dito, dificilmente se poderá considerar que não

seja a invenção da perspectiva, tema central do primeiro dos três capítulos que

compõem o tratado e base de toda a nova cultura visual de que é seu manifesto, o

motivo mais profundo da dedicatória a um arquitecto e não a um pintor. Nesse

sentido, o tratado de Alberti, recorrendo de forma importante à teoria óptica

desenvolvida ao longo da Idade Média, sintetiza, clarifica e sistematiza as

inovações que desde Brunelleschi foram sendo introduzidas pelos pintores e

escultores na sua prática artística,4 operando a sua transformação num modelo

normalizado e generalizável muito para além do grupo restrito que lhe deu origem.

1
«The revelatory impact of the achievements in architecture, sculpture and painting of Filippo

Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Luca delia Robia and Masaccio ...»

2
A cúpula do duomo viria ser formalmente consagrada a 25 de Março de 1436, pelo papa Eugénio

IV, após terminarem as obras de alvenaria; i.e., no próprio ano em que Alberti publica o Delia

pittura.

Kemp (1991a: 21) considera que isto «reflects the fact that Brunelleschi 's achievement did not

provide a precise precedent for AlbertPs system»; ou seja, que a teoria desenvolvida por Alberti era,

sobretudo, a tentativa de sintetizar, sistematizar e comunicar o desenvolvimento prático dado à

invenção de Brunelleschi por Masaccio e Donatello nas suas obras, mais do que a exposição directa

daquela.
4
Como diz Frederick Hartt (1969: 238), «AlbertTs relation to the pictorial art of his time is striking,

but difficult to assess. It is still a moot point among scholars whether some of his ideas on

perspective are a codification of what the painters and sculptors about him had long been doing on

their own. Alberti's perspective theory is derived in great part from medieval studies on optics in the

Aristotelian tradition. In any case, his Latin treatise on painting, De pictura, of 1435 (and its Italian
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Donatello, como é sabido hoje, era não só amigo como colaborador de

Brunelleschi e foi provavelmente o primeiro a aplicar numa obra de arte a

"invenção" de Brunelleschi (Borsi e Borsi, 1992: 69). Quanto a Masaccio, Giorgio

Vasari diz-nos: «Filippo esforçou-se particularmente para ensinar o jovem pintor

Masaccio, que era seu amigo íntimo e que soube honrar o seu professor, como

podemos ver através dos edifícios pintados nos seus trabalhos» (1550: 1, 136). Após

referir também a sua influência nos artífices de intarsia, conclui: «A sua influência

... foi tão frutuosa que a ele podem ser atribuídos os louros pelos excelentes

resultados obtidos então e depois, e pelas muitas grandes obras que ao longo dos

anos trouxeram fama e proveito a Florença» (Vasari, 1550: I,136).3 Masaccio teria

apenas vinte e cinco anos quando pintou a Santíssima Trindade? obra que é não só

a primeira a exprimir todo o «poder visual da perspectiva, revelando o potencial da

invenção de Brunelleschi quando colocada nas mãos de um artista que tem o seu

mecanismo totalmente sob o seu controle» (Kemp, 1990: 17),5 mas que poderá,

além disso, ter resultado de forma mais ou menos directa da ajuda e colaboração do

próprio Brunelleschi (Borsi e Borsi, 1992: 142 e 145). Tudo isto explicará o facto e

de Donatello e Masaccio serem citados por Alberti
-

o primeiro merecendo, depois

de Brunelleschi, a referência mais calorosa e o segundo tendo o privilégio de ser o

único pintor referido
-

no texto em que dedica a versão italiana do seu tratado ao

arquitecto florentino:

. . . reconheço em muitos, mas acima de todos em ti, Filippo, e no nosso grande amigo, o

escultor Donatello, e nos outros, Nencio [Lorenzo (Nencio) di Cione Ghibertí], Luca [di

Simone delia Robbia] e Masaccio, um talento para qualquer louvável empreendimento em

nenhum aspecto inferior a qualquer um dos antigos que ganharam fama nestas artes.

(Alberti, Delia pittura, 1436; cit. por Kemp, 1990: 34)

version, Delia pittura, of 1436), is the first known treatise on painting, as distinguished from

handbooks of shop practice, such as Cennino Cennini's Libro deli 'arte.»

1
Vasari diz-nos: «[Brunelleschi] nunca encontrou ninguém cujo discernimento correspondesse

melhor ao seu próprio que o de Donatello; eles compraziam-se na companhia e na conversação um

do outro e costumavam discutir juntos os problemas da sua arte» (1550: 1, 137).
2

Veja-se, a título de exemplo, o papel de Donatello na decoração interior da Sacristia Velha, em

Florença, obra de Brunelleschi.
3
Para o excerto completo, cf. Anexo n, p. 274.

4
Para uma análise da estrutura perspéctica desta pintura, cf. p.e. Kemp (1990: 16-21).

5
«... visual power of perspective, revealing the potential of Brunelleschi' s invention when it is

placed in the hands of an artist who has its mechanism totally under his control.»
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Mas para a complexidade da avaliação que hoje pode ser feita quer do

papel desempenhado por Brunelleschi na invenção da perspectiva quer, sobretudo,

das duas obras específicas que nesse âmbito ele realizou, contribui acima de tudo o

nosso desconhecimento efectivo dessas obras. Como foi dito antes, os painéis

pintados por Brunelleschi não só não chegaram até nós como parece certo que

ninguém os terá visto após a morte do seu autor. De facto, tanto quanto sabemos, o

próprio Brunelleschi tê-los-á destruído em data incerta.1

O que sabemos hoje deve-se fundamentalmente à biografia de Brunelleschi

escrita por António di Tuccio Manetti por volta de 1480 (Manetti, c. 1480).2 Nela, o

seu autor descreve não apenas as duas imagens mas também o modo como elas

assumiram o papel de demonstrações, demonstrações até eventualmente públicas.

Porém, as descrições não são suficientemente completas para que possamos inferir

com rigor tudo o que se passou, quando se passou e, sobretudo, qual a exacta e

completa aparência das pinturas ou, com inteira certeza, o método usado por

Brunelleschi. E as referências feitas por Giorgio Vasari (1550: I, 136) a este

respeito, naquela que é também a sua biografia do arquitecto florentino, são

claramente mais breves e bastante menos pormenorizadas.3

Mas, ao mesmo tempo, sobre os dois painéis pesou sempre e, até certo

ponto, continua a pesar o preconceito estético, ou, pelo menos, a incerteza estética.

Isto é, ignorando todos nós o seu interesse estético intrínseco, porque

impossibilitados de os conhecer e observar, o que parece ficar deles através da sua

descrição são os artifícios -

ópticos e artísticos -

que os envolvem. E estes parecem

conduzi-los mais à categoria de curiosidades espectaculares
- sobretudo no caso do

1

Para uma análise das possíveis razões, cf. Kubovy (1986: 32-8).
2

Manetti, bastante mais novo que Brunelleschi, tomar-se-ia seu discípulo e, talvez até, seu amigo.
Dele sabemos, p.e., que trabalhou por volta de 1440 nos armari da sacristia da Missa, em Santa

Maria dei Fiore (duomo) mas, mais importante, que publicou em 1435 um tratado sobre perspectiva

e que sucedeu a Michelozzo (1396-1472) como arquitecto responsável pela conclusão da lanterna da

catedral (1452-60), projectada por Brunelleschi (Gartner, 1998: 96).
3
Cf. Anexo fl, p. 274.
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primeiro
- do que à de objectos de arte, e fornecer-lhes mais um estatuto de

demonstração científica do que de afirmação estética.1

Este preconceito que tende a ver os painéis mais do ponto de vista de

tecnologia visual do que de obras de arte está presente, não por acaso -

considerando os valores estéticos que incarna
-

na apreciação feita por Vasari cerca

de cento e cinquenta anos depois. Para lá de todas as mudanças artísticas, estéticas e

ideológicas ocorridas, ao longo do período de tempo que mediava entre

Brunelleschi e Vasari havia claramente mudado essa capacidade de surpresa e,

acima de tudo, de maravilha que para a geração do primeiro certamente estaria

presente em cada novo passo da revisão e reavaliação visual do mundo.

O mundo de Vasari é um mundo nascido também do de Brunelleschi mas

que estava, ao mesmo tempo, demasiado distante e demasiado perto de 1413 para o

poder analisar e compreender da melhor forma. Esta distância (temporal mas

sobretudo espiritual) que é demasiado grande para que se partilhassem as mesmas

intenções e os mesmos valores e demasiado pequena para que aqueles valores e

intenções não conduzissem ainda a uma necessidade de demarcação, é aqui

semelhante, embora apenas até certo ponto e numa escala diferente, ao paradoxo

temporal que Panofsky (1960) aponta na relação entre a Idade Média e a

Antiguidade Clássica. Até porque, os valores da geração de Vasari haviam sido, em

grande parte, impostos em reacção aos da primeira geração do Renascimento. E

depois porque, inexoravelmente, o tempo havia passado e os objectivos e as

aspirações estéticas tinham-se transformado. De facto, o mundo artístico do século

XVI não é já o da primeira metade do século anterior; muito havia mudado e

mudado depressa.
'
A grande distância a que nós estamos de uns e de outros poderá,

por vezes, levar-nos a ignorar ou a esquecer essas diferenças e a fazer com que esse

passado distante seja visto por nós como um magma difuso, mais ou menos

contínuo e indiferenciado. Esse é também o perigo dessa outra posição que é a

1

Um exemplo actual, entre vários, é o de Borsi e Borsi (1992: 142): «... a trick, an amusing

gimmick to increase verisimilitude. . . . [Brunelleschi] had conceived a scenic contrivance more than

a painter's tool ...».

36



nossa. No caso dos painéis de Brunelleschi, este contexto é agravado pelas

incertezas e dificuldades próprias que os rodeiam mas, em primeiro lugar, pela sua

inexistência e, nesse sentido, pela sua invisibilidade.

Face a isto, muita da discussão mais recente incide sobre dois aspectos

incertos: a data dos painéis e o método empregue para neles alcançar a fiel

representação espacial das duas vistas de Florença que constituíam o seu tema. Este

último coloca a questão de saber em que medida Brunelleschi empregou, de facto,

um método geométrico plenamente racional -

aquilo que se veio a chamar de

construzione legittima -

ou, pelo contrário, um método empírico.

A discussão desta questão é sobretudo crucial para determinar se o

nascimento da perspectiva como sistema -

racional, científico e prático
-

ocorre

com ele ou, pelo contrário, apenas com Alberti, umas décadas mais tarde.2 Porém,

relativamente a isto, Manetti parece ser peremptório:

Assim, nesse tempo, ele próprio propôs e praticou aquilo que os pintores hoje chamam

perspectiva; pois pertence a essa ciência, a qual, com efeito, consiste em calcular bem e

1
«. . . perspective was no longer a central issue in Vasari's world, in his philosophical construction of

space: it was just one among a number of elements, an accessory in a painter's academic training»

(Borsi e Borsi, 1992: 141).
2
A corrente "tradicional" que considera que a perspectiva, enquanto método sistemático de

representação, nasce efectivamente com Brunelleschi junta-se uma outra corrente não menos

significativa que defende que, pelo contrário, o arquitecto florentino encontrou um método empírico
a que não foi capaz de dar sistematização em regras racionais. O aparente secretismo com que parece

ter rodeado a sua invenção é para alguns autores prova adicional disso. Entre esses destaca-se

Michael Kubovy que afirma: «Perhaps, as Lynes [J. A. Lynes, «Brunnelleschi's perspectives
reconsidered» (1980), Perception, 9, pp. 87-99] thinks, Brunelleschi had good reason to be secretive:

He had used an empirical, not géometrie, method to create his paneis; but he deceived his

contemporaries and claimed to be the originator of the construzione legittima» (Kubovy, 1986: 34).

Relacionando este acontecimento com o concurso e o processo de construção da cúpula do duomo e

procurando subentender e analisar, a partir de diferentes fontes, o comportamento de Brunelleschi

em ambas as situações, Kubovy continua: «that is, he may have invented a trick to paint pictures in

perspective without having developed the underlying géometrie theory, and he may have come up

with methods to erect a tall cupola without having a rigorous rationale to offer. Perhaps in both cases

he allowed people to infer that he understood the process more conceptually than he really did, and

in both cases he was unreasonably worried about having allowed people to believe that he knew

something that no one could legitimately expect him to know. As a result, he allowed people to think

that he was mad rather than present his plans for the cupola; perhaps for the same reason he

destroyed the paneis, in order to take his secret with him to the grave. Thus I believe that Alberti,

and not Brunelleschi, invented perspective as a communicable set of practical procedures that can be

used by artists» (Kubovy, 1986: 37-8). Já Rudolf Arnheim adopta uma posição mais radical, com a

qual não concordamos, quando afirma: «Nothing in ManettTs description of Brunelleschi 's

procedure suggests that it involved any geometrical construction or indeed required it» (Arnheim,

1978: 192).
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com razão as diminuições e os aumentos das coisas que aparecem aos olhos dos homens
muito distantes ou muito próximas: edifícios, planícies e montanhas e campos de todo o

tipo e em qualquer parte, as figuras distantes e outros objectos, nessa medida que
corresponde a essa distância a que eles aparentam estar: e a partir dele nasceu a regra que é
a base de tudo o que tem sido feito desse tipo desde esse dia até hoje (Manetti c 1480- cit

porWhite, 1957: 117-8)

E Vasari (1550), por seu turno, comenta desta forma o problema:1

Filippo realizou um estudo cuidadoso da perspectiva, a qual devido a todos os erros

derivados da sua prática encontrava-se nessa altura num estado deplorável; e ele trabalhou
durante bastante tempo até descobrir, por si próprio, uma técnica pela qual pudesse
representá-la de forma verdadeira e rigorosa, isto é, traçando-a com a planta e o perfil e
usando linhas de intersecção. Esta descoberta engenhosa deu uma grande contribuição à
arte do desenho. (Vasari, 1550: 1, 136)

Também segundo Vasari, Brunelleschi terá aprendido geometria com Paolo dal

Pozzo Toscanelli (1397-1482),2 bastante mais novo que ele e de quem se tomou

amigo:

Iniciou desde logo uma grande amizade com ele e com ele começou a ter lições de

geometria; e embora Filippo não tivesse qualquer preparação teórica era capaz de discursar
tão habilmente a partir da experiência prática que rapidamente ultrapassou Paolo em

raciocínio. (Vasari, 1550: 1, 136)

Assim, de acordo com Vasari o método empregue
-

o levantamento por meio da

planta e do alçado dos dois edifícios que foram os objectos centrais de cada uma

das representações
-

parece resultar da aplicação de um conhecimento acima de

1
Para o excerto completo, cf. Anexo n, p. 274.

2
Paolo dal Pozzo Toscanelli, médico, e um dos mais avançados matemáticos, astrónomos e

estudiosos de óptica de então, é uma das personagens chave da cultura e da ciência florentina e

europeia deste período. Estudou na Universidade de Pádua e aí tornou-se amigo de Nicolau de Cusa
-

que lhe dedicou o seu De transformationibus geometrias. Foi também amigo de Alberti, que

igualmente lhe dedicou um conjunto dos seus «contos espirituosos e satíricos» reunidos sob o titulo

de Intercoenales (Kemp, 1991a: 18). Das suas investigações astronómicas incluem-se a observação e

o registo exacto das órbitas de vários cometas. E do seu interesse pela cosmografia resultou a

convicção na possibilidade de chegar à Ásia rumando para ocidente. Toscanelli terá, por várias

vezes, proposto a Portugal a concretização da sua teoria, sem aparente sucesso. Na sua célebre carta

de 25 de Junho de 1474 para o cónego Fernando Martins, confessor do rei português Afonso V, ele

terá inclusivamente remetido um mapa, entretanto desaparecido, com a rota a seguir. Terá sido este

mapa que, de acordo com a tradição, Toscanelli terá enviado mais tarde a Colombo e que viria a

estar na origem da primeira viagem deste navegador. Assim, Colombo teria tido conhecimento em

Lisboa, onde viveu, das propostas de Toscanelli e com ele viria a manter uma correspondência
decisiva para a sua "epopeia" marítima. As reconstituições que foram feitas deste mapa mostram que

Toscanelli teria aplicado às cartas marítimas de então o reticulado modular que servia de base à

perspectiva e que permitia o cálculo correcto de tamanhos, distâncias e direcções.
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tudo empírico, próprio de um homem marcadamente prático. De qualquer modo,

actualmente, os principais críticos dividem-se fundamentalmente em duas grandes

correntes: a de que Brunelleschi terá com maior probabilidade usado técnicas

próprias da cartografia, ou que, pelo contrário, terá usado uma "teoria óptica"

assente nos conceitos de ponto cêntrico e linha cêntrica
,
usada por Masaccio no

seu fresco e base de toda a teoria perspéctica desenvolvida por Alberti no Delia

Pittura2

Finalmente, quanto à data em que os painéis foram realizados pode-se

afirmar que ela é, talvez, ainda menos consensual. De facto nem Manetti nem

Vasari, nas citadas biografias do arquitecto, referem qualquer data; o primeiro,

como vimos, limitou-se ao uso da expressão vaga «nesse tempo» e o segundo

ignorou completamente a questão. Se a maioria dos autores considera que as citadas

pinturas perspécticas de Brunelleschi datarão da década de vinte do século XV,3

Martin Kemp, pelo contrário, defende - com base na descoberta de uma carta,

datada de 1413, do poeta Domenico da Prato, que refere o envolvimento de

Brunelleschi com a prespettivo (sic)4 -

que elas terão sido realizadas em 1413, ou

até antes desta data (Kemp, 1990: 9).5 Além do mais, esta data defendida por Kemp

1
Esta hipótese é defendida, por exemplo, por Kemp (1990: 345), que faz, ao mesmo tempo, um

levantamento das seis possibilidades mais credíveis acerca do método empregue por Brunelleschi

(Kemp, 1990: 344-5).
2
Esta é, por exemplo, a opinião, entre outros, de Samuel Edgerton (1991: 89, n. 2): «Brunelleschi

seems to have exploited an optical theory never applied to painting before, that the implied eye levei

of the artist/observer must determine the "centric point" on the picture surface and therefore the

horizon within its fictive depth. On this horizon (or "centric line") ali parallel, receding edges of

buildings and roads must converge, as in empirical vision. This concept was initially proclaimed as

a scientific principie of art by Leon Battista Alberti in his 1435-1436 treatise on painting. I have

argued that Alberti's late testimony actually refiected Brunelleschi's prior application, and that

Masaccio repeated the construction in his Trinity, which most scholars believe to be an early (if not

the earliest) perspective demonstration directly influenced by Brunelleschil. ... J. V. Field, R.

Lunardi, and T. Settle have carefully measured the incised lines and other indications still to be seen

on the surface of Masaccio's fresco, and have concluded, quite independently and in apparent

ignorance of my own prior research, that Masaccio did indeed apply the "centric point" principie,

and that this in fact was Brunelleschi's rediscovered "rale."» Masaccio que é, recorde-se, o único

pintor referido por Alberti no prefácio do seu tratado.
3

Edgerton, p. e., considera que a primeira demonstração não poderia ser anterior a 1425, altura

provável do seu envolvimento com o ensino da perspectiva ao jovem Masaccio (1991: 88, n. 1).
4
A carta é publicada por Giuliano Tanturli (1980), «Rapporti dei Brunelleschi con gli ambienti

letterari», in Filippo Brunelleschi: La sua opere e il suo tempo, vol. 1, Florença, Centro Di, p. 125.
5
Cf. n. 2, p. 28. Também Decio Gioseffi situa as demonstrações de Brunelleschi logo no início do

século XV, mais precisamente entre 1401 e 1409 (Decio Gioseffi (1966), «Perspective», in
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parece também colidir com a ideia generalizada de que entre as duas obras terá

decorrido um hiato temporal significativo e que a segunda demonstração datará de

c. 1435 (Borsi e Borsi, 1992: 80), isto é, da altura em que Alberti escreve o seu

tratado.

É no entanto consensual ou, pelo menos, opinião generalizada, que os

painéis de Brunelleschi, mesmo que a distâncias diferentes, antecedem de facto o

primeiro tratado sobre a perspectiva e que, nesse sentido, a anunciam e marcam o

seu nascimento; facto tanto mais importante quanto eles, mais do que um conjunto

de princípios, regras e ensinamentos teóricos, constituem de facto a sua mais

importante afirmação e demonstração: prática, visual, pictórica. Este é o aspecto

que mais importa ao presente estudo e, tendo em consideração que todas as

propostas de datação assentam em evidências indirectas, pela sua força relativa,

adoptaremos a de Martin Kemp -

que situa dessa forma as preocupações de

Brunelleschi com a perspectiva antes das suas principais obras arquitectónicas.

No entanto, apesar de diferenças de interpretação crítica de autor para

autor, é possível inferir com alguma segurança aqueles que são para nós os aspectos

principais das duas demonstrações. Foram duas as imagens criadas por Brunelleschi

e ambas correspondiam a vistas da cidade pintadas sobre placas de madeira. A

primeira a ser mostrada representava a praça defronte do duomo e, em particular, o

edifício octogonal do Baptistério Florentino, tal como ele era visto de uma das

portas da catedral, a igreja de Santa Maria dei Fiore. A segunda era uma vista do

palácio de'Signori e da praça envolvente, hoje piazza delia Signoria, a partir de um

ponto de vista oblíquo tomado da esquina oposta da praça. Apesar de, como foi

referido, nem uma nem outra das pinturas terem chegado até nós, é possível, no seu

essencial, reconstituir ou imaginar aquilo que davam a ver já que ambas as praças

mantêm-se relativamente idênticas ao que eram então e, sobretudo, permanecem

inalterados os dois edifícios tornados centros e símbolos das representações.

Encyclopedia ofWord Art, vol. XI, Nova Iorque/Toronto/Londres, McGraw-Hill, pp. 183-221; cit.

porPirenne, 1970: 182).
Sobre isto, diz apenas Vasari: «Aquilo que ele fez [no primeiro painel] foi tão louvado pelos

especialistas que ele tornou-se mais ambicioso e, em pouco tempo, começou um novo trabalho; este
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Menos seguros estamos, porém, relativamente ao enquadramento

compositivo e às dimensões das duas pinturas. No caso da primeira, é provável que

o baptistério ocupasse grande parte da superfície do painel, cujo formato e

dimensões são menos consensuais. No entanto, a opinião maioritária aponta para

um painel quadrado de cerca de 30 cm de lado.
'

No caso da segunda, sabemos que

ela seria maior que a primeira e podemos inferir que seria de formato rectangular,

mas as suas dimensões são por nós desconhecidas, dado que nem Manetti nem

Vasari fazem qualquer referência a elas. Também desconhecemos quanto tempo

mediou entre as duas demonstrações.

mostrava o palácio, a praça e a loggia dei Signori, assim como o telhado dos Pisani e todos os

edifícios circundantes» (Vasari 1550: I, 136).
1
Cf. p. 45 ss. e, em particular n. 2, da p. 45.
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PARTE II

PRIMEIRA DEMONSTRAÇÃO: O OLHO

PRISIONEIROEA PERSPECTIVA

CENTRAL COMO VISÃO



INTRODUÇÃO À PARTE II

Nesta segunda parte será feita a análise da primeira demonstração de

Brunelleschi - aquela em que surgia representado o Baptistério de Florença e parte

da praça e edifícios envolventes
-

procurando, sobretudo, estudar o modo como ela

se constitui como paradigma do modelo de visão subjacente ao sistema da

perspectiva central e, dessa maneira, antecipa e determina a moderna visualidade

ocidental.

No primeiro capítulo, "A máquina e o seu orifício", procurar-se-á

demonstrar que o painel de Brunelleschi, ao organizar-se como um artifício técnico

de carácter óptico destinado a produzir e a reproduzir visão, contém todas as

características estruturais que o permitem considerar uma máquina visiva. Neste

sentido, ela constitui-se como paradigma de todas essas máquinas que, de então

para cá, passaram a mediar a nossa relação visual e cognitiva com o mundo. Ao

mesmo tempo, sabendo-se que ao sujeito era pedida a observação do reflexo da

superfície pintada num espelho colocado à frente desta -

por via de um orifício

aberto no centro do painel e no qual ele, assim imobilizado atrás da pintura,

colocava um dos seus olhos -, serão analisadas as razões e consequências,

sobretudo ao nível subjectivo e filosófico, desta imposição por Brunelleschi de uma

visão indirecta da sua pintura.

No segundo capítulo, "A visão do ciclope: o mundo visto de um só lugar e

com um só olho", far-se-á a caracterização, ao nível óptico, geométrico e

perceptivo, do modelo monocular de visão implicado pela perspectiva, tal como ele

surge de forma implícita na máquina de Brunelleschi e é posteriormente

demonstrado e legitimado pelo tratado de Alberti. Simultaneamente, à luz do

conhecimento actual, serão analisadas as relações e diferenças entre este modelo e o
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modo como, efectivamente, se estrutura e processa a nossa visão em geral e a do

espaço em particular.

Finalmente, no terceiro capítulo, "A visão do céu: a realidade como

ilusão", será analisada a solução encontrada por Brunelleschi para a representação

do céu no seu painel
-

uma superfície de prata polida que reflectia o céu real, o qual

era contra-reflectido para o olho do espectador pelo espelho situado à sua frente -

tendo sobretudo em consideração o quanto este inteligente artificio permite (i)

ultrapassar as óbvias limitações e incapacidades do sistema da perspectiva em

representar de facto uma componente fundamental do mundo real (o céu e a sua

matéria) e, ao mesmo tempo, (ii) introduzir uma dimensão de ilusão maravilhosa na

percepção da realidade.
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CAPÍTULO 1.

A MÁQUINA E O SEU ORIFÍCIO

1.1. A representação como máquina visiva

1.1.1. A máquina do Baptistério

Um paradigma é um objecto ou um dispositivo que funciona

como um modelo para o pensamento, regulando-o e conduzindo

nos mais diversos campos variações dele. Um paradigma é um

artefacto comparável à essência manifesta do objecto, real ou

ideal, que o pensamento tenta agarrar. Um paradigma permite-
nos mostrar, exibir, indicar, representar e comparar. O

dispositivo de Brunelleschi funcionou durante mais de 4 séculos

como o paradigma máximo da representação no mundo

ocidental. (Salat e Labbé, 1994: 242)'

Acerca do primeiro painel, Manetti começa por nos dizer:

Este assunto da perspectiva, o primeiro lugar que o reflectiu foi num pequeno painel di

circha mezo braccio quadro,\ ] sobre o qual criou uma imagem exacta (a partir do exterior)
da igreja de S. Giovanni di Firenze, e dessa igreja fez uma imagem tal como se pode ver, à

1
«A paradigm is an object or a device that functions as a model for thought, regulating it and

playing variations on it in the most diverse fields. A paradigm is an artefact comparable to the

manifest essence of the object, real or ideal, that thought attempts to grasp. A paradigm enables us

to show, exhibit, indicate, represent and compare. Brunelleschi 's device functioned for more than 4

centuries as the major paradigm of representation in the Western world.»

2
É a expressão una tavoletta di circha mezo braccio quadro que levanta dúvidas de interpretação e

impede um consenso acerca das dimensões da pintura. Assim, ou ela significa, como

tradicionalmente é considerado, «uma tábua quadrada de cerca meio braccio», isto é, com cerca de

30 cm de lado (já que um braccio corresponde a 0,5836 m) ou, como diz White (1957: 118, n. 3),
caso braccio quadro seja uma medida florentina, a expressão dever-se-á traduzir por «uma tábua

com cerca de meio braccio quadrado.» Como acentua Hubert Damisch (1993), na segunda hipótese,
«... a estimativa (circa) respeita, não às dimensões da tavoletta ("um pequeno painel com cerca de

meia braça de lado" .. .), mas à superfície ("um pequeno painel com cerca meia braça quadrada"), o

que corresponderia a um quadrado de 41 cm de lado, logo sensivelmente maior, embora nada nesta

hipótese obrigue a tomar o painel por quadrado.» E acrescenta «pela minha parte, inclino-me a favor

da interpretação corrente ...» [«Pestimation (circa) porte, non pas sur les dimensions de la tavoletta

("un petit panneau d'environ une demi-brasse de côté" ...), mais sur sa surface ("un petit panneau

d'environ une demi-brasse carrée"), ce qui correspondrait à un carré de 41 cm de côté, donc

sensiblement plus grand, encore que rien dans cette hypothèse n'oblige à tenir le panneau pour carré.

... je pencherai donc, pour ma part, en faveur de 1'interprétation courante ...»] (Damisch 1993: 123-

4). Para as questões relativas à medida em causa e tradução deste excerto, cf. também Kemp (1978;

1990: 344). Também nós adoptaremos a interpretação de que se trata de uma tábua quadrada com

cerca de 30 cm de lado.
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primeira vista e a partir do exterior; . . . para poder pintá-la, ele próprio, colocou-se na porta
central de S. Maria dei Fiore, a umas três braccia, e fê-lo com tal esmero e delicadeza e

com tal precisão no colorido dos mármores brancos e negros, que não existe nenhum

miniaturista que pudesse fazer melhor; pois pintou essa parte da praça que o olho abarca, a

que compreende o lado oposto daMisericórdia até ao arco e à esquina de Pecori e parte da

[área] lateral à coluna do milagre de Santo Zanobi até à esquina da Paglia [canto alia

Paglia]; e tudo o que desses lugar se vê à distância. (Manetti, c. 1480; cit. por Francastel,
1951: 165)

Portanto, Manetti começa por falar das dimensões do painel, do ponto de

vista adoptado após o que qualifica o conteúdo da sua representação. Assim, tratar-

se-ia de uma pintura sobre madeira na qual, numa representação fidedigna, se

mostraria o Baptistério defronte da catedral e os edifícios envolventes, formando

um campo visual idêntico àquele que o «o olho abarca» a partir de um ponto no

espaço situado 1,75 cm para dentro do portal principal da igreja. Este foi o ponto de

vista definido por Brunelleschi a partir do qual se gerava a visão espacial que a

pintura representava com uma tal exactidão «que não existe nenhum miniaturista

que pudesse fazer melhor» (fig. 2, fig.3, fig. 4 e fig. 5).

Por outras palavras, o primeiro painel assume desde logo como suas

aquelas que serão as duas ambições fundamentais de todo o projecto visual

perspéctico: i) corresponder a uma visão científica do espaço tridimensional,

entendida como um olhar sobre uma parcela do mundo a partir de um lugar

determinado - isto é, que pode e deve ser definido de modo exacto -, lugar que

sendo aquele que o pintor adopta para a delimitação da sua visão e construção da

representação respectiva será também o lugar atribuído ao espectador para a

observação dela; ii) produzir uma representação reconhecível da realidade

espacial, a qual é entendida como o resultado exacto e completo da interacção entre

a apropriação e manipulação sistemática das estruturas visuais do espaço real,

possibilitada pelo sistema geométrico, e a perícia, sensibilidade e motivação do

pintor.

Este sistema criado desde logo pela dupla e interrelacionada definição de

um lugar a partir do qual o pintor e, através dele, o observador,
olha uma parcela do

mundo espacial como se possuísse um só olho é aqui, no painel de San Giovanni,

em total coerência, levado por Brunelleschi às suas últimas consequências. E neste

sentido, adquire de facto o valor mais profundo de paradigma. Senão vejamos:
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J- Baptistério; C - coluna de S. Zanobi; P - Canto alia Paglia; O -

Esquina de Pecori; AB -

painel; DD - extremos do

portal da catedral; E -

observador; EG - eixo de visão.

Fig. 2 - Planta da praça da catedral e do baptistério de Florença, indicando a posição do observador
na demonstração de Brunelleschi, os edifícios referidos porManetti e dois dos ângulos

possíveis de visão (Kemp, 1990: 12).

Fig. 3 - Vista cavaleira da praça da catedral de Florença e do baptistério, indicando a

posição do observador na demonstração de Brunelleschi e dois dos

ângulos possíveis de visão (Damisch, 1987: 115).
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Fig. 4 -

Baptistério de San Giovanni visto da porta principal da catedral

(Damisch, 1987:100)

Fig. 5 -

Reconstituição esquemática do painel do Baptistério

(Kemp, 1990:12)

Na dita pintura
-

porque o pintor necessita de pressupor um lugar único de onde se dará a

ver a sua obra, determinado tanto em altura e largura como nos seus lados e na sua

distância [si per altezza e bassezza e da 'lati come per discoto], de tal modo que ao observá-

lo não ocorram os erros [distorções] que acontecem sempre que o lugar se afasta daquilo

que aparece aos olhos
- ele abriu um orifício no painel onde estava esta pintura, e que se
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situava na parte pintada do templo de San Giovanni, no exacto lugar onde se percutia
[interceptava] o olho, na linha recta de quem observava a partir daquele lugar situado no

interior da porta central de S. M. dei Fiore e onde teria que se colocar caso quisesse retratá-
lo. Orifício esse que era pequeno como uma lentilha, do lado pintado, e se alargava em

forma de pirâmide do lado oposto, à semelhança de um chapéu de palha feminino, até ao

diâmetro de um ducado ou um pouco mais. E ele desejava que se colocasse o olho na parte
de trás [do painel], onde o buraco era mais largo, e que aquele que o observasse, com uma

mão, o encostasse ao seu olho e, com a outra, segurasse, frente à pintura, um espelho plano,
de modo a reflecti-la; e aquela distância a que estava o espelho, na outra mão, correspondia
mais ou menos, em braças reduzidas, à distância que ia, em braças reais, do lugar onde ele
indicava ter estado para o representar [o painel] até ao templo de S. Giovanni, de tal modo

que ao olhá-lo, com todas as circunstâncias já mencionadas da prata polida, da praça, etc, e
do orifício, parecia que aquilo que se via era a própria realidade. E eu tive-o nas minhas

mãos e vi-o muitas vezes no meu tempo e posso dar testemunho. (Manetti, c. 1480; cit. por
Francastel, 1951: 165-6)

Ou seja, Manetti, na continuação do seu relato, diz-nos mais cinco coisas

fundamentais:

i) que o ponto ou lugar do espaço a partir do qual o pintor vê e representa aquilo

que vê será efectivamente o lugar que deverá ser ocupado pelo observador para

a visão da representação criada e, assim, para a recriação através da pintura da

experiência visual real; de forma consequente, a definição deste ponto é um

momento fundamental do projecto visual da perspectiva: «porque o pintor

necessita de pressupor um lugar único de onde se dará a ver a sua obra,

determinado tanto em altura e largura como nos seus lados e na sua distância, de

tal modo que ao observá-lo não ocorram os erros [distorções] que acontecem

sempre que o lugar se afasta daquilo que aparece aos olhos»;

ii) que a partir da definição desse «lugar único» (uno luogo solo) de representação

e observação da imagem representada, Brunelleschi concebeu e construiu um

sistema visual que "obrigava" o observador a ocupar de facto esse lugar, tendo

para isso aberto um orifício no painel, «no exacto lugar onde se percutia

[interceptava] o olho, na linha recta de quem observava a partir daquele lugar

situado no interior da porta central de S. M. dei Fiore e onde teria que se colocar

caso quisesse retratá-lo»;

1
Por outras palavras, como diz Martin Kemp (1990: 12-3), o orifício situava-se «... at a point

equivalent to that at which his line of sight had struck the Baptistery along a perpendicular axis.»
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iii) que o orifício tinha a forma e as dimensões exactas para que nele coubesse o

olho do observador: «orifício esse que era pequeno como uma lentilha, do lado

pintado, e se alargava em forma de pirâmide do lado oposto, à semelhança de

um chapéu de palha feminino, até ao diâmetro de um ducado ou um pouco

mais»; ou seja, na sua forma cónica, ele apresentava um diâmetro maior na parte

de trás do painel e menor na parte frontal ou pintada, o que, interpretando a

descrição de Manetti, poderá querer dizer que estes diâmetros seriam de cerca

de 20 mm e 6,5 mm, respectivamente;1

iv) que, tendo o observador que colocar um dos seus olhos no orifício aberto na

traseira do painel isso impossibilitava a observação da superfície pintada e que,

portanto, Brunelleschi adicionou um espelho que a reflectia: «e ele desejava que

se colocasse o olho na parte de trás [do painel], onde o buraco era mais largo, e

que aquele que o observasse, com uma mão, o encostasse ao seu olho e, com a

outra, segurasse, frente à pintura, um espelho plano, de modo a reflecti-la; e

aquela distância a que estava o espelho, na outra mão, correspondia mais ou

menos, em braças reduzidas, à distância que ia, em braças reais, do lugar onde

ele indicava ter estado para o representar [o painel] até ao templo de S.

Giovanni»;

v) que, finalmente, neste complexo sistema visual, construído com uma

representação perspéctica, um orifício e um espelho, com as localizações e

distâncias precisas, tudo estava exactamente calculado «de tal modo que ao

olhá-lo, com todas as circunstâncias já mencionadas . . . pareva che si vedessi el

2

próprio vero».

A primeira coisa que podemos desde logo constatar, é que Brunelleschi

exerceu um controlo total sobre as condições de produção e de observação da sua

1
Estes valores são calculados por Kemp (1990: 344).

2
Como afirma White (1957: 121), o último parágrafo de Manetti «confirma que, adernas de mostrar

toda la parte de la Piazza dei Duomo que
era visible desde una posición cuidadosamente escogida, la

construcción dei cuadro estuvo condicionada por el hecho de que tenía que ser contemplado desde

un único punto de vista establecido a una distancia concreta de la superfície pictórica».
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criação. Claramente, ele tinha um objectivo, meios para o atingir e consciência das

variáveis que poderiam interferir nos resultados e condicioná-los.

Mas, ao mesmo tempo, podemos interrogarmo-nos: porquê ou para quê

tudo isto? Qual a razão de tantos artifícios?

Para responder a esta pergunta a primeira coisa que temos que fazer é

compreender que todos esses artifícios estão subordinados a uma mesma ideia, a

um projecto, e que, neste sentido, o painel de San Giovanni tem verdadeiramente

um carácter de experiência, a qual visa uma demonstração:1 a demonstração das

possibilidades visuais da aplicação de leis óptico-geométricas à pintura. Esta é a

resposta mais lógica àquela pergunta.

Mas em que consistia, então, a primeira experiência perspéctica de

Brunelleschi? Decorrendo provavelmente na própria praça do duomo e talvez até

com o observador situado no exacto lugar por ele definido no interior do portal

principal da catedral, este era convidado a colocar-se atrás do painel pintado, ou

melhor, a segurar com uma das suas mãos a pequena tábua com a sua face posterior

virada para si (o que explicaria as diminutas dimensões e, logo, a necessidade de

leveza), a colocar um dos seus olhos no orifício cónico situado ao centro e, com a

outra mão, a segurar no espelho onde a pintura era vista reflectida (fig. 6). Como

diz Manetti, estando tudo óptica e geometricamente calculado para que o simulacro

de realidade fosse o mais perfeito possível, o observador ao espreitar pelo buraco

era arrebatado e deslumbrado pelo poderoso efeito de recriação da realidade de que

a máquina perspéctica, colocada nas suas mãos, era capaz. Estando no exacto local

adoptado por Brunelleschi como origem do sistema, o sujeito poderia de quando em

quando baixar o braço que segurava o espelho e comparar a realidade com a ilusão

que a recriava. A garantia do resultado final é testemunhada e assumida perante nós

por António Manetti, quer na sua qualidade de testemunha, de quem esteve

presente, quer na sua qualidade, implícita, de
cavalheiro honrado: «E eu tive-o nas

minhas mãos e vi-o muitas vezes no meu tempo e posso dar testemunho.»

1
O dispositivo de Brunelleschi «aims not so much to "show" a painting as to "demonstrate" it»

(Salat e Labbé, 1994:242).
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Fig. 6 -

Reconstituição da primeira demonstração de Brunelleschi

(Borsi e Borsi, 1992:142)

Mas ao compreendermos que o objectivo do primeiro painel era o de,

claramente, operar uma demonstração, da forma o mais eficaz e retumbante

possível, toma-se também imediatamente claro que para alcançar tais objectivos,

Brunelleschi não se limitou a fazer uma pintura mas inventou um complexo

artefacto. Por outras palavras, que mais do criar uma imagem ou representação

visual de carácter pictórico ele construiu uma verdadeira máquina visual: máquina

constituída por uma imagem, um espelho e o olho e o corpo do sujeito observador;

máquina na qual, portanto, a superfície pintada era apenas uma das suas

componentes, embora a mais importante.
]

Portanto, a "máquina" era uma necessidade decorrente do seu projecto e a

melhor forma de o concretizar, não só com a tal eficácia desejada mas também

como o máximo de persuasão. Ou seja, ela visava não apenas mostrar uma imagem

mas demonstrar um sistema, a perspectiva, na sua dupla vertente de processo de

representação e de processo de visão. Este era o seu programa. Por isso,

1
Neste sentido, discordamos de Hubert Damisch quando diz: «La première experience de

Brunelleschi ... n'impliquait nulle magie. ... le dispositif n'avait rien d'une machine, ni d'une boite

optique, et moins encore d'une camera oscura, fait qu'il était au contraire pour functionner dans la

pleine lumière du joun> (Damisch 1987: 161). Consideramos que as razões mencionadas por nós que

justificam a qualificação que fazemos do dispositivo de Brunelleschi de "máquina", são mais

importantes que a razão que impede Damisch de o fazer, a saber, o «funcionar em plena luz diurna».

Além disso, a posição acima mencionada de Hubert Damisch representa uma modificação face

àquela que é possível depreender da frase escrita em 1972, no seu Théorie du nuage. «... les

fameuses machines optiques de Brunelleschi ...» (Damisch, 1972: 157; itálico nosso).
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Brunelleschi não se limitava, usando regras perspécticas, a fornecer uma imagem

pintada para ser vista; impunha também um dado modo de a ver, organizava o olhar

do observador. Assim, no seu todo, a máquina de Brunelleschi fazia uso

simultaneamente das leis ópticas da perspectiva natural e das leis geométricas da

perspectiva artificial: enquanto demonstração de um sistema de representação, a

máquina afirmava e impunha uma visualização da representação; enquanto

demonstração de um sistema de visualização, a máquina afirmava e impunha à

visão do sujeito uma representação. Desta forma, procurava assemelhar a

experiência da pintura à da percepção visual, confundir representação e percepção,

tomar a imagem "perceptivamente natural" e, dessa forma, transformá-la. Mas, ao

mesmo tempo, ao fazer com que uma percepção ilusória da realidade fosse

experimentada como real, a máquina de Brunelleschi, actuava também sobre a

realidade, fazendo com que esta perdesse o seu valor objectivo (Bertol, 1996: 89).

Nestes termos, a máquina concebida por Brunelleschi era,

indubitavelmente, uma máquina de ilusão visual, tanto na sua acepção de ilusão

pictórica (porque recorria a meios da pintura e produzia uma ilusão na observação

de uma pintura) como na de ilusão perceptiva (porque recorria a meios ópticos

adicionais e produzia uma transformação na percepção da realidade).1 E enquanto

tal, além de persuadir o observador do valor da sua demonstração, ela procurava

atingi-lo num impacto espectacular de modo a nele produzir o espanto, a

estupefacção, essa forma exaltada de perturbação, que toma a magia e a maravilha

parte integrante da experiência subjectiva da ilusão, exactamente como quando

assistimos ao truque de um prestidigitador.

1
A própria perspectiva, só por si, é por vezes definida como máquina; veja-se, p.e., o caso de

Brusatin (1992: 310), independentemente da discutível qualificação
de simples que a acompanha: «É

possível considerar a perspectiva como
uma simples "máquina óptica" ...».
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1.1.2. A máquina do Paraíso

Na data possível de 1413, quando Brunelleschi concebeu a sua máquina,

com base numa visão do baptistério de San Giovanni a partir do portal da catedral,

a igreja de Santa Maria dei Fiore, esta estava ainda inacabada. Faltava-lhe,

nomeadamente, a grandiosa cúpula que o mesmo Brunelleschi virá a projectar e a

construir entre 1420 e 1436, a tal que, como dizia Alberti, era por tantos

considerada uma obra impossível. Se o painel do baptistério e a cúpula da catedral

se ligam entre si, como numa teia, por múltiplos fios cruzados, aquele que agora

nos interessa é este: a construção da cúpula foi possível porque para tal

Brunelleschi recorreu à mesma inventividade técnica que se expressa na máquina

do Baptistério, concebendo, como nos relatam Manetti (c. 1480) e Vasari (1550: I,

142 e 155), os mecanismos técnicos necessários para a erguer.1 Neste sentido, a

máquina do Baptistério, enquanto elaborado artifício técnico, não é um caso isolado

na obra do arquitecto; também por isso, é mais fácil de ser compreendida.

É Vasari que, em vários momentos da sua biografia do arquitecto

florentino, nos chama a atenção para este seu talento: segundo ele, enquanto

criança, Brunelleschi «estava permanentemente a investigar problemas engenhosos

de arte e mecânica» (1550: I, 134) e, mais tarde, «começou a especular acerca de

problemas de movimento e tempo, de pesos e roldanas, e do modo como estas

últimas podem ser postas a girar e por que meios elas são mantidas em movimento;

e ele fez, com as suas próprias mãos, alguns relógios esplêndidos e de grande

beleza» (1550: I, 135). Vasari, após a sua descrição dos painéis de perspectiva,

repete uma vez mais que Brunelleschi «estava constantemente
a pensar em como

inventar e resolver problemas engenhosos e difíceis» (1550: 1, 137).

1
Sobre os mecanismos inventadas por Brunelleschi para

a construção da cúpula da catedral, cf, p.e.,

Leonardo Benévolo, Storia delTarchitettura dei Rinascimento (1978),
4' ed., Roma, Gius. Laterza &

Figli (trad esp Maria TeresaWeyler, Historia de laArquitectura
dei Renacimiento. LaArquitectura

Clásica (delsigloXValsigloXVIII), Barcelona, Gustavo Gili, 1981,
vol. I, p. 48 ss).
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Mas, por aquilo que sabemos hoje, há em Brunelleschi um outro exemplo

ainda mais significativo e que, por isso mesmo, adquire um papel especial na

compreensão da sua máquina do Baptistério. É aquele que é relatado por Vasari

(1550: 1, 166-7): um complexo mecanismo técnico concebido com intuitos visuais e

destinado ao mesmo tempo a gerar no observador, de forma o mais global e

convincente possível, uma poderosa experiência visual, emocional e espiritual.

Vasari refere-se a ele como a maquinaria do Paraíso:

Também se diz que a maquinaria para o Paraíso de San Felice in Piazza, na mesma cidade,

foi inventada por Filippo para o mistério e Festa da Anunciação, tal como era costume na

Florença dos tempos antigos. Isto era realmente maravilhoso e demonstrava o engenho e a

habilidade do homem que o concebeu. Havia a representação de um céu, coberto de figuras
vivas movendo-se na altura, e inúmeras luzes acendendo-se e apagando-se como

relâmpagos. Não me vou esquivar à tarefa de descrever exactamente como o aparelho

funcionava, pelo facto deste ter já ruído e os homens que o podiam ter descrito com

conhecimento próprio estarem mortos; para além do mais, não há esperança de que seja
reconstruído já que o lugar é hoje ocupado não pelos monges camaldulensesj1] que aí

estavam inicialmente, mas pelas freiras de São Pedro Mártir, e mais do que isso o mosteiro

de Carmine ruiu porque a maquinaria fez ceder as traves que suportavam o telhado.

(Vasari: 1550: 1, 166)

Vasari descreve seguidamente, em todos os seus pormenores, não só o

espantoso trabalho de engenharia concebido por Brunelleschi mas também os

efeitos alcançados:

Para a peça Filippo suspendeu entre duas das vigas que suportavam o telhado uma

meia esfera, como uma taça ou uma bacia de barbeiro virada ao contrário. Este hemisfério

era feito de finas ripas presas a uma estrela de ferro que rodeava a circimferência; as ripas

estreitavam em direcção a um grande anel de ferro no centro que mantinha o aparelho em

equilíbrio e em volta do qual girava a estrela de ferro segurando o hemisfério. Toda esta

maquinaria estava segura por um tronco forte de pinheiro, bem reforçado em ferro,

atravessado nas vigas do telhado; o anel que mantinha o hemisfério suspenso e em

equilíbrio estava fixo neste tronco, e visto de baixo o hemisfério parecia exactamente um

céu. Depois, no interior do extremo mais baixo do hemisfério
havia um número de suportes

de madeira com o tamanho necessário para suportar uma pessoa de pé; e dois pés acima

destes, também no interior, havia uma braçadeira de ferro. Em cada um dos suportes estava

uma criança de pé, de cerca de doze anos, tão seguramente presa pela braçadeira de ferro a

1
A ordem de Camaldoli foi fundada em 1020 pelo beneditino Romualdo e instalou-se em Florença

em 1295, no convento de Santa Maria degli Angeli. No século XV, o convento tomou-se um

importante centro do saber clássico e o culto Ambrogio Traversari o seu membro mais eminente.

Foram estes monges os responsáveis pela construção do Ospedale degli Innocenti, iniciado em 1419,

sob projecto de Brunelleschi (cf. Rolf C. Wirtz, Kunst & Architecture Florem (1999), Colónia,

Kónemann, pp. 348-51).
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dois pés de altura, que não poderia cair mesmo que quisesse. Nos suportes havia doze

destes putti em pé e vestidos de anjos com asas douradas e medas de cabelos dourados; e

quando era altura eles apertavam as mãos, abanavam os braços e, especialmente enquanto a

própria bola girava e balouçava de forma contínua, parecia que estavam a dançar uns com

os outros. Dentro do hemisfério, acima das cabeças dos anjos, estavam três círculos ou

grinaldas de luzes, compostas por um número de pequenas lanternas que nunca se viravam;
e do chão estas luzes pareciam estrelas, e as traves que estavam cobertas de algodão

pareciam nuvens.

Do anel descia uma barra grossa de ferro com um segundo anel ao qual estava

preso um cabo fino caindo até ao chão, como irei descrever. Esta grossa barra de ferro tinha

oito braços ou ramos que giravam num arco à volta de todo o hemisfério, e no fim de cada

braço estava um apoio plano do tamanho de um prato suportando um putto com cerca de

nove anos, bem preso com uma braçadeira de ferro soldada à parte superior do ramo, mas

com liberdade de movimentos para se virar em qualquer direcção. Por meio de uma

manivela lentamente accionada estes oito anjos suportados pela barra grossa de ferro eram

descidos do hemisfério à distância de dezasseis pés abaixo do nível do madeiramento que

segurava o telhado, de modo que podiam ser vistos sem obstruírem a nossa vista dos anjos

que estavam à volta da parte interior.

No meio da grinalda de oito anjos (como era muito apropriadamente chamada)

estava uma mandaria de cobre, ou um círculo de luzes, oca e perfurada com um número de

buracos que continham algumas pequenas lâmpadas presas a tubos de ferro; quando se

carregava numa mola permaneciam escondidas na concavidade da mandaria de cobre, e

quando a mola era solta podiam ver-se todas brilhando através dos buracos. Quando a

grinalda de anjos chegava ao seu lugar esta mandorla, que estava suspensa por um cabo

fino, era baixada muito, muito suavemente por outra manivela até à plataforma em que o

espectáculo era representado; na parte exacta da plataforma em que a mandorla assentava

estava uma parte sobrelevada com quatro degraus, como um trono sobre o altar, que estava

furada ao centro para receber a ponta de ferro da mandorla quando esta descesse. Um

homem escondido dentro do trono trancava a mandorla quando esta estava em posição e

assim permanecia segura no lugar.
Dentro da mandorla, fazendo o papel de um anjo, estava um jovem de cerca de

quinze anos; estava preso por uma braçadeira de ferro ao centro da mandorla e também

tinha os pés presos, para que se pudesse ajoelhar sem cair, porque a braçadeira de ferro era

em três secções que deslizavam facilmente umas nas outras enquanto ele o fazia. Por isso

quando a grinalda tinha descido e a mandorla repousava sobre o trono o homem que

trancava a mandorla também libertava a braçadeira de ferro que segurava o anjo, e o anjo

avançava, ao longo da plataforma onde se erguia a Virgem, e fazia então a Anunciação.

Depois de regressar à mandorla e de as luzes que se tinham apagado quando ele saía se

reacendiam, a braçadeira de ferro que o mantinha seguro era de novo trancada pelo homem

escondido por baixo; então a tranca que segurava a mandorla era libertada e esta era

elevada. Entretanto, a grinalda de anjos cantava e os anjos do céu moviam-se e faziam-no

parecer um verdadeiro paraíso, especialmente porque, com o coro de anjos e a grinalda,

havia um Deus Pai (perto da concha exterior da semi-esfera cercada
de anjos, como aqueles

já descritos, presos com braçadeiras de ferro). E assim o Paraíso era representado

realisticamente pelo céu, a grinalda, o Deus Pai, e a mandorla, acompanhado por inúmeras

luzes e a música mais harmoniosa.

Para além do mais, para que o céu se pudesse abrir e fechar Filippo tinha

construído duas grandes portas de cada lado, cada uma
com dez pés de altura, com rodas de

ferro ou cobre correndo em ranhuras feitas por baixo; as ranhuras estavam bem oleadas, de

modo a que quando um cabo fino em cada lado era puxado por uma pequena manivela as

portas abriam-se ou fechavam-se como se quisesse. Estas portas conseguiam dois efeitos:
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primeiro, eram tão pesadas que quando se moviam faziam o barulho de um trovão; e

quando estavam fechadas serviam como andaime para dispor os anjos e tratar de outras

coisas que tinham de ser feitas fora de cena. (Vasari, 1550: 1, 166-8).

Como se pode perceber através desta longa e pormenorizada descrição, a

maquinaria do Paraíso, na sua complexa organização e, sobretudo, nos complexos

mecanismos que envolvia estava, tal como a máquina do Baptistério, ao serviço do

mesmo objectivo: transformar o observador em espectador
-

porque é de um

espectáculo que se trata -

e produzir nele a mais poderosa e persuasiva ficção

visual, com tudo aquilo que de sedução mágica e maravilhosa nela está implicado.

Através de uma podemos compreender melhor a outra. Juntas reflectem as mesmas

preocupações de ordem visual, recorrem à mesma inventividade técnica, tomam o

espectador como objecto central da sua acção e podem ser consideradas como parte

de um comum projecto artístico: o da ilusão visual total, entendida como o

resultado de um conjunto de instrumentos, processos e técnicas que, através dos

órgãos sensoriais da visão, actua de forma subjectiva na mente do sujeito,

permitindo alcançar desse modo uma experiência espiritual única.

1.1.3. Da camera obscura à câmara de cinema: a perspectiva e o nascimento de

uma cultura da ilusão

Ao fazer corresponder perspectiva e visão, ao impor uma relação e uma

experiência visual que sendo indirecta - mediada - com a realidade, gera, ao

mesmo tempo, um efeito poderoso e quase mágico, ao procurar uma mobilização

sensorial e espiritual do observador capaz de criar nele um estado de convicção que

permita transformar a observação da realidade num momento de contínua

redescoberta dela, a máquina de Brunelleschi afirma-se, afinal, como paradigma de

todas as máquinas visuais e visivas modernas.

Como diz Bertol (1996: 89), a máquina concebida por Brunelleschi

«constitui a primeira tentativa para estabelecer uma equivalência entre uma
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representação e o objecto dessa representação»,1 e deste ponto de vista, ela é não só

da mesma natureza da camera oscura como de todas as outras máquinas que a

invenção da perspectiva permitirá e estimulará a criar. Nela encontramos alguns dos

mais importantes traços que estarão presentes em todas as outras: a realidade visual

é sujeita a processos combinados de projecção e redução e, através deles, é

transformada numa imagem, a qual, surge ao observador como revelação; e esta,

apesar da sua eficácia imediata, impõe entre esse observador e essa realidade uma

relação indirecta que não é mais do que distância.

Repare-se: a máquina do Baptistério era constituída por uma superfície, um

espelho e um orifício. A superfície representando uma dada "realidade" reflectia

luz, a qual transportando informação visual acerca dessa realidade se projectava na

superfície espelhada e era por esta reenviada para o espaço e recolhida e

concentrada pelo orifício; ao atravessá-lo atingia o olho do observador -

que, nas

palavras de Leonardo, funciona aqui como um «íman»2 - voltando a projectar-se

numa superfície, a retina.3 A lógica da máquina de Brunelleschi era afinal a lógica

da câmara obscura e, como era já sabido ou suspeitado, a lógica da máquina ocular

humana:

Este princípio de capturar um conjunto de raios luminosos numa superfície e depois
concentrá-los num ponto é a base de muitos instrumentos ópticos, ainda que, hoje, a

maioria deles sejam complexos, fazendo uso de diversas lentes componentes. O mesmo

princípio está em acção no olho. (Aumont, 1994: 6)5

1
«. . . constitute the first effort to establish an equivalence, between a representation and the object of

that representation.»
2
«No instante em que a atmosfera é iluminada enche-se de um número infinito de imagens

produzidas pelos diversos corpos e cores nela situados. E o olho é o alvo, um íman, dessas imagens»

(Leonardo da Vinci, MS. A., foi. 27 r [Richter, 1883: n.° 58 (I: 37)]).
3
Leonardo escreverá mais tarde: «Demonstra como nada pode ser visto senão por um pequeno

orifício, através do qual passa a atmosfera carregada das imagens de corpos que se entrecruzam

entre os lados espessos e opacos dos ditos orifícios» (Leonardo da Vinci, MS. C. A., foi. 345 r

[Damisch, 1972: 189, n. 1]).
4
«The origin of the camera obscura is generally accepted to have literal accordance with its name:

beginning, with the use of a small hole to allow light from a sunlit externai scene to enter a dark

room to form an inverted real image upon a receiving screen» (Mills, 1998: 213).
5
«This principie of capturing a number of light rays on a surface and then concentrating them on one

point is the basis for many optical instruments, even though, today,
most of them are complex, using

a number of component lenses. The same principie is at work in the eye.»
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Subjacente à máquina de Brunelleschi, como subjacente à câmara obscura, está a

ciência óptica da perspectiva artificialis,1 desenvolvida sobretudo a partir do árabe

Alhazen (o 965-1039), de seu nome verdadeiro Ibn Al-Haitham.2 A imagem

formada por projecção na câmara obscura era uma imagem perspéctica,

exactamente como o é a imagem gerada pela máquina fotográfica3 ou a imagem

que se projecta na retina humana; e quer a máquina fotográfica quer o olho

estruturam-se de acordo com o mesmo princípio da primeira (Pirenne, 1970: 50).

Isto mesmo era acentuado por Leonardo quando, sob o título Como as imagens dos

objectos recebidospelo olho se interceptam dentro do humor cristalino, escreveu:

A experiência que mostra como os objectos transmitem as suas imagens ou aparências e

estas se intersectam no interior do olho, no humor cristalino, é vista quando, por um

pequeno buraco circular, as imagens de objectos fluminados penetram numa câmara muito

escura. Então, ao receberes estas imagens num papel branco colocado dentro deste

compartimento escuro e numa posição bastante próximo do buraco, verás nesse papel todos

os referidos objectos, com as suas formas e cores próprias, mas muito mais pequenos; e,

devido a essa intersecção, eles estarão invertidos. Estas imagens, sendo transmitidas a

partir de um lugar iluminado pelo Sol, parecerão, na verdade, pintadas nesse papel, o qual
deverá ser bastante fino e observado por trás. ... e o mesmo [a intersecção e,

consequentemente, a diminuição e a inversão] ocorre no interior da pupila. (Leonardo da

Vinci, MS. D., foi. 8 r [Richter, 1883: n.° 71 (I: 44-5)])

Porém, «não nos devemos deixar enganar por esta semelhança» aparente

entre as imagens da câmara obscura ou da máquina fotográfica e as imagens

retínicas: «Os seus propósitos são diferentes. Enquanto as fotografias são para

serem observadas, as imagens retínicas não o são. A máquina fotográfica não é um

olho» (Pirenne, 1970: 50).4 Embora as razões desta diferença sejam analisadas em

1
«Cest seulement avec la renaissance que le terme de « Perspective» prend le sens que nous lui

donnons aujourd'hui et que la perspective, patrimonie non plus des philosophes et des

mathématiciens, mais des artistes, devient essentiellement, de science de la vision qu'elle était,

science de la representation artistique» (TÉrniliani, 1961: 9-10).
2

Como refere Pirenne (1970: 15), Alhazen «used the pinhole camera obscura in astronomical studies

and understood his theory».
3
«And photographs ... are the mechanical embodiment of the most restrictive aspects of one-point

perspective in the sense that they isolate and fix a momentary glance from the flux of forms and

colors that constantly pass before the camera lens» (Andrews,
1995: 49).

4
«One should not be misled by this similarity between them. Their purposes are different. While

photographs are intended to be looked at, retinal images are not. The photographie camera is not an

eye.»
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profundidade num outro capítulo,1 importa perceber que a sedução e o poder

veiculado por esta analogia, aparentemente inquestionável, entre o olho humano e

estas máquinas visuais, atravessam os séculos e mantêm-se ainda hoje, sob

múltiplas formas, na nossa relação, tanto objectiva como subjectiva, com a imagem

fotográfica, cinematográfica ou videográfica.

Como se viu, terá sido provavelmente Leonardo o primeiro, no final do

século XV, a comparar de forma objectiva e directa o olho a uma camará obscura.

No entanto, será a mesma comparação feita por Johannes Kepler (1571-1630),2 em

1604, ao escrever que a «visão é trazida pelas imagens das coisas vistas que se

formam na superfície branca e côncava da retina» (cit. por Neisser, 1968: 140), que

se imporá como verdade científica. E será isto que René Descartes (1596-1650),

algum tempo depois, procurará provar de forma experimental, ao encontrar maneira

de observar uma imagem formada na retina de um boi, tomada por si transparente.

Ao colocar-se atrás desta, Descartes acreditava estar a adoptar a posição que,

pressupostamente, o proprietário dessa retina ocupa habitualmente (Neisser, 1968:

140).3

A experiência de Descartes terá, como se percebe, consequências enormes:

a partir de agora a "imagem" ocular a que se julga reduzir a nossa percepção do

mundo pressuporá sempre que existe alguém
- nós - colocado atrás dela que a vê à

transparência. Por outras palavras, o mito que reduz a visão ao funcionamento

ocular e encontra no funcionamento das máquinas perspécticas o modelo da nossa

relação visual com o mundo, pressupõe que cada um de nós está na posição de

Descartes. Mas este pressuposto de que a percepção visual resulta do facto de nós

sermos observadores das imagens que se projectam nas nossas retinas esquece que

havendo alguém a observar estas imagens, dessa observação resultarão novas

imagens, as quais terão que ser, também elas, observadas, o que, por sua vez,

1
Cf. a see. 2.2., do cap. 2, desta segunda parte.

2
A comparação feita por Kepler é, sobretudo,

mais clara no que diz respeito ao papel da retina.
3
«In a hole in a window shutter he set the eye of an ox, just in the position it would have had if the

ox had been peering out. Looking at the back of the eye (which he had scraped to make it

transparent), he could see a small inverted image of the scene outside the window» (Neisser, 1968:

D-
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requere um novo observador e dá origem a mais imagens. E assim sucessivamente

num processo sem fim à vista.

Esta posição cartesiana que se julga, então, ser a nossa em cada momento

da nossa experiência visual, era também, afinal, a do indivíduo que, colocado atrás

do painel de Brunelleschi, espreitava pelo orifício e observava a imagem

poderosamente real do Baptistério de Florença. Portanto, se a origem directa da

ideia moderna de que o olho humano é idêntico a uma máquina fotográfica está em

Kepler e Descartes, é óbvio também que ela, em toda a sua essência, remonta a

Alhazen e à perspectiva artificialis, à camera obscura, à invenção da perspectiva

linear e, nesse sentido, à máquina de Brunelleschi. Por outras palavras, atravessa

pelo menos os últimos quinhentos anos e está na base da formação da moderna

visualidade do Ocidente. Neste sentido, a máquina de Brunelleschi ocupa

efectivamente um lugar central no nascimento desta moderna visualidade; tanto em

termos técnicos, como temporais ou geográficos.

Em termos técnicos, ela, de facto, pressupõe não só o recurso às leis

óptico-geométricas da perspectiva entendidas como sendo as da visão, mas também

a afirmação do pensamento visual que lhe está subjacente. E, de forma mais

específica o uso, consagrado na maioria das futuras máquinas visuais, de um

orifício e de espelhos.1 Mas aqui há uma diferença técnica importante entre a

máquina de Brunelleschi e a maioria das câmaras obscuras, contemporâneas ou

posteriores a ela, ou das modernas máquinas de fotografar, filmar ou videografar: o

uso de lentes por estas últimas.2 Porém, sabendo-se hoje que desde o século XIII e,

mais ainda, na cidade de Florença, se fabricavam lentes3 poder-se-á concluir que a

sua não utilização por Brunelleschi no dispositivo do Baptistério terá resultado

1
Como refere Mills (1998), algumas câmaras obscuras viriam a incorporar espelhos: «The "reflex"

camera obscura incorporates a plane mirror at an angle (usually 45°) to the optical axis and was

commonly made in a portable box-like form. It was first illustrated by Zahn in 1685 ...» (1998:

213).
2
Não é nosso objectivo, no presente momento, discutir as óbvias diferenças entre as citadas

máquinas mas apenas realçar as semelhanças existentes na sua lógica visual e na atitude do

espectador que elas requerem.
3
Cf. Mills (1998: 214-5). Este autor, com base em investigação recente, assinala que foi em

Florença que, a partir do final do século XIII, se fabricaram as primeira lentes convexas e, pelo

menos, a partir de meados do século XV, as primeiras
lentes côncavas.
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certamente do facto do seu uso não constituir uma necessidade óptica ou até

perceptiva e artística para a concretização dos objectivos.

Do ponto de vista temporal, a coincidência entre a invenção da perspectiva

linear e a produção de uma "máquina visual" para a sua demonstração assume uma

importância incontornável. A partir de agora, a perspectiva fornecerá o modelo

visual quer para a representação da realidade quer para a sua observação. Acima de

tudo, a necessidade de representação conduzirá à necessidade de observação e,

assim, à semelhança do que se passa no caso da máquina de Brunelleschi, uma e

outra dimensão estarão doravante mutuamente enredadas. De tal modo que o

aparecimento de representações perspécticas trará consigo a criação de máquinas

visuais. Um bom exemplo disso são as máquinas concebidas para auxiliar

directamente a produção ou criação dessas imagens. É o caso do véu (velo) de

Alberti:

Assim, a atenção deverá ser devotada à circunscrição [das formas]; e considero que, para

realizar isto bem, nada de mais conveniente poderá ser encontrado que o véu, o qual, entre

os meus amigos, chamo de intersecção e cujo uso fui eu o primeiro a descobrir. E assim:

um véu tecido de forma folgada com um fio muito fino, tingido na cor que se prefira,

dividido por fios finos em tantas secções quadradas paralelas quantas as que se quiser, e

esticado num bastidor. Coloca-se depois entre o olho e o objecto a representar, de modo a

que a pirâmide visual penetre pelas folgas do véu. Esta intersecção do véu tem muitas

vantagens: em primeiro lugar porque representa sempre as mesmas superfícies inalteradas

Portanto, o véu dará a vantagem nada desprezível que indiquei, nomeadamente que o

objecto visto manterá sempre a mesma aparência.
Uma vantagem adicional é que a posição

dos contornos e dos limites das superfícies podem ser estabelecidas de forma fácil e

rigorosa no painel da pintura ... Finalmente, este véu é de um grande auxílio na execução

da pintura, já que na sua superfície plana pode ver-se representado qualquer objecto

tridimensional e em relevo. (Alberti, 1435 [1]: II, 31: 65-7)

Ou o caso do vidro (vetro) de Leonardo (fig.7 e fig. 8), descrito por si no contexto

da análise do processo óptico subjacente à perspectiva, e que nos faz pensar nas

modernas transparências fotográficas que projectamos
em écrans (Andrews, 1995:

49):

Perspectiva. O plano vertical é uma linha perpendicular,
a qual é entendida como estando à

frente do ponto central onde converge o vértice da pirâmide. E este plano mantém com este

ponto a mesma relação que um plano de vidro apresentaria: através dele poderás ver os

diferentes objectos e sobre ele poderás desenhá-los.
E os objectos assim desenhados serão

mais pequenos que os originais
e na mesma proporção em que a distância entre o vidro e o
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olho é menor que aquela que vai do vidro aos objectos. (Leonardo, MS A foi 10 v

[Richter, 1883: n.° 85 (I: 54)])

Fig. 7-0 vidro de Leonardo

(Leonardo da Vinci, MS. A, foi. 10 v [Richter, 1883: n.° 85 (I: 54)])

-3!»-a'»%{*.- •'/•' -"c*y ■

Fig. 8
- Leonardo da Vinci, Artista usando o vidro para desenhar uma esfera armilar

(MS. CA., foi. 1 ra; Kemp. 1990: 171)

Ou o caso ainda das inúmeras máquinas, de diferentes tipos, representadas por

Albrecht Durer (1478-1528) em desenhos e gravuras suas (fig. 9). Todas estas

máquinas de desenho são máquinas visuais nascidas da perspectiva e, todas elas,

são antepassados das nossas máquinas de registo audiovisual.

1

«Albrecht Dúrer described several kinds of drawing machines . and Leonardo da Vinci showed a

picture of a man using one in his Notebooks. . . . The development of the drawing machine thus

culminated in the invention of photography» (Willats, 1990: 235).
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Fig. 9
- Albrecht Diirer, Artista desenhando instrumento, 1525. Gravura, 131 x 188 mm

(BorereBon, 1980:213).

Finalmente, do ponto de vista geográfico, a demonstração de Brunelleschi

ocorre numa cidade, Florença, local central da revolução perspéctica e renascentista

e, indubitavelmente, uma das mais dinâmicas e poderosas urbes, não só de Itália

como de toda a Europa. Neste sentido, é curioso verificar como os dois legados

mais importantes do arquitecto florentino, a invenção da perspectiva e a construção

da cúpula do duomo, estão não só ligados a esta cidade como se reportam aos

centros e símbolos da sua vida e poder urbanos: a catedral, sede do poder religioso,

e, no primeiro painel, a sua praça fronteira; a praça e o palácio da república, sede do

poder político, no caso do segundo painel. E em ambas as pinturas aquilo que se

mostra são duas visões urbanas, dois retratos de Florença.

De facto, a perspectiva nasce num contexto urbano: nasce nas cidades,

nasce da revolução urbana que as faz renascer. Ela nasce, portanto, no momento em

que surge uma cultura urbana, no sentido moderno da palavra; e, não por acaso,

parece estar melhor preparada para, visualmente, representar esse novo modelo de

cidade: uma cidade ortogonal na sua malha como nos objectos arquitectónicos que

dela se elevam. Este mundo urbano, como lugar do humano e construído pelo

homem, em oposição ao mundo não urbano, lugar do natural, é claramente o mundo
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que a perspectiva quer e sabe representar. Aliás, curiosamente, a perspectiva não se

irá limitar a retratar esse mundo nascente; irá conduzi-lo: as cidades e os edifícios

modulares de linguagem clássica representados em muitas das pinturas do século

XV não existem. Existirão apenas mais tarde. E isto não ocorre apenas nas

assumidas visões de cidades ideais (fig. 10)
-

como, por exemplo, aquelas que se

pensa terem sido pintadas no atelier de Piero delia Francesca (c. 1410/20-1492)
-

mas, igualmente, e talvez por isso de forma não menos importante, na maioria das

pinturas onde a cidade, não sendo o seu tema directo, apresenta-se como o contexto

fundamental das acções e acontecimentos representados.1

Fig. 10
- Piero delia Francesca e assistentes (?), Cidade Ideal, c. 1500. Óleo s/ madeira, 67.5 x 239.5

cm. Galeria Nazionale delle Marche, Urbino.

Mas este processo não é unidireccional; ele caracterize-se por uma corrente

em ambos os sentidos. Assim, se a invenção da perspectiva conduzirá a uma ampla

renovação urbana,2 dirigida inicialmente a partir de Florença, não é menos verdade

que em Itália, desde o final do século XIII, se assiste à construção de novas e

planeadas cidades, fundamentalmente na Toscânia e sob impulso do governo

florentino (Kemp, 19916: 97)
-

algo que irá ter uma influência decisiva no

aperfeiçoamento da geometria, das técnicas de mensuração espacial e da

'

Adicionalmente, o facto de na maioria das pinturas do século XV ocorrer uma deslocação temporal

que se caracteriza pela representação de factos e acontecimentos, reais ou imaginários, distantes no

tempo em contextos e roupagens contemporâneas reforça esta intervenção no presente com óbvias

repercussões no futuro.
2
«... the depiction of imagined space, especially after the invention of linear perspective in or before

1413, played an active role in transforming the fifteenth-century vision of urban space» (Kemp,

1991*: 97).
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cartografia, que, por sua vez, virão a ser fundamentais à perspectiva. Em ambos os

casos, repare-se, no centro desta transformação está Florença, os seus matemáticos,

os seus arquitectos e os seus canteiros.1 E, após 1413, tanto Brunelleschi2 como,

especialmente, Alberti, terão nela um papel determinante. Este último, no seu

tratado dedicado especificamente à arquitectura, De re aedificatoria, publicado

por volta de 1450,3 formulará e definirá todos os princípios fundamentais que

deverão reger o novo espaço urbano racional.

Ao mesmo tempo, esta dimensão urbana da perspectiva não pode ser

desligada do novo e crescente poder económico das cidades, da sua riqueza, e da

nascente classe burguesa que nelas se centram e as dirigem (Dunning, 1991: 23-4).

Neste sentido, tanto a matemática como a geometria, nucleares à perspectiva, são

instrumentos necessários e estruturais a esta nova vida económica que se

desenvolve nas principais cidades de Itália ou da restante Europa (Cosgrove, 1985:

50). E esta ligação à florescente economia mercantil e capitalista permite também

compreender a vasta e consequente ligação da perspectiva à apropriação do espaço

físico:

... a ilusão realista de espaço ... foi, através da perspectiva, colocada a par com a

apropriação física do espaço, enquanto propriedade ou território. As cartas topográficas que
localizavam e mediam as propriedades individuais . . . ; os mapas cartográficos que usavam

a quadrícula para dividir o espaço global como, por exemplo, a linha definida pelo Papa

1
A própria cidade de Florença, apesar dos seus condicionalismos de cidade já edificada, assistirá

neste processo a alterações importantes na configuração das suas duas principais praças, as mesmas

que virão a ser objecto dos painéis de Brunelleschi: «The greatest effort was devoted to the creation

of the huge L-shaped piazza beside the Palazzo dei Priori (or dei Signori, the current Palazzo

Vecchio), which grew in stages to reach its present dimensions. The documents that record the

compulsory acquisition of properties and the regulation of rebuilding lines reiterate the social and

aesthetic motives of the commissioners - defense and security, utility, regularity, prestige, and

beauty - in a way that anticipates the principies Alberti was to enunciate in the next century.

Considerable effort was also devoted in 1389-1391 to the widening and regularizing of the Via de'

Calzaiuoli, the main thoroughfare between the Piazza delia Signoria and the important space in front

of the cathedral in which the magnificent Baptistery was located. It was from the vantage point at

which the Via de'Calzaiuoli opens onto the Piazza delia Signoria that Brunelleschi painted his

famous view of the Palazzo Vecchio in one of the two panei paintings (now lost) which he created to

demonstrate his invention of linear perspective. His other demonstration panei showed the

Baptistery from the central doorway of the Cathedral, thus depicting another building that was a

focus of civic pride in an orderly urban space» (TCemp, 199 li: 98).
2
«Later in his career, Brunelleschi himself would conceive projects to open up new urban spaces in

Florence» (Kemp, 1991*: 98).
3
A primeira edição tipográfica é de 1486.
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Alexandre VI dividindo o novo mundo entre Portugal e Espanha; os planos de engenharia
para fortalezas e trajectórias de canhões, destinados à conquistar e defesa do território

nacional . . . ; tudo isto são exemplos da aplicação da geometria à produção de propriedade
real. (Cosgrove, 1985: 55)1

Pinturas mostrando pedaços de cidade ou território, paisagens, mapas e

diferentes tipos de cartas de levantamento e representação do espaço real do mundo

físico: tudo isto reflecte e resulta da nova invenção, traduz o seu poder e reafirma-o.

Como acentua Dunning (1991: 25), «não terá sido provavelmente acidental que

tanto o capitalismo como esta nova arte ilusionista do Renascimento se tenham

desenvolvido ao mesmo tempo na mesma cidade: a Florença do século XIV.»2

Neste sentido, a perspectiva -

correspondendo a uma cultura urbana e

veiculando uma visão moderna - definirá e conduzirá a cultura e os objectos

materiais das sociedades europeias. Transformará as cidades e os edifícios, os

objectos quotidianos, as técnicas de representação e de medição do espaço,

transformará, em última análise, o conhecimento e o modo de ver e pensar esse

espaço. Gerará máquinas visuais e máquinas de visualização: a câmara escura, a

lanterna mágica, a máquina fotográfica, o projector de cinema, o aparelho de

televisão. Por outras palavras, gerará a uma cultura de imagens, que é afinal a

nossa.

E esta cultura, urbana e eminentemente visual que se ergue com a invenção

da perspectiva mas, também, ao mesmo tempo, com a invenção da máquina de

impressão tipográfica, significará o fim dessa outra, medieval, que havia, até aí,

assentado no poder da palavra e, por isso, da oralidade e da audição (Costa e

Brusatin, 1992: 246-9); e «juntas estas duas ideias, uma visual, a outra literária,

1
«... the realist illusion of space ... was, through perspective, aligned to the physical appropriation

of space as property, or territory. Surveyor's charts
which located and measured individual estates

...; cartographers' maps which used the graticule to apportion global space, for example the Une

defined by Pope Alexander VI dividing the new
world between Portugal and Spain; engineers' plans

for fortresses and cannon trajectories to conquer or defend national territory ; ali of these are

examples of the application of geometry to the production
of real property.»

2
«It was probably no accident that both capitalism and this new illusionistic art of the Renaissance

developed at about the same time in the same city: fourteenth-century
Florence.»
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proporcionaram talvez a mais notável realização científica do século XV: a

revolução na comunicação de massas» (Edgerton, 1975:1 64).
l

"Civilização da imagem", "sociedade do espectáculo", "sociedade dos simulacros": embora
de pontos de vista diferentes e com diversas motivações, o que se denuncia ou exalta, o que
se quer exorcizar ou descrever com estas fórmulas é o primado do visivo, o predomínio do

estímulo sensorial visivo, da "aparência", do "semblante" na sociedade contemporânea. O

alargamento da imagem e de uma cada vez mais difusa competência visiva parecer [sic]
doravante celebrar uma espécie de eclipse do verbal ... (Costa e Brusatin, 1992: 266)

Acima de tudo, esta cultura visual e as imagens que doravante nela se

produzirão, na sua artificialidade e nos seus artifícios, na sua cientifícidade ou na

racionalidade dos seus meios, implicarão o desenvolvimento de uma sua nova

esfera: o do reconhecimento tanto quanto o da perturbação subjectiva, o da

demonstração do real tanto quanto o da dilatação imaginária e fantástica. Estes são

os traços de uma cultura da ilusão.

Dispositivos modernos como o estereoscópio, a câmara de cinema ou o écran de televisão

despertam no espectador experiências visuais que ele não consegue interromper e que ele

nunca poderia ter previsto se lhe tivessem sido mostrados os mecanismos em que eles se

baseiam. Eu sugeriria que são estes efeitos surpresa que tendemos a descrever como ilusões

visuais. Dada a diferença inesperada entre a nossa experiência visual e o que sabemos estar

realmente à nossa frente -

uma imagem gémea, uma sequência de imagens fixas, um feixe

de raios catódicos - reflectimos na discrepância entre informação e resposta e constatamos

que o artifício engana o olho. É reconhecidamente difícil especificar, em qualquer dado

momento, onde é que tal surpresa é devida a mecanismos fisiológicos e onde é devida a

estratégias cognitivas erróneas. ... Frequentemente os efeitos visuais explorados por

criadores de imagens recorrem a ambos os mecanismos. ... No que diz respeito à arte, a

surpresa do 'trompe l'oeil' pode ser parte do prazer . . . (Gombrich, 19746: 180)2

1
«... together these two ideas, the one visual, the other literary, provided perhaps the most

outstanding scientific achievement of the fifteenth century: the revolution in mass communication.»
2
«Such modern devices as the stereoscope, the cine-camera or the television screen arouse in the

beholder visual experiences which he cannot stop and which he never could have predicted if he had

been shown the arrangement on which they are based. I would suggest that it is these surprise effects

which we tend to describe as visual illusions. Given the unexpected difference between our visual

experience and what we know to be really in front of us - a twin image, a sequence of stills, a

scanning beam - we reflect on the discrepancy between information and response and remark that

the artífice deceives the eye. Admittedly it is difficult to specify at any given moment where such

surprise is due to physiological mechanisms and where to
mistaken cognitive strategies. Often the

visual effects exploited by image makers draw on both mechanisms. Where art is concerned the

surprise of 'trompe Poeil' can be part of the pleasure
...»
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1.2. O orifício e o papel do observador

1.2.1. Peepshow: o acto de espreitar e o sujeito voyeur

O termo 'visão' abrange um campo de significados que
concernem quer o sujeito, quer o objecto do acto de ver, tanto o

funcionamento das faculdades perceptivas do olho humano como
as formas em que o mundo se apresenta ao olhar (e o olhar se

apresenta ao mundo). A ambiguidade e a polivalência do termo

mais não são do que o resultado de um ambíguo estatuto da visão
na cultura ocidental. À visão, entendida como acto de ver,

compete a faculdade de observar, verificar, certificar. Mas, ao
mesmo tempo, a incógnita da ilusão e do engano, da fascinação e
da maravilha. (Costa e Brusatin, 1992: 242)

A perspectiva, com o seu ponto de vista a partir do qual o sujeito observa o

mundo -

e os outros -

e, desse modo, se observa a si, cria, inevitável e

naturalmente, a ideia de óculo, de abertura, de peepshow.
'
Uma tal ideia, e a sua

invenção concreta através da demonstração de Brunelleschi toma o olhar do

observador num olhar voyeur: o sujeito é aquele que observa e, sobretudo, se

deleita na observação. Desta forma, Brunelleschi, ao introduzir no seu painel o

orifício através do qual se fará a observação, "introduz" no processo da

representação visual ocidental a prática e o valor do peepshow, ao mesmo tempo

que instaura e justifica o tipo de olhar nele implicado: através do acto de espreitar, o

observador é transformado em espectador voyeur. E quando, passo a passo, as

figuras dentro das pinturas passarem também a olhar este espectador gerar-se-á um

sistema cruzado de olhares - uma teia visual -

que unificará o espaço que as

medeia, espaço onde todos parecerão observar todos e onde cada ser é, ao mesmo

tempo, observador e observado. Adicionalmente, esta teia irá densificar e aumentar

o prazer subjectivo da observação, o prazer voyeur da função visual.

1
A expressão peepshow, a propósito da máquina de Brunelleschi, foi empregue pela primeira vez

por
Rudolf Arnheim (1978).

É Hubert Damisch (1987: 150) quem qualifica o sujeito observador, na experiência de

Brunelleschi, como voyeur. «. . . le sujet de 1'expérience en est réduit à la position de voyeur.»
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No painel de Brunelleschi, o orifício tem assim o apelo e o mistério de

um peepshow erótico: com a sua parte posterior virada para o espectador, este era

convidado a espreitar pelo buraco aberto e a observar, de forma indirecta, a

imagem pintada
- através da sua projecção no espelho que ele, ao mesmo tempo e

de forma estratégica, segurava à frente do painel. Deste modo, o espectador de

Brunelleschi -

o indivíduo sujeito à sua experiência, que é, simultaneamente,

demonstração e espectáculo
- é quase inteiramente condicionado pelo orifício.

Sujeito à determinação perspéctica que estrutura o artefacto, ele é, enquanto corpo

no espaço, submetido às leis geométricas e ópticas da perspectiva. Por outras

palavras, o próprio corpo do espectador é submetido a essa mesma determinação

geométrica que ordena qualquer um dos corpos da representação e, em particular, o

corpo do Baptistério
- centro da pintura e objecto com o qual, central, directa e

perpendicularmente, o olho do espectador se defronta e com o qual dialoga

perceptivamente. E submetido também à mesma - ou quase
- imobilização espacial

e perceptiva. Porque senão repare-se: a eficácia da experiência, quer enquanto

experiência perspéctica quer enquanto experiência sensorial que actua no espírito

do indivíduo sujeito a ela, depende da colocação de um dos seus olhos naquele

orifício e da colocação por si do espelho na distância e posição ideais. Talvez até,

para reforçar o carácter de demonstração e a comparação entre ilusão e realidade,

Brunelleschi exigisse que esse indivíduo ocupasse o mesmo lugar, sob o portal da

catedral, que havia sido o seu para conceber a experiência e que é, em termos

concretos, o centro de projecção da representação perspéctica. Nesse momento, o

corpo, o olho e o braço do espectador têm que atingir uma posição de equilíbrio

imóvel.

Além disso, o diâmetro da abertura visual determinada pelo orifício cónico,

que como se viu seria de cerca de 6,5 mm, aproxima-se bastante do diâmetro de

abertura máxima da pupila humana. De facto, os movimentos de contracção e

expansão da íris, ou músculo anelar, podem fazer variar a abertura da nossa pupila

entre 2 e 8 mm. Esta modificação é função directa da adaptação ocular à contínua

variação na distância daquilo que se observa e, de forma conjugada, da intensidade

luminosa que atinge os olhos. Deste modo, a abertura da pupila define a

70



profundidade de campo da nossa visão: quanto menor a abertura, maior a

profundidade e quanto maior a primeira menor a segunda. Por sua vez, uma maior

intensidade lumínica implica uma menor abertura da pupila o que significa uma

visão mais nítida (Aumont, 1994: 7; Gregory, 1998: 37 e 39-44; Hubel, 1988: 35).

Verifica-se, assim, que a observação a curtas distâncias implica uma abertura

menor e que a abertura total da pupila só ocorre na observação de elementos visuais

situados a grande distância do observador (Gregory, 1998: 40). Ora, no caso do

dispositivo de Brunelleschi, o diâmetro de abertura do orifício era suficiente para

que a pupila do observador se adaptasse à distância visual em causa: sendo uma

imagem plana todos os seus elementos se encontravam à mesma distância e esta

era, no máximo, a do comprimento do braço do próprio observador ao segurar o

espelho.

Mas porque é que se afirma que o espectador está quase totalmente

condicionado e quase totalmente imóvel? Ou, reformulando a pergunta: será este

olho prisioneiro do orifício um olho imóvel? Em rigor, a resposta é não.

De facto, uma das consequências mais importantes da estrutura neuro-

físiológica da visão humana é a de que apenas uma parte ínfima do nosso campo

visual é vista, em cada instante, com um grau de qualidade e nitidez apreciável.1

Consequentemente, a apreensão e percepção apurada do vasto e complexo mundo

visual que nos rodeia implica a movimentação precisa e constante dos nossos olhos.

Sendo a maior parte destes movimentos imperceptíveis, desde logo para o próprio

indivíduo, as suas consequências na percepção visual só muito recentemente foram

inteiramente percebidas. Portanto, embora constrangido nos seus movimentos mais

explícitos, o olho do observador colocado no orifício criado por Brunelleschi não

está totalmente imóvel: todos aqueles movimentos exploratórios de precisão que o

olho humano é capaz de realizar através dos seus seis músculos extrínsecos

continuam, tanto quanto somos capazes de reconstituir a situação, a ser possíveis. O

que já não é possível é realizar os movimentos auxiliares da cabeça, do tronco ou de

todo o corpo. Isto é, os movimentos que, mantendo a localização do observador no

1

Para o desenvolvimento desta questão, cf. a see. 2.2., do cap. 2, desta segunda parte.
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mesmo ponto do espaço, produzem uma alteração, por rotação, do seu campo

visual. Ou que, de forma mais drástica e como corolário de um mundo

tridimensional, geram uma total alteração do lugar a partir do qual se produz a

observação.

Assim, o campo visual abarcado pelo olho do observador do dispositivo de

Brunelleschi -

porque se trata de uma imagem fixa e imutável - mantém-se em

cada momento constante. Mas porque, como se verá desenvolvidamente no

próximo capítulo, o observador de facto não abarca todo esse campo visual com a

mesma qualidade e nitidez, ele é obrigado a realizar os tais movimentos

fundamentais à percepção. Porém, neste caso, por força do orifício, ele está também

obrigado a manter o mesmo ponto de vista. O que quer dizer que esses movimentos

não conduzem propriamente a uma renovação ou alteração informação ao seu

dispor: «quando o centro de rotação do olho do espectador se mantém fixo neste

centro de projecção, aquilo que ele vê é sempre a mesma vista» (Pirenne, 1970:

105). Por outras palavras, só através da modificação da sua posição e/ou de

modificações no campo visual, é que novas informações visuais podem ser

adquiridas por um dado observador localizado no espaço. Neste sentido estrito, é

possível, de facto, considerar o olho do observador na demonstração de

Brunelleschi como prisioneiro da realidade visual que lhe é "imposta." Tal significa

que as consequências da mobilidade ocular acima abordada -

imprevistas pelo

autor do painel e só recentemente conhecidas em termos científicos - não

interferem nas condições e nos propósitos estruturais da demonstração de

Brunelleschi, mas antes, na ideia veiculada pela perspectiva acerca da percepção

visual humana e nos moldes exactos em que esta se processa.

Portanto, Brunelleschi condiciona inteiramente o campo visual do

observador - a partir do momento em que o observador aceita as regras da

experiência apenas tem para ver aquilo que o seu autor quer que ele veja -

mas

permite que, no seio desse campo, o observador deambule visualmente. Pelo

1
Cf. a see. 2.2., do cap. 2, desta segunda parte.

2
«.. . when the centre of rotation of the spectator's eye is kept fixed in this projection centre, what he

sees is always the same view.»
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menos, tanto quanto as dimensões do orifício e a destreza dos três pares de

músculos desse olho o permitem.

Enfim, ao olho prisioneiro é ainda possível a visão do voyeur. E como

numa fantasia, aquilo que é visto através do orifício parece assemelhar-se à

realidade ou, melhor, é passível, por momentos, de ser confundido com ela. E, no

decurso desses momentos, este mundo no interior do peepshow é um mundo que

tem dessa realidade a sua aparência visual mas não o seu tempo: a ilusão é

acompanhada por um efeito de suspensão temporal, a qual está sempre presente no

jogo da contemplação, no prazer voyeurista. Em intensidade, não em duração.

E nesta sua qualidade, simultaneamente próxima
- como simulacro -

e

distinta - como suspensão
- da realidade, a experiência perceptiva da máquina de

Brunelleschi exige do espectador a mesma participação, cooperação e entrega que

doravante estará sempre presente no jogo pictórico da ilusão. Ou seja, o espectador

aceita participar no jogo, conhece as suas regras e sabe que está a participar, a

jogar. Por outras palavras, a experiência visual produz e exige ao mesmo tempo

uma crença e uma descrença perceptiva (e emocional e espiritual) desse mesmo

observador. Por isso mesmo devemos chamar-lhe um jogo de ilusão e não um

efeito de alucinação. É esta fronteira que é afirmada pela frase de Manetti e é como

tal que a devemos interpretar: «... parecia que aquilo que se via era a própria

realidade» (Manetti, c. 1480; cit. por Francastel, 1951: 166; itálico nosso). Em

momento algum, quer a frase quer as condições da experiência nos permitem supor

que o observador confundia a representação com
a realidade.

Mas, como já sabemos, o painel de Brunelleschi está irremediavelmente

perdido para nós. E nessa perda inclui-se a possibilidade de conhecer e

experimentar, de forma concreta, a dimensão voyeur que ele implicava e usava.

Porém, sendo esta estrutural a toda a experiência visual perspéctica, ela pode ser

por nós compreendida através de outros artefactos que ao longo da história, de

múltiplas formas, a ela recorreram. É o caso da Caixa Perspéctica que o pintor

Samuel van Hoogstraten (1627-1678) criou e que pode ser hoje observada na

National Gallery, em Londres.
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A Caixa Perspéctica de Hoogstraten consiste, como o nome indica, numa

caixa, feita em madeira (cujas dimensões são 58 x 88 x 60,5 cm), com uma abertura

para a entrada de luz e dois orifícios (um em cada extremo) por onde o observador

deverá espreitar. As diferentes paredes internas encontram-se angularmente

posicionadas e cobertas de pinturas. Estas, de acordo com as leis da perspectiva,

apresentam todas as distorções necessárias para que, juntas e observadas a partir de

cada um dos peepshows, formem uma visão unitária, convincente e, acima de tudo,

consistentemente tridimensional, do interior de uma casa holandesa do século XVII

(constituído por dois compartimentos, com as suas paredes decoradas, os seus

móveis, uma mulher sentada a ler, etc). Para a poderosa ilusão de

tridimensionalidade contribuem também as sombras correctamente representadas e

a colocação de cadeiras construídas tridimensionalmente à escala dos seus modelos

reais. Porém, os exemplos mais espantosos desse poder de iludir a nossa percepção

e de interpelar as nossas convicções encontram-se, por um lado, numa das cadeiras,

que sendo vista tão consistentemente como as restantes é, no entanto, apenas em

parte construída a três dimensões sendo o restante dela pintado; e, por outro, no cão

que, sentado no pavimento, nos olha fixamente enquanto espreitamos este interior

doméstico.
l

Assim, na sua articulada mistura de pintura e maqueta, a caixa - ao

espreitarmos por qualquer um dos seus dois óculos - produz em nós uma

impressionante ilusão de realidade. E esta experiência ilusionista envolve também a

conjugação de duas formas de prazer: o prazer de sermos enganados e sabermos

que o estamos a ser e o prazer voyeur de espiar um pedaço de "vida alheia." Ao

mesmo tempo, esta ilusão gerada pela caixa de Hoogstraten deriva da aplicação das

leis da perspectiva. Tal como as consequências, tanto objectivas como subjectivas,

resultantes desta experiência visual. Uma delas é a da distância implicada neste

olhar. Na verdade, o observador é sempre, pela perspectiva, colocado à distância

daquilo que observa. E esta distância entronca, de forma directa, no tal prazer

voyeur que se considera estar aqui envolvido. Por isso, sendo consequência

1
Para uma descrição pormenorizada da Caixa Perspéctica, seu enquadramento e análise, cf. Kemp
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necessária dos pressupostos perspécticos, esta distância toma-se estrutural ao olhar

moderno instituído pela perspectiva. E o modo como a sua natureza paradoxal foi

brilhantemente entendida por Panofsky permanece, até hoje, inultrapassado:

A perspectiva gera a distância entre os seres humanos e as coisas ... Mas, a perspectiva
elimina também essa distância, quando faz chegar até ao olhar este mundo de coisas, um

mundo autónomo que se confronta com o indivíduo. . . . Assim, a história da perspectiva

pode ser entendida, com a mesma legitimidade, de duas maneiras: enquanto vitória de um

sentido do real, distanciador, objectivante, ou como o triunfo da luta do Homem pelo

poder, luta essa que renega a distância. Assiste-se, simultaneamente, à consolidação e à

sistematização do mundo exterior e ao alargamento dos domínios do eu. (Panofsky, 1924-

5:63)

Também nesse sentido, «a separação entre sujeito e mundo, entre interior e

exterior» (Salat e Labbé, 1994: 245) constitui-se como paradigma na primeira

demonstração de Brunelleschi.

Assim, aquilo que foi experimentado pelos contemporâneos de

Brunelleschi é, até certo ponto, o que foi experimentado pelos contemporâneos de

Samuel van Hoogstraten, no século XVII, ao espreitarem pela sua Caixa

Perspéctica. Ou o que nós hoje experimentamos, directa ou indirectamente, de cada

vez que espreitamos pelo orifício ocular de uma das muitas máquina ópticas

modernas ou, simplesmente, de cada vez que nos deleitamos com todas essas

imagens que nos rodeiam e que foram obtidas através delas. É deste jogo e do

prazer daí decorrente que trata, afinal, uma das obras maiores de toda a história do

cinema: Rear Window, realizada em 1954 por Alfred Hitchcock ( 1 899-1980).
]

(1990: 204 ss).
1
Alfred Hitchcock, Rear Window, 1954. Paramount, 112 min. O filme estreou em Portugal com o

título de A janela indiscreta, a 23 de Marco de 1955 (informação fornecida pela Cinemateca

Portuguesa
- Museu do Cinema).
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1.2.2. Reflexo: o observador como Narciso

Mas esta dimensão voyeur implicada na demonstração de Brunelleschi

conduz-nos necessariamente a uma outra questão: a de que aquilo que é visto pelo

observador através do orifício ser um reflexo produzido no espelho à sua frente.

Como afirma Hubert Damisch (1987: 150), «o sujeito da experiência é reduzido à

posição de voyeur. Mas um voyeur bem singular, que descobre que é ele próprio

observado . . . Pois a imagem que lhe reenvia o espelho não é a sua, mas a da pintura

que, como um écran, tapa o seu corpo . . . ».
l

Portanto, é possível interrogarmo-nos, como o faz o mesmo Damisch, se,

afinal, «este olho poderá ele ver-se a si próprio, ou à sua pupila, no espelho?»

(Damisch, 1987: 147).2 Por outras palavras, o olho aprisionado e imóvel no orifício

do painel de Brunelleschi, o olho de um observador "forçado" a ser voyeur, ver-se-á

a si próprio? E, neste sentido, o espelho usado na experiência funciona como o

espelho de água na história de Narciso?

É curioso verificar que em 1435 Alberti, no seu tratado sobre a pintura,

considera ser Narciso o mito fundador da pintura
- ou melhor, da pintura assente

nos pressupostos e resultados do sistema perspéctico:

Consequentemente, costumo dizer aos meus amigos que, de acordo com os poetas, o

inventor da pintura foi Narciso, o qual foi transformado em flor; pois, como a pintura é a

flor de todas as artes, a fábula de Narciso enquadra- se, de forma perfeita, no nosso

propósito. Que é a pintura senão o acto de abraçar, pelos meios da arte, a superfície do

lago? (Alberti, 1435 [;]: II, 26: 61)3

Alberti evocava Narciso e o seu reflexo nas águas pensando certamente

nessa capacidade da arte de, por via da perspectiva, ser capaz de duplicar o mundo,

1
«... le sujet de 1'expérience en est réduit à la position de voyeur. Mais un voyeur bien singulier, et

qui découvre qu'il est lui-même regardé ... Car 1'image que lui retourne le mirroir n'est pas la

sienne, mais celle de la peinture qui fait écran à son corps ...».

2

«Question: 1'ceil placé au revers du panneau ... cet ceil pouvait-il se voir lui-même, ou sa pupille,

dans le mirroir?»
3
«Che già, ove sia la pictura fiore d'ogni arte, ivi tutta la storia di Narcisso viene a propósito. Che

dirai tu essere dipigniere, altra cosa che simile abracciare con arte quella
ivi superfície dei fonte?». O

texto italiano original é citado por Damisch (1972: 166, n. 1).
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de criar dele um duplo, uma imagem capaz de conter todas as suas estruturas e

todos os seus traços essenciais. Esse poder conjunto da pintura e da perspectiva é,

na experiência de Brunelleschi, reforçado pelo espelho que aí parece funcionar

como a fonte de Narciso. Nesse sentido, toda a lógica visual presente de forma

simbólica no mito de Narciso parece, afinal, também estar presente no artefacto de

Brunelleschi e, através dele, no seu observador. Mas ao contrário deste, que com o

seu olho espreita pelo orifício do painel de San Giovanni e se vê a si próprio no

reflexo do espelho, Narciso, é importante lembrá-lo, não se reconhecia na imagem

que via ao olhar as águas da fonte. Como se constata ao ler o relato de Ovídio

(43a.C.-17d.C), ele não sabia que o ser que observava era ele próprio. Desse

modo, não há verdadeiramente narcisismo em Narciso,3 mas antes engano e ilusão.

No entanto, ao observador do painel de Brunelleschi parecem aplicar-se

inteiramente as palavras que, ao fim de algum tempo, ecoaram, como uma voz

interior, na mente de Narciso:

"Insensato! Como pudeste enamorar-te de um vão fantasma? A tua paixão é uma quimera.
Retira-te dessa fonte e verás como a imagem desaparecerá. É que, sem qualquer dúvida, ela

contigo está, contigo veio, e contigo irá, e nunca a possuirás!" (Ovídio,Metam., III: 62)

A única diferença é que enquanto para Narciso a experiência, devido à vingança

engendrada por Némesis, resultou em dor, desespero e, finalmente, na sua morte,

para esse observador, pelo contrário, ela resultava em prazer. Talvez seja por isso

que, quando Alberti evoca a flor em que Narciso se metamorfoseou, seja para a

relacionar com a vida e não com a morte, com a pintura e o acto de a contemplar.

1
A força metafórica do mito de Narciso para a pintura ocidental pós-renascentista

-

e, em particular,

a poderosa associação entre realidade e reflexo, representação e ilusão simbolizada pela superfície

espelho
- adquire uma dimensão invulgar na pintura que Caravaggio faz dele (Narciso, 1599. Óleo

s/ tela, 122 x 92 cm. Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica a Palazzo Corsini). O rapaz que

Caravaggio pinta não se olha na água mas sim num espelho colocado no chão do estúdio e sobre o

qual se debruça É isto que nós vemos na superfície da pintura. Para a importância dos espelhos na

pintura de Caravaggio e, em particular, no seu Narciso, cf. Peter Robb, M (2000), Londres,

Bloomsbury, pp. 276 ss.

2
«O primeiro que Narciso viu foi a sua própria imagem, reflectida no límpido cristal.

Insensatamente acreditou que aquele rosto belíssimo que contemplava era o de um ser real, estranho

a sipróprio» (Ovídio,Metam., IH: 61; itálico nosso).
3
Este aspecto é assinalado por Jonathan Miller (1998)

- cf. videogrqfia, p. 283.

77



Ao reconstituir, com base nas informações que se possui, o artefacto de

Brunelleschi, constata-se que não é fácil para um observador, através do óculo de

6,5 cm aberto na superfície pintada, distinguir com exactidão a sua própria pupila

no espelho. Porém, a presença visual desse orifício no centro da imagem e a

consciência de que somos próprios que estamos por detrás dele determinam uma

realidade perceptiva e cognitiva impossível de ignorar. Nesse sentido, de facto, o

olho que espreita pelo orifício cónico observa no espelho o reflexo da pintura e, ao

mesmo tempo, observa-se a si próprio. O acto de espreitar adquire assim um

poderoso efeito em que o voyeur é também voyeur de si mesmo, num sistema onde

o espelho gera um reflexo (óptico) de um reflexo (pictórico) da realidade física e,

ao mesmo tempo, um reflexo directo do sujeito.

Verifica-se, assim, que a máquina engendrada por Brunelleschi, embora

referindo-se à realidade e sobre ela pretendendo criar um olhar de reconhecimento e

descoberta, funciona em total circuito fechado. Neste sistema de representações de

representações e reflexos de reflexos, ela gera um mundo totalmente paralelo à

realidade, um mundo encerrado em si próprio, com as suas próprias leis,

pressupostos e resultados. Também por isso, este mundo que se refere a uma

realidade espacialmente complexa mas não se confunde com ela é, neste seu

momento fundador, modelo e paradigma da própria representação perspéctica.

Neste sentido, pode-se afirmar que Brunelleschi é, de facto, o criador da moderna

representação visual.

Ao mesmo tempo, esse acto visual trazido por Brunelleschi para a pintura
-

o acto de espreitar
- tornar-se-ia uma dos gestos mais repetidos e associados à

experiência visual moderna: espreitamos por telescópios, estereoscópios, binóculos,

máquinas fotográficas, peepshows eróticos, etc. Mas, acima de tudo, a sensação

mágica produzida pela experiência perspéctica da máquina de Brunelleschi -

a

representação como reflexo perfeito do mundo à nossa volta e também de nós

próprios
- continua hoje presente na nossa relação com as imagens fotográficas,

geradas por perfeitas máquinas ópticas e perspécticas,
e na importância mágica que
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lhe atribuímos. Ou, na capacidade quase alucinatória que as imagens

cinematográficas, projectadas nessas gigantescas camera obscura^ que são as salas

de cinema, surtem em nós. Aí, como se estivéssemos dentro da própria câmara,

isolados do mundo, um feixe luminoso vindo de um pequeno orifício, alarga-se,

atravessa o espaço, projecta-se e transforma-se à nossa frente, para nosso deleite,

numa outra realidade tão ou mais convincente. Aí, confortavelmente instalados, é

possível acreditar que estamos dentro da câmara de filmar, dentro do olho, ou

melhor ainda, no lugar de Descartes: observando por dentro uma gigantesca retina.

1.2.3. O observador como centro de um espaço ilimitado

Ao mesmo tempo, a descoberta ou constatação feita pelo observador do

artefacto de Brunelleschi, ao espreitar pelo orifício, de que aquilo que via parecia

ser a própria realidade
—

pareva che si vedessi 7próprio vero - assenta numa outra

consequência importante das condições da demonstração: o espaço representado é

percepcionado como ilimitado. De facto, a articulação, quer em termos de

distâncias quer de dimensões, entre orifício, pintura e espelho, era de molde a fazer

com que o campo visual do observador fosse inteiramente ocupado pela imagem.

Por isso, na ausência de uma percepção simultânea da representação pictórica e do

mundo real, na ausência de uma fronteira ou moldura, na ausência de informações

contraditórias, não só a representação perspéctica adquiria um reforço de eficácia

espacial como esse espaço virtual pareceria, efectivamente, do ponto de vista

perceptivo não ter limites.

1
Esta importância revela-se, nomeadamente, na capacidade que atribuímos a certas representações

de funcionarem como substitutos daquilo que representam e, dessa forma, de tornarem presente o

que está ausente. Neste processo, estas representações adquirem o poder de nos emocionar: nelas

projectamos sentimentos que se referem ao objecto que representam. Veja-se o lugar e o papel

ocupado nas nossa casas pelas fotografias daqueles de quem se gosta.
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Esta capacidade da representação visual bidimensional produzir uma

percepção espacial convincente e, simultaneamente, de sugerir, com a mesma

convicção, uma expansão ilimitada desse espaço para além da superfície que é

efectivamente observada, constitui-se como uma das mais impressionantes

consequências subjectivas da perspectiva. E, aqui, ela é claramente reforçada pelas

condições específicas da engenhosa criação de Brunelleschi. Neste sentido, a sua

experiência é uma brilhante exposição e demonstração desta poderosa indução do

sistema da perspectiva, a qual, por sua vez, significa e arrasta uma transformação

profunda, tanto visual como filosófica, na própria concepção do espaço: e «esta

nova consciência do espaço
- infinito, mas matematicamente mensurável e

unificado -

começa a tomar-se evidente no pensamento Renascentista acerca da

arte, da filosofia e da ciência» (Dunning, 1991: 56).
'
Até porque o artefacto criado

por Brunelleschi é, ele próprio, dotado de um poder visual e metafórico, filosófico,

senão mesmo cientifico que dificilmente pode ser ignorado.

Ora, esse poder deriva de forma directa das tais condições específicas em

que se organizava e, em especial, do papel fundamental desempenhado pelo

orifício. E este produzia ainda uma outra consequência: o olho que espreita

descobre-se como centro do Baptistério e, sobretudo, como centro do espaço

representado; isto é, coincidente com esse ponto que virá, mais tarde, a chamar-se

de fuga. Ou seja, neste sistema visual e geométrico, o ponto de vista, representado

pelo orifício, é tomado coincidente com o ponto de fuga da representação:

O espantoso, nesta história, é que o lugar onde se deve colocar o espectador, esse lugar
único de onde a pintura exigirá ser vista para produzir o seu efeito, encontra o seu

correspondente no quadro e que é no campo deste que ele se deixa, primeiramente,

descobrir, por reflexão. Com efeito, a experiência de Brunelleschi demonstra que o ponto

que hoje denominamos de "ponto de vista", este ponto se acha coincidente,

projectivãmente falando, com o ponto dito "de fuga": um e outro têm o seu lugar comum

no ponto de intersecção entre a perpendicular conduzida do olho ao quadro e o plano onde

este se inscreve ... (Damisch, 1987: 139)2

1

«This new consciousness of space
- infinite, but mathematical measurable and unified - began to be

evident in Renaissance thinking about art, philosophy, and science.»
2

«L'étonnant, en raffaire, est que le lieu oú doit se placer le spectateur, ce lieu unique d'oú la

peinture demanderait à être vue pour produire son effet, trouve son répondant dans le tableau, et que

ce soit dans le champ de celui-ci qu'il se laisse d'abord repérer, par reflexion. Ce que démontre en

effet 1'expérience de Brunelleschi, c'est que le point que nous nommons aujourd'hui "point de vue",
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Embora nem Manetti nem o próprio Alberti se refiram ainda a um ponto de

fuga, a verdade é que para ambos o ponto resultante da intersecção do olho com o

plano do quadro tem uma existência consequente com o projecto óptico e

geométrico da perspectiva. Assim, como se viu, Manetti diz que este ponto onde

Brunelleschi, não por acaso, abriu o orifício, se situava «no exacto lugar onde se

percutia [interceptava] o olho, na linha recta de quem observava a partir daquele

lugar situado no interior da porta central de S. Maria dei Fiore» (Manetti, c. 1480;

cit. por Francastel, 1951: 165). E Alberti, irá chamar-lhe ponto cêntrico, pois ele é

gerado pelo «dirigente e príncipe dos raios» (Alberti, 1435 [/]: I, 8: 43-4), isto é,

pelo «raio cêntrico»:

. . dentro deste quadrângulo marco um ponto à minha vontade, o qual ocupa o lugar onde o
raio cêntrico o intersecta e, por isso, chamo-lhe ponto cêntrico. ... Portanto, tendo colocado
o ponto cêntrico tal como disse, desenho linhas rectas desde este ponto até cada uma das
divisões feitas na linha de base do quadrângulo. Linhas que me demonstram de que modo
cada quantidade transversal vai dirninuindo quase até ao infinito. (Alberti 1435 [i\ I 19-

54)

Portanto, esta relação entre os dois pontos extremos do raio visual é por

Brunelleschi acentuada e enfatizada por meio da sua coincidência física (através do

orifício aberto no painel) e perceptiva (na representação que se forma por reflexão

no espelho). Desta forma, o ponto de vista (o lugar visual do observador) coincide

com o ponto cêntrico (o lugar central do mundo representado), mais tarde, ponto de

fuga (representação da infinitude do espaço tridimensional): «linhas que me

demonstram de que modo cada quantidade transversal vai diminuindo quase até ao

infinito» (Alberti, 1435 [1]: I, 19: 54).

Mas, ao mesmo tempo, através desta coincidência entre o lugar do

observador no espaço e o lugar que organiza esse mesmo espaço, a experiência

visual de Brunelleschi impõe finalmente uma outra consequência: o centramento do

sujeito observador. Ou seja, o indivíduo ocupa não só o centro de projecção da

representação como é, adicionalmente, projectado para o centro da pintura: ao ver a

ce point se trouve coincider, projectivement parlant, avec le point dit "de fuite" : l'un et 1'autre ont

leur lieu commun au point d'intersection entre la perpendiculaire conduite de l'oeil jusqu'au tableau
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pintura a partir daquele ponto, ele vê-se a si próprio dentro da pintura. Assim, na

máquina de Brunelleschi, o observador estando sempre no centro do espaço torna-

se o próprio centro dele. As consequências subjectivas espirituais daí decorrentes e

o poderoso alargamento imaginário operado neste sujeito constituem o principal

contributo da perspectiva para
- usando uma expressão hoje em dia excessivamente

banalizada -

a revolução renascentista. Neste sentido, de facto, a invenção de

Brunelleschi é a invenção da perspectiva central: «isto é, a que pressupõe um centro

ou ponto de vista único onde o(a) observador(a) deve colocar-se de modo a ver

exactamente o que o pintor viu» (Salat e Labbé, 1994: 242);
'

aquela que pressupõe

uma «organização sistemática do espaço pictórico segundo um ponto de fuga

único» (Emiliani, 1961: 25).2 E o artefacto por si criado é a sua clara demonstração.

Simultaneamente, ele opera também a invenção desse outro poderoso paradigma da

visualidade ocidental: o indivíduo, enquanto sujeito subjectivo, toma-se a partir de

agora o centro do espaço representado.

Porém, esta coincidência, por via do espelho, entre ponto de vista e ponto

cêntrico da imagem tem uma dupla e contraditória acção: ela "arrasta" o observador

ao mesmo tempo para dentro da pintura e para fora dela. Para dentro porque, como

vimos, o observador, através do artifício, não se limita a olhar a pintura a uma certa

distância mas vê-se na própria pintura. Para fora, porque na pintura esse ponto

central que o observador ocupa é aquele que representa a máxima distância, a

distância que virá a ser tida como infinita - «relegado para o infinito, o observador

já não pertence ao espaço que a representação abre» (Salat e Labbé, 1994: 244).3 E

porque o observador - colocado atrás do painel pintado e vendo este de forma

indirecta, como puro reflexo, com um só olho e tendo a imagem a ocupar todo o seu

campo visual -

perde a noção concreta, presente habitualmente na nossa relação

et le plan oú celui-ci s'inscrit ...»
1
«Brunelleschi invented what is known as "central" perspective - that is to say, one that supposes a

centre, or a single viewpoint where the viewer must place him or herself so as to see exactly what the

painter saw.»

«[Brunelleschi foi o responsável pela] organisation systématique de 1'ensemble de 1'espace pictural

selon un unique point de fuite.»
3

«Relegated to infinity, the viewer no longer belongs to the space that the representation opens.»
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visual com as pinturas, da distância entre si e a imagem. Distância que se toma

assim indeterminada.

Neste domínio talvez seja importante recordar as transformações

filosóficas trazidas, nesse mesmo século XV, por Nicolau de Cusa (1401-1464) às

concepções de espaço físico.1 Se por um lado, como diz Koyré, as concepções

cosmológicas de Nicolau de Cusa «foram completamente ignoradas pelos seus

contemporâneos e até, durante mais de cem anos, pelos seus sucessores» (Koyré,

1957: 22), por outro, talvez não seja desprezível o facto da sua defesa

revolucionária de um espaço sem limites, mas ainda não infinito, parecer encontrar

uma correspondência nas implicações da não menos revolucionária organização

perspéctica desse mesmo espaço inventada por Brunelleschi e Alberti.2

No seu De docta ignorantia3 Nicolau de Cusa é peremptório: «... se bem

que o mundo não seja infinito, ele não pode apesar disso ser concebido como finito,

uma vez que lhe faltam os termos entre os quais seria encerrado» (Cusa, 1440: II, 2,

100; cit. por Koyré, 1957: 17). Assim, recusando a ideia de que o espaço é infinito

ele, ao mesmo tempo, recusa veementemente a ideia medieval da finitude e

encerramento desse espaço.4 E, tal como ele, nem Brunelleschi -

ou através dele,

Manetti -

parece tomar o espaço como infinito nem Alberti em momento algum o

afirma, embora ambos criem um sistema capaz de o representar ilimitadamente.

1
Esta relação entre as transformações operadas no espaço visual pela arte italiana com as que

ocorrem no pensamento filosófico através da obra de Nicolau de Cusa aparece já em Panofsky, numa

nota do seu Perspectiva como forma simbólica: «A passagem da visão cosmológica essencial da

Idade Média para a da modernidade (este aspecto foi-nos generosamente apontado pelo Professor

Cassirer) é apreciada, de forma particularmente lúcida, por Nicolau de Cusa. Para Cusa, o mundo

não ainda realmente "infinito" (infinitus), mas "ilimitado" (indefinitus). Ele tornou relativo o centro

espacial desse mundo (tal como sucedia anteriormente, o seu centro espiritual está em Deus), ao

explicar que qualquer ponto casual do espaço "pode ser considerado" o centro do universo, assim

como a representação perspectiva consegue determinar, livremente, o "ponto de fuga" em que parece

"centrar-se" o mundo representado» (Panofsky, 1924-25: 119, n. 64).
2
Não se pretende estabelecer aqui um nexo de causalidade entre ambas mas tão só chamar a atenção

para alguns paralelismos. De qualquer modo, convém recordar que entre Nicolau de Cusa,

Brunelleschi e Alberti existe um elo indirecto de ligação: Paolo dal Pozzo Toscanelli (cf. p. 38, n. 2).
3
Todas as passagens citadas da obra de Nicolau de Cusa, De docta ignorantia, publicado em 1440,

são retiradas de Koyré (1957: 1 1-32).
4
A infinitude é atribuída por Nicolau de Cusa apenas a Deus: «Uma equidistância precisa a diversos

[objectos] não pode ser encontrada for a de Deus, porque
só Ele é a igualdade infinita. Aquele que é,

portanto, o centro do mundo, a saber, Deus muito
santo (benedictus), é o centro da terra e de todas as
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A principal consequência geométrica do pensamento cosmológico de

Nicolau de Cusa é a de que um universo ilimitado é um universo sem centro, isto é,

onde qualquer ponto que se defina será sempre centro desse espaço. Mais ainda, um

universo que, além de ilimitado, é reconhecido por Nicolau de Cusa como

intrinsecamente dinâmico.

... se considerarmos os diversos movimentos das orbes [celestes], [vemos] que é

impossível que a máquina do mundo tenha um centro fixo e imóvel ... (Cusa, 1440: II, 2,
99 ss.; cit. por Koyré, 1957: 16)

O mundo não tem circunferência. Porque se tivesse um centro, ele teria também uma

circunferência, e assim teria em si próprio o seu começo e o seu fim, e o mundo estaria

limitado em relação a algo de outro ... (Cusa, 1440: II, 2, 100; cit. por Koyré, 1957: 17)

Para todo o florentino que tivesse tido nas suas mãos a construção de

Brunelleschi seria provável que a concepção cusiana não parecesse aplicar-se aí. De

facto, ao observar o reflexo no espelho, o orifício, simultaneamente ponto de vista e

centro de projecção, impunha-se também, na sua incontornável presença visual,

como centro compositivo da imagem. Do mesmo modo, a partir daqui e ao longo

do século XV, o ponto cêntrico, ou de fuga, da perspectiva central tenderá sempre a

impor-se ao observador, nem que seja de forma implícita, como centro das pinturas.

E centro porque para este ponto parecerá tender ou, inversamente, dele nascer, todo

o espaço, o mesmo é dizer, o mundo visual representado. Mas, neste sentido, o

ponto cêntrico expressa claramente uma ideia religiosa, na qual se funda uma parte

importante da experiência espiritual subjacente à perspectiva: este ponto, na sua

qualidade de concentração óptica e redução matemática e geométrica, é a presença

abstracta de Deus no centro de um espaço que, à sua semelhança, se funda,

organiza e dá a ver, pelas leis geométricas. Logo, este espaço é todo ele, e não

apenas o seu centro, manifestação divina. Neste sentido, a perspectiva aproxima-se

da concepção estruturalmente metafísica do espaço de Nicolau de Cusa. Até

porque, convém não esquecer, a perspectiva é consequência de um sistema óptico,

o qual não é mais do que tentativa humana de compreensão de um fenómeno maior:

esferas, assim como de tudo o que está no mundo; e, ao mesmo tempo, ele é de todas as coisas a

circunferência infinita» (Cusa, 1440: II, 2, 100; cit. por Koyré, 1957: 17).
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a luz. E sendo esta entendida como manifestação fundamental de tudo o que é vital,

ela era não só identificada com a transcendência divina1 mas também com o visível:

«Ninguém negará que aquilo que não é visível não diz respeito ao pintor, pois este

apenas procura representar as coisas que são vistas» (Alberti, 1435 [;]: I, 2: 37).

Mas neste confronto, entre a concepção de espaço que subjaz à perspectiva

e aquela que se afirma na reflexão filosófica de Nicolau de Cusa, toma-se evidente,

acima de tudo, o quanto a perspectiva central é o palco onde se manifestam em

tensão ou contradição duas importantes qualidades do espaço por si criado: por um

lado, como espaço ilimitado e, mais tarde, infinito ele relativiza a existência de um

centro; por outro, esse espaço é claramente organizado em tomo de um ponto que

se assume como seu centro. Embora esta contradição permaneça estrutural à

representação perspéctica, doravante, na sua prática e nos desenvolvimentos dela

resultantes - sobretudo, a partir de Leonardo
- a representação perspéctica tenderá

a impor a primeira sobre a segunda. Nesse sentido, ela "aproximar-se-á" do

pensamento de Nicolau de Cusa ou parecerá, talvez, a melhor expressão visual da

«relatividade» (Koyré, 1957: 20) que este introduz na concepção e percepção do

espaço, ao defender a ausência no mundo físico de um ponto que seja o seu centro:

E do mesmo modo que os antípodas têm, como nós, o céu acima deles, também àqueles

que estariam nos dois pólos [do mundo] a terra se mostraria como estando no zénite; e onde

quer que alguém esteja, crer-se-á estar no centro. ... De onde [se segue que] a máquina do

mundo terá por assim dizer o seu centro por toda a parte e a sua circunferência em parte

alguma, uma vez que a sua circunferência e o seu centro são Deus, que está em toda a parte

e em parte alguma. (Cusa, 1440: II, 2, 102 ss.; cit. por Koyré, 1957: 21)

Assim, como afirma Koyré (1957: 13), o universo de Nicolau de Cusa não

é infinito (infinitum) mas antes ilimitado. Mas porque não tem limites ele não está

terminado ou seja, «ele carece completamente de precisão e de determinação

rigorosa. Ele nunca atinge o seu "limite"; no sentido pleno do termo, ele é

indeterminado» (Koyré, 1957: 13). Mas, por isso mesmo, sendo indeterminado,

este espaço «não pode ser objecto de uma ciência total e precisa,
mas apenas de um

conhecimento parcial e conjectural» (Koyré, 1957: 13); daí que,

1

Veja-se o uso dos fundos dourados na pintura medieval ou o raio luminoso que fecunda a Virgem
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como a imagem do mundo formada por um certo observador é determinada pelo lugar que
ele ocupa no universo, e como nenhum destes lugares pode aspirar a um valor

absolutamente privilegiado (por exemplo, o de ser o centro do universo), devemos admitir

a possibilidade da existência de diferentes e equivalentes imagens do mundo, o carácter

relativo - no sentido pleno do termo - de cada uma delas e a impossibilidade de uma

representação válida e objectiva do universo ... (Koyré, 1957: 20-1)

E é desta impossibilidade de uma visão racional do mundo, defendida por

Nicolau de Cusa, que, finalmente, o sistema da perspectiva, enquanto sistema de

observação e representação do mundo se afasta. Claramente, a partir de premissas

semelhantes, os pintores e teóricos da perspectiva, responsáveis pela nova e

revolucionária ideia de espaço visual, não retiram as mesmas conclusões. Neste

ponto, dificilmente podemos encontrar uma concordância entre as teses do filósofo

e as dos seus contemporâneos italianos. Pois, como afirma Manetti, a perspectiva é

uma ciência -

porque assente na óptica, na matemática e na geometria
- e foi

fazendo uso dela que Brunelleschi criou uma representação na qual parecia que

aquilo que se via era apropria realidade. Mesmo que esta realidade, a realidade da

piazza dei duomo como, mais tarde, a da piazza delia Signoria não fosse

provavelmente aos olhos de Brunelleschi infinita: «duas praças bem delimitadas,

fechadas sobre si próprias ... este mundo é um mundo finito, fechado, onde as

paralelas, longe de 'fúgarem' até perder de vista sem se encontrarem, encontram-se,

pelo contrário, num ponto bem visível do quadro» (Damisch, 1987: 175). Porém, a

ciência que Brunelleschi inventou para as representar tomava o espaço não só

ilimitado, pois a grelha perspéctica parecia não ser detida pela moldura, como, pela

primeira vez, potencialmente infinito. Esta viria a revelar-se uma das suas maiores

conquistas, embora a sua concretização tivesse que esperar por transformações no

pensamento conceptual e na experiência visual do espaço a que nem Brunelleschi

nem Nicolau de Cusa assistiriam.

em todas as representações da anunciação.
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CAPÍTULO 2.

A VISÃO DO CICLOPE: O MUNDO VISTO DE UM SÓ LUGAR

E COM UM SÓ OLHO

2.1. O olhar perspéctico: o olho único, a pirâmide visual e o raio

cêntrico

A perspectiva é, essencialmente, uma forma de abstracção.

Simplifica a relação entre o olho, o cérebro e o objecto. É uma

vista ideal, imaginada como se fosse vista por um indivíduo com

um só olho, sem movimento, que está claramente separado

daquilo que vê. Faz do espectador um deus, que se torna na

pessoa em quem o mundo inteiro converge, o Espectador
Imóvel. A perspectiva congrega os factos visuais e estabiliza-os;

torna-os um campo unificado. O olho distinge-se claramente

desse campo, tal como o cérebro está separado do mundo que

contempla. (R. Hughes, The Shockofthe New, Londres, 1980, p.

17)1

De tudo o que foi dito até agora, toma-se claro que para concretizar os seus

objectivos, o primeiro painel de Brunelleschi organizava-se, de modo inteiramente

coerente, em tomo daquela que será uma das mais importantes características

estruturais da perspectiva como sistema óptico-visuai: a redução da percepção

visual humana a uma visão de um só olho, isto é, monocular.

Recapitulemos: como diz Manetti, e voltamos a citar, no seu painel,

Brunelleschi, «pintou essa parte da praça que o olho abarca» (Manetti, c. 1480; cit.

por Francastel, 1951: 165; itálico nosso) a partir do ponto definido no interior do

portal principal.

para poder pintá-la, ele próprio, colocou-se na porta
central de Santa Maria dei Fiore, a

umas três braccia, e ... pintou essa parte da praça que o olho abarca, a que compreende o

lado oposto da Misericórdia até ao arco e à esquina de Pecori e parte da [área] lateral à

1

«Essentially, perspective is a form of abstraction. It simplifies the relationship between the eye,

brain and object. It is an ideal view, imagined as being
seen by a one-eyed, motionless person who is

clearly detached from what he sees. It makes a god of the spectator, who becomes the person on

whom the whole world converges, the Unmoved Onlooker. Perspective gathers the visual facts and

stabilizes them; it makes them a unified field. The eye is clearly distinct from that field, as the brain

is separate from the world it contemplates» (R. Hughes, The Shock ofthe New, Londres, BBC, 1980,

p. 17).
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coluna do milagre de Santo Zanobi até à esquina da Paglia [canto alia Paglia]; e tudo o

que desses lugar se vê à distância. (Manetti, c. 1480; cit. por Francastel, 1951: 165)

Tal significa, de forma muito clara, que o campo da pintura correspondia,

ou pretendia corresponder, à visão do espaço em questão a partir deste olho único.

O lugar definido é o lugar ocupado por esse olho de Brunelleschi: o olho que vê e

com o qual a visão é transformada em representação. Esse será também, no

momento culminante da demonstração, o lugar a ocupar pelo olho do observador.

Sendo assim, esta redução monocular da visão humana é, para efeitos da

demonstração que Brunelleschi realiza, acompanhada de forma consistente e

sintomática por uma precisa determinação desse ponto que geometricamente

representa e simboliza não só este olho único mas, com ele, todo o corpo do

observador - esta é a função geométrica do orifício. Desta forma, o indivíduo que

vê é transformado, por uma operação geométrica, numa abstracção coerente e

necessária, até

porque o pintor necessita de pressupor um lugar único de onde se dará a ver a sua obra,

determinado tanto em altura e largura como nos seus lados e na sua distância, de tal modo

que ao observá-la não ocorram os erros [distorções] que acontecem sempre que o lugar se

afasta daquilo que aparece aos olhos ... (Manetti, c. 1480; cit. por Francastel, 1951: 165)

E este orifício, convém lembrar, atravessava o painel, irrompendo

na parte pintada do templo de San Giovanni, no exacto lugar onde se percutia

[interceptava] o olho, na linha recta de quem observava a partir daquele lugar situado no

interior da porta central de S. Maria dei Fiore e onde teria que se colocar caso quisesse

retratá-lo. (Manetti, c. 1480; cit. por Francastel, 1951: 165)

Portanto, este é o lugar onde Brunelleschi ter-se-á colocado para pintar o

painel e onde, de forma consequente, o observador deveria igualmente colocar-se

para que pudesse comparar a imagem pintada com aquilo que ela representava. Ao

mesmo tempo, como também nos informa Manetti, a dimensão do painel, a

dimensão do espelho, a distância a que este ficaria do primeiro
-

quando o

indivíduo o segurasse com o seu braço esticado
-

e, pressupõe-se, as dimensões das

próprias coisas pintadas, estavam calculadas de forma proporcional com as

distâncias e tamanhos reais:
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e aquela distância a que estava o espelho, na outra mão, correspondia mais ou menos, em

braças reduzidas, à distância que ia, em braças reais, do lugar onde ele indicava ter estado

para o representar [o painel] até ao templo de S. Giovanni. (Manetti, c. 1480; cit. por

Francastel, 1951: 165-6)

Portanto, Brunelleschi parece claramente querer assegurar, recorrendo às

leis ópticas da perspectiva naturalis, uma correspondência científica entre mundo

pintado e mundo real, entre representação e visão. Para a alcançar, ele inventa

aquele que é, pela primeira vez, não só um sistema consistente e organizado, do

ponto de vista geométrico-matemático, como esteticamente inovador e capaz de

conduzir a um enriquecimento do sentido pictórico. Em traços gerais, esse sistema

combina e articula um conjunto amplo de conceitos que, formando um pensamento

e um método sistemático de representação visual, derivam afinal de uma

interpretação geométrica da visão humana. E é nesse sentido que a perspectiva

central - a invenção de Brunelleschi - ao afírmar-se como método de

representação, pressupõe e impõe um processo tanto de visualização, isto é, de ver,

como de organização da visibilidade, ou seja, de dar a ver. E é também isto que

Alberti sintetizará na sua afirmação de que «aquilo que não é visível não diz

respeito ao pintor, pois este apenas procura representar as coisas que são vistas»

(Alberti, 1435 [/]: I, 2: 37).

2.1.1. Raios visuais, pirâmide visual e sua intersecção

Representar aquilo que se vê pressupõe saber como se vê. E, desde o

primeiro momento, a perspectiva recorreu às leis ópticas da visão
- a perspectiva

naturalis -

para se constituir como ciência autónoma da representação: como

perspectiva artificialis. Esta operação implicava a compreensão matemática dessas

leis ópticas e a sua consequente transformação
visual em regras geométricas, num

processo sistemático de redução e abstracção da realidade. Acima de tudo, o

objectivo da perspectiva naturalis de «explicar geometricamente como é que a

aparência visual era levada incorrompida através do meio luminoso e depois
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reproduzida no olho humano» (Edgerton, 1991: 94)1 tornava-se, sem qualquer

modificação essencial, no objectivo dm perspectiva artificialis: «representar sobre o

quadro os objectos e o espaço reais, pela exacta determinação matemática da sua

forma, das suas dimensões e posição, de modo a que a imagem pictórica

corresponda fielmente àquela que a visão directa produz» (Émiliani, 1961: 12).2

Para tanto, Alberti (1435 [/]: I, 5: 40), recorrendo ao conhecimento

estabelecido, começa por definir o mundo visual como um conjunto articulado de

superfícies, superfícies que «são examinadas através de certos raios,» raios que,

«como se fossem ministros da visão,» devem apropriadamente ser denominados

«raios visuais, já que pela sua acção as imagens das coisas são impressas nos

sentidos.»

Estes raios, alongando-se entre o olho e a superfície vista, movem-se rapidamente com um

poder enorme e uma subtileza admiráveis, penetrando o ar e os corpos rarefeitos e

transparentes até encontrarem algo denso ou opaco onde os seus pontos colidem e, de

forma instantânea, penetram. (Alberti, 1435 [;]: I, 5: 40)

Neste ponto, Alberti, não perdendo de vista os objectivos deste seu tratado,4

considera não ser sua tarefa tomar posição na velha discussão acerca da formação e

origem destes raios: se, como se discutia desde a Grécia, eles emanariam das coisas

vistas ou, pelo contrário, dos olhos.5 Tal como, de forma semelhante, considera que

1
«The principal concem of optics ... was to explain geometrically how visual likeness pass

uncorrupted through the médium of light and then are reproduced in the human eye.»
2
«. . . ces procedes ont tous le même but . . . représenter sur le tableau les objets et 1'espace réels, par

Fexacte détermination mathématique de leur forme, de leurs dimensions et position, de façon que

1'image picturale corresponde fidèlement à celle que produit la vision directe ...»
3
Alberti define superfície desta forma: «Se se juntar muitas linhas próximas entre si, como fios de

um tecido, estas criarão uma superfície e uma superfície é certa parte extrema do corpo a qual é

percebida não pela sua profundidade mas apenas pelo seu comprimento e largura e também pelas

suas qualidades [ou propriedades]. Algumas destas qualidades são de tal modo parte da superfície

que não podem ser removidas ou separadas dela sem que a superfície seja alterada. Outras são

aquelas que podem apresentar-se de tal modo ao olho que a superfície parece ao observador ter-se

alterado quando, de facto, a forma da superfície permanece inalterada» (Alberti, 1435 [l]: I, 2: 38).
4

«Aqui, apenas delineei, como um pintor falando para pintores, os primeiros rudimentos da arte da

pintura» (Alberti, 1435[l]: I,
23: 59).

Como refere Pirenne (1970), neste domínio, formam-se na Grécia dois grupos de teorias rivais: o

das teorias centrífugas, defendendo que raios visuais rectilíneos eram emitidos pelos olhos na

direcção das coisas para as quais se olhava, e o das teorias centrípetas, que, pelo contrário,

defendiam que, por alguma forma, as imagens dos objectos partiam destes e chegavam aos nossos

olhos. Se o grego Euclides (c.300 a.C.) era partidário da primeira, o árabe Alhazen foi-o do da

segunda. Assim, da Grécia até à Idade Média a discussão entre ambas as correntes prolonga-se e
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Este não é o lugar para discutir se a vista repousa na junção do nervo interno do olho [o
nervo óptico], ou se as imagens se representam na superfície do olho, como aconteceria

num espelho animado. Não penso ser necessário aqui falar de todas as funções do olho

relacionadas com a visão. Será suficiente nestes livros descrever de forma breve as coisas

que são essenciais ao presente objectivo.» (Alberti, 1435 [l]: I, 6: 41)1

Portanto, o que de facto importa a Alberti é que o pintor perceba que, como

o acto de ver assenta de forma estrutural na existência destes raios, «a visão ocorre

por via de uma pirâmide de raios» (Alberti, 1435 [;]: I, 7: 42-3):

Uma pirâmide é um corpo de forma oblonga de cuja base todas as linhas rectas,

prolongadas para cima, se encontram num e mesmo ponto. A base da pirâmide é a

superfície vista e os lados da pirâmide são os raios visuais aos quais chamei extrínsecos. O
vértice da pirâmide reside dentro do olho onde os ângulos das quantidades dos vários

triângulos se encontram. (Alberti, 1435 [;]: I, 7: 42-3)

Assim, como «superfícies individuais gozam da sua própria pirâmide carregada

com as suas cores e luzes próprias,» «e como os corpos estão cobertos de

superfícies,» então «todas as quantidades de corpos que vemos formarão uma só

pirâmide contendo tantas pirâmides menores quantas as superfícies existentes que

são abraçadas pelos raios a partir desse ponto de vista» (Alberti, 1435 [i]: I, 1 1: 46).

O corolário resulta, deste modo, inteiramente lógico: «Portanto, uma pintura será a

intersecção de uma pirâmide visual a uma dada distância, com um centro fixo e

renova-se e é curioso verificar que a tese centrífuga encontrou defensores até, pelo menos, ao século

Xin, isto é, bastante próximo de Brunelleschi e de Alberti (Tirenne, 1970: 7-8).
1
Se Alberti prefere não tomar directamente posição nesta matéria, já Leonardo, pelo contrário,

defende claramente que estes raios não são emitidos pelos olhos mas sim reflectidos pelas coisas que
vemos: «Da natureza da visão. Digo que a visão é exercida por todos os animais através da luz; e se

alguém contra isto alegar a visão dos animais nocturnos, direi que ela está igualmente sujeita às

mesmas leis naturais. Porque é claramente compreensível que os sentidos que recebem as imagens
das coisas não projectam para fora de si qualquer virtude visual; pelo contrário, o meio atmosférico,

que existe entre o objecto e o órgão sensorial, incorpora em si a forma das coisas, a qual é

transmitida a esse sentido pelo contacto com ele ... as formas dos objectos não enviam as suas

imagens através da atmosfera se aqueles não estiverem iluminados; sendo o olho assim, não as pode
receber dessa atmosfera, mesmo que esta toque a sua superfície, se elas lá não estiverem. Se tu

quisesses falar dos muitos animais que caçam à noite, respondo que quando a estes falta a pouca luz

que é suficiente à natureza dos seus olhos, eles orientam-se com a potência da audição e a do

olfacto, as quais não são impedidas pelas trevas e nas quais ultrapassam em muito o homem. ...

Nenhum corpo pode ser apreendido sem brilho e sombra; brilho e sombra são causados pela luz»

(MS. CA., foi. 89 r ; 258 r [Richter, 1883: n.° 834 (I: 124-5)]). Mas aquele que parece ser o seu

argumento mais retumbante é o que retira a sua força daquilo que hoje designamos por pós-imagens:
«Se olhares para o Sol ou qualquer outro corpo luminoso e depois fechares os olhos, vê-lo-ás
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determinadas posições das luzes, representada pela arte com linhas e cores numa

dada superfície» (Alberti, 1435 [;]: I, 12: 48).

Esta ideia da visão como uma pirâmide de raios cujo vértice é o olho do

observador e da pintura como intersecção plana e transparente dessa pirâmide a

uma dada distância do olho, formulada pela primeira vez por Alberti (Émiliani,

1961 : 1 1, n. 2), constitui a base fundamental da teoria visual da perspectiva. Assim,

se diferentes autores e diferentes tratados posteriores irão alargar e desenvolver, de

forma crescentemente complexa, este edifício teórico, eles manterão, porém, os

seus paradigmas de base. Por exemplo, Leonardo da Vinci, anos depois, ao definir

perspectiva linear reafirmará, desta forma, a concepção de Alberti:

Perspectiva é uma demonstração racional pela qual a experiência confirma que todos os

objectos enviam a sua imagem ao olho através de uma pirâmide de linhas; e corpos de igual
grandeza produzirão pirâmides de tamanhos diferentes, em função das diferenças de

distância entre um e outro. Por pirâmide de linhas, entendo aquelas que começam nos

extremos das superfícies dos corpos e convergem num único ponto afastado daqueles. Um

ponto, diz-se ser aquele que [não tendo dimensões] não pode ser dividido, e este ponto,
estando colocado no olho, recebe todos os pontos da pirâmide. (Leonardo, MS. A., foi. 3 r

[Richter, 1883: n.° 50 (I: 30)])1

E acrescenta (cf. fig. 11):

... o olho contém dentro de si um ponto a, único e indivisível, para o qual convergem todos

os pontos da pirâmide de linhas que partem de um objecto ... Se a linha ef tem que entrar

como imagem numa abertura do olho tão pequena [como a pupila], deveis confessar que

por mais pequeno que seja um objecto ele não consegue entrar naquilo que é mais pequeno

que ele próprio sem ter que ò!iminuir de tamanho, e para diminuir ele tem que adoptar a

forma de uma pirâmide. (Leonardo, MS. A., foi. 10 r [Richter, 1883: n.° 52 (1:52-3)])

novamente dentro do teu olho durante bastante tempo. Isto é a demonstração de que as imagens

entram nos olhos» (MS. CA., foi. 201 r ; 597 r [Richter, 1883: n.° 54 (I: 33)]).
1

E, de forma mais precisa, reafirmando uma vez mais o pensamento de Alberti: «Cada corpo em luz

e sombra enche a atmosfera circundante com infinitas imagens de si próprio; e estas, através de

infinitas pirâmides difundidas no ar, representam o corpo por toda a parte e por todos os lados. Cada

pirâmide, composta por um largo conjunto de raios, inclui dentro de si um número infinito de

pirâmides e cada uma tem o mesmo poder de todas e todas o de cada uma. ... as imagens dos

objectos são transmitidas através de todo o espaço e em todas as direcções, e cada uma das

pirâmides inclui, em cada ínfima parte de si própria, a forma completa do corpo que a produz»

(Leonardo da Vinci, MS. Ash. I, foi. 27 H r [Richter, 1883: n.° 63 (I: 39)]).
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Fig. 1 1 -

Projecção de uma linha efe de dois corpos esféricos no olho

(Leonardo da Vinci, MS. A, foi. 10 r [Richter, 1883: n.° 52 [I: 32])

E é esta pirâmide, cujo vértice se situa no olho do pintor/observador, que

poderá, num qualquer ponto da sua extensão entre esse olho e o objecto, ser

interceptada por um plano perpendicular. Se este além de perpendicular for

entendido como transparente, constituirá a superfície sobre a qual o pintor trabalha.

Assim, sobre esta superfície, a representação pictórica de uma dada coisa não só

corresponderá directamente à visão que se tem dela a partir desse mesmo ponto de

vista como, não menos importante, essa representação reproduzirá de forma

estruturalmente idêntica e proporcional a aparência do objecto ou conjunto de

objectos:

nenhumas quantidades da superfície que são equidistantes à intersecção da pirâmide,

sofrerão qualquer modificação na pintura; pois tais quantidades equidistantes são idênticas,

para qualquer dada intersecção equidistante, às que lhes são proporcionais. Disto decorre

que se as quantidades que formam o contorno de uma superfície não se alterarem, não

ocorrerá qualquer modificação na pintura. E, assim, toma-se claro que qualquer intersecção

da pirâmide visual equidistante da superfície vista é proporcional a essa superfície.

(Alberti, 1435 [;]: I, 15:51)

O plano de intersecção [pariete] é uma linha perpendicular, a qual é entendida como

estando à frente do ponto central onde converge o vértice da pirâmide. E este plano

mantém com este ponto a mesma relação que um plano de vidro apresentaria: através dele

poderás ver os diferentes objectos e sobre ele poderás desenhá-los. E os objectos assim

desenhados serão mais pequenos que os originais e na mesma proporção em que a distância

entre o vidro e o olho é menor que aquela que vai do vidro aos objectos. (Leonardo, MS.

A., foi. 10 v [Richter, 1883: n.° 85 (I: 54)])

Desta forma, a determinação exacta deste ponto no espaço
-

que constitui a

redução abstracta do olho e, com ele, do corpo do observador - é absolutamente

fundamental, tanto para a criação da imagem pictórica como para a sua observação.

Portanto, para que na perspectiva central se alcance a tal coincidência científica
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entre representação e visão é necessário, como diz Émiliani (1961: 8), que o pintor

e o observador se submetam, de igual forma, «às condições ditadas pela própria

construção: por outras palavras, que ele [o espectador] observe o quadro a partir do

mesmo centro visual que foi adoptado pelo pintor, à mesma distância e com um só

olho absolutamente imóvel.»1 Toma-se assim claro que, nestas condições, tanto a

visão perspéctica como a representação que ela edifica assentam numa clara

redução e abstracção geométrico-matemática das bem mais complexas condições

de um visão estruturalmente binocular e intrinsecamente dinâmica. Nesse sentido,

se a perspectiva reproduz a visão humana, ela reproduz, de facto, a visão feita por

um dado sujeito, com um só olho e plenamente imóvel.

Como se compreende, o artefacto criado por Brunelleschi e as condições

por ele impostas à sua observação traduzem claramente uma concepção perspéctica

assente nestes pressupostos. Mais do que isso, na sua globalidade e de uma forma

que raramente voltará a repetir-se, conduzem a uma óbvia sujeição do observador

às regras, leis e necessidades do método inventado. Senão repare-se: em primeiro

lugar, o óculo ou orifício não é mais do que a explícita afirmação - e sua efectiva

corporização material - da necessidade estrutural de definir um ponto de vista, o

qual deverá ser coincidente com o centro da projecção. Mas, ao mesmo tempo, ele

cumpre um conjunto de outras funções decorrentes: obrigar o observador a ocupar

esse lugar no espaço, a nele comportar-se como um sujeito monocular e a ter uma

visão imóvel. Em segundo lugar, ao fazer uso de um espelho e estando este

envolvido, de forma coerente, com todo um calculado sistema de dimensões,

distâncias, projecções e reflexões, Brunelleschi não se limitava a criar um bizarro

artefacto pictórico mas, o que é essencial, a demonstrar que a imagem vista - neste

caso, no espelho
- era a tal intersecção plana e transparente dos raios visuais capaz

de, cientificamente, representar o mundo visível. Como particularidade adicional e

por força deste complexo jogo visual, no painel de Brunelleschi, o ponto de vista, o

1
«Pour que 1'image construite au moyen de la projection perspective, ou centrale, coincide

scientifiquement avec celle de la vision directe, il faut en outre que 1'observateur se plie aux

conditions dictées par la construction elle-même : autrement dit, qu'il regarde le tableau à partir du

même centre visuel que celui adopte par le peintre, à la même distance, et avec un seul ceil

absolument immobile.»
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lugar do olho do pintor/observador e o ponto cêntrico, lugar de intersecção da recta

que une aquele à superfície ou objecto observados, coincidiam. Portanto, como

Narciso que, debruçado sobre o espelho de água, ao ver o reflexo via-se no reflexo,

aqui o observador ao ver o Baptistério via o seu olho no centro desse mesmo

Baptistério. Esta era a invenção de Brunelleschi: a perspectiva central ou, utilizando

a metáfora de Alberti, o meio de tomar a pintura capaz de abraçar a superfície do

lago.

2.1.2. Ponto cêntrico e perspectiva central

De forma fundamental, como vimos, a perspectiva central inventada por

Brunelleschi e desenvolvida e sistematizada teoricamente por Alberti, deriva da

chamada perspectiva naturalis ou, por outras palavras, ela encontra a sua origem

mais remota no tratado de Euclides, intitulado Óptica, escrito por volta de 300 a.C.

E embora Euclides defendesse erradamente que eram os olhos que emitiam os raios

visuais em direcção às coisas por nós observadas, os seus sete teoremas

permanecem ainda hoje válidos. A razão disto está no facto de eles assentarem no

pressuposto, esse sim fundamental, de que estes raios visuais -

ou seja, a luz -

independentemente da sua direcção, propagam-se em linha recta. E é este

pressuposto o mais importante e estruturante conceito subjacente à moderna teoria

perspéctica:1 como afirmará explicitamente Leonardo da Vinci, «os raios solares e

outros raios luminosos ao atravessarem a atmosfera são obrigados a viajar em linha

recta; a menos que sejam desviados por um ar mais denso ou mais rarefeito» (MS.

W., foi. 146 r [Richter, 1883: n.° 130 (I: 78)]). Donde, «todos os raios que

transportam as imagens dos objectos através do ar são linhas rectas» (MS. W., foi.

145 B v [Richter, 1883: n.° 77 (I: 47)]).2 E se a luz se propaga em linha recta,1

1
Para uma síntese dos sete teoremas de Euclides e, simultaneamente, da sua contribuição para a

perspectiva naturalis e, através dela, para & perspectiva artificialis, cf., p. e., Pirenne (1970: 60-2).
2
Como é próprio do seu pensamento, Leonardo voltará a este assunto mais vezes; por exemplo: «...

cada raio atravessando uma atmosfera, toda ela, de igual densidade, viaja numa linha recta desde a

sua causa até ao objecto ou lugar em que incide» (MS. A., foi. 8 v [Richter, 1883: n.° 129 (I: 76)]).

95



então isso quer dizer, como afirma Gombrich, que os nossos olhos não contornam

esquinas ou seja, que tanto a projecção lumínica nas nossas retinas como a

projecção perspéctica num plano decorrem desse mesmo facto e expressam uma

mesma consequência:

Ora, a perspectiva talvez seja uma habilidade difícil, mas a sua base . . . assenta num dado

incontestável da experiência: o facto do nosso olhar não contornar esquinas. É devido a

esta nossa infeliz incapacidade que, enquanto olharmos com um só olho imóvel, apenas
veremos um lado dos objectos e teremos que adivinhar, ou imaginar, o que está por trás

(Gombrich, 1960: 21 1)2

E -

ponto de vista (olho do observador); EA, EB, EC, ED - raios extrínsecos;
EG - raio cêntrico; PI, P2, P3, P4 - Raios intrínsecos.

Fig. 12 -

Esquema da pirâmide visual segundo Alberti (Kemp, 1990: 22)

Mas tendo embora a mesma natureza rectilínea, os raios visuais, de acordo

com Alberti, não são todos idênticos entre si e, por isso, não desempenham o

mesmo papel no processo visual que a perspectiva procura reproduzir (fig. 12).

Assim, no seu tratado de 1435, ele distinge três tipos de raios:

Imaginemos os raios, como se fossem finos fios reunidos e apertados contra si num dos

extremos, como num molho, que juntos penetram no interior do olho onde reside o sentido

Consideramos aqui, em conformidade com o pensamento em vigor, que embora a luz tenha uma

dupla natureza - sendo constituída simultaneamente por ondas electromagnéticas e partículas a

deslocarem-se rectilineamente no espaço
-

para podermos compreender os principais resultados da

sua interacção com o meio ambiente terrestre e, ao mesmo tempo, a experiência que dela tem o ser

humano, ela pode ser reduzida à sua componente de fotões em propagação rectilínea.
2
«Now perspective may be a difficult skill, but its basis, as has been said, rests on a simple and

incontrovertible fact of experience, the fact that we cannot look round a comer. It is due to this

unfortunate inability of ours that as long as we look with one stationary eye, we see objects only
from one side and have to guess, or imagine, what lies behind.»
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da vista. Aí eles são como um tronco de raios do qual, como rebentos rectilíneos, os raios

são libertados e se projectam contra a superfície à sua frente. Mas existe uma diferença

entre estes raios que, na minha opinião, é essencial compreender. Eles diferem em força e

função, pois alguns chegam até aos contornos das superfícies e abarcam toda as suas

dimensões. Chamemos a estes raios extrínsecos . . . Outros raios, quer sejam recebidos por

toda a extensão da superfície ou dela emanem, têm a sua função particular dentro da

pirâmide de que agora falo, pois estão imbuídos das mesmas cores e luzes com que brilha a

própria superfície. Chamemos, portanto, a estes raios intermédios. De entre estes existe um

que é chamado o raio cêntrico, em analogia à linha cêntrica de que falávamos antes, porque
se encontra com a superfície de um tal modo que faz ângulos iguais com todos os seus

lados. Assim, encontrámos três tipos de raios: extrínsecos, intermédios e cêntrico. (Alberti,

1435 [/]: I, 5: 40)

:"f:
T

X

B - módulo de 1 braccio, H
- linha do horizonte; V

-

ponto de convergência;

E -

ponto de vista (olho do observador);
P -

plano pictórico; Z
-

ponto de "distância."

Fig. 13
- A construção perspéctica segundo oDepictura de Alberti (Kemp, 1990: 23)
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Dos três, o raio cêntrico é, indubitavelmente, o mais importante. Alberti

chama-lhe o príncipe dos raios:

Raio cêntrico será apenas aquele que intercepte a quantidade de tal modo que os ângulos

adjacentes sejam iguais em todos os lados. ... Bastante pode ser dito acerca do poder e

função deste raio. Uma coisa não pode ficar por dizer: somente este raio, como numa

assembleia unida, é suportado no seu centro por todos os outros, donde com razão ele pode
ser chamado o dirigente e príncipe dos raios. (Alberti, 1435 [;]: I, 8: 43-4)

Ou seja, o raio cêntrico é a perpendicular que une o olho à superfície de

representação, isto é, que liga dois pontos fundamentais: o vértice da pirâmide

visual, situado no interior do olho, e o ponto, ou signo,1 que sobre a superfície não

só centraliza e organiza espacialmente toda a representação como simboliza a maior

das distâncias representadas. Este último, apelidado de forma consequente por

Alberti de ponto cêntrico, detém, naturalmente, uma enorme importância no seu

método perspéctico (fig. 13):

Depois, dentro deste quadrângulo marco um ponto à minha vontade, o qual ocupa o lugar
onde o raio cêntrico o intersecta e, por isso, chamo-lhe ponto cêntrico. Este ponto estará

bem colocado se estiver a uma altura maior que a linha que forma a base do quadrângulo
mas não mais alto que a altura do homem que pintei, de tal modo que as coisas [os objectos

e as figuras pintadas] e quem as vê [o observador] e quem pinta as coisas vistas [o pintor]

pareçam estar no mesmo plano. Portanto, tendo colocado o ponto cêntrico tal como disse,

desenho linhas rectas desde este ponto até cada uma das divisões feitas na linha de base do

quadrângulo. Linhas que me demonstram de que modo cada quantidade transversal vai

diminuindo quase até ao infinito. (Alberti, 1435[/]: I, 19: 54)

E é em tomo deste ponto cêntrico -

o ponto (onde se situa o orifício) resultante da

intersecção entre a perpendicular que parte do tal olho único (o ponto de vista, ou

centro de projecção) com o objecto a representar (o Baptistério)
-

que, claramente,

parece organizar-se o método geométrico usado por Brunelleschi. Tal como será

este ponto cêntrico a chave do método por ele ensinado a Masaccio e que este,

sabe-se hoje, empregou naquela que será
- como já referimos

-

a primeira grande

obra de arte inteiramente organizada pela perspectiva: a Santíssima Trindade,

pintada por volta de 1426 (fig. 1 e fig. 14).
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Brunelleschi parece ter explorado uma teoria óptica nunca aplicada antes: a de que a altura

implicada do olho do artista/observador deverá determinar o "ponto cêntrico" na superfície
e, portanto, o horizonte dentro desta profundidade fictícia. Neste horizonte (ou "linha

cêntrica")[ ] todas as paralelas, limites de edifícios e estradas que progridem em

profundidade devem convergir, exactamente como na visão empírica. (Edgerton, 1991: 89,

n.2)3

Fig. 14 - Reconstituição, segundo planta e alçado, do espaço perspéctico representado na Santíssima

Trindade, de Masaccio. O ponto de vista encontra-se a cerca de 5,5 m do fresco

(P. Sanpaolesi, cit. porKubovy, 1986: 29).

Embora seja no De pictura, como vimos, que o conceito de ponto cêntrico aparece

formulado pela primeira vez, também neste aspecto Alberti estaria a exprimir e a

transmitir uma invenção de Brunelleschi (Edgerton, 1975: 142-3). Por outras

1

Logo no início do seu tratado, Alberti define "ponto" deste modo: «... um ponto é um signo o qual,

podemos afirmar, não é divisível em partes. Chamo signo a qualquer coisa que existe numa

superfície de tal modo que é visível ao olho» (Alberti, 1435 [l]: I,
2: 37).

2
De facto, a línea centrica de Alberti representa o horizonte visual e, de forma consequente,

corresponde àquela que hoje designamos por "linha do horizonte".
3
«Brunelleschi seems to have exploited an optical theory never applied to painting before, that the

implied eye levei of the artist/observer must determine
the "centric point" on the picture surface and
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palavras, ele estaria a propor aos pintores um método que tinha a vantagem

adicional de já ter sido aplicado e testado em termos práticos pelo jovem Masaccio:

J. V. Field, R. Lunardi, and T. Settle mediram cuidadosamente as linhas incisas bem como

outras indicações ainda visíveis na superfície do fresco de Masaccio, tendo concluído, de

forma bastante independente e no desconhecimento aparente da minha própria pesquisa

anterior, que Masaccio aplicou de facto o princípio do "ponto cêntrico" e que esta foi de

facto a "regra" redescoberta por Brunelleschi. (Edgerton, 1991: 89, n. 2)1

Assim, o conceito de ponto cêntrico teria sido criado e usado por

Brunelleschi no seu primeiro painel, por volta de 1413, aplicado por Masaccio no

seu fresco, por volta de 1426, e sistematizado por Alberti em 1435. Neste pormenor

parece evidenciar-se um dos traços mais importantes para a compreensão do papel

de Alberti na criação da perspectiva pictórica: o edificio teórico por si erguido no

seu tratado seria de facto, nos seus traços essenciais, a brilhante elaboração,

sistematização e exposição teórico-pedagógica, de um método originalmente criado

por Brunelleschi. Nesse sentido, a invenção revolucionária cabe a Brunelleschi, ao

encontrar maneira de trazer para a arte, através de uma síntese empírica, todo um

conjunto de conhecimentos de carácter óptico, geométrico, etc, reunidos ao longo

do tempo mas que nunca tinham sido inteiramente articulados. E a Alberti parece

caber, de forma não menos importante, o papel de juntar a invenção original aos

aprofundamentos práticos entretanto ocorridos no seio do círculo artístico

florentino encabeçado por Brunelleschi e que ele próprio integrava, tomando-a num

método prático. De facto, estando este adaptado às preocupações e aos objectivos

dos artistas, podia ser aprendido e aplicado por eles à produção de diferentes obras,

independentemente do seu conteúdo, funções e propósitos particulares.

Portanto, pode-se afirmar que é Alberti, em grande parte, quem toma a

invenção e demonstração visual de Brunelleschi num método claro, objectivo e

therefore the horizon within its fictive depth. On this horizon (or "centric line") ali parallel, receding

edges ofbuildings and roads must converge, as in empirical
vision.»

1
«J. V. Field, R. Lunardi, and T. Settle have carefully measured the incised lines and other

indications stiíl to be seen on the surface of Masaccio's fresco, and have concluded, quite

independently and in apparent ignorance of my own prior research, that Masaccio did indeed apply

the "centric point" principie, and that this in fact was Brunelleschi's
rediscovered "mie."»
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científico.1 O que significa que, no essencial, este método que Alberti ensina aos

pintores seria idêntico àquele que havia sido usado por Brunelleschi. Não porque

correspondesse integralmente a este mas porque partiria das mesmas premissas,

utilizaria os mesmos conceitos e aplicava-os tendo em vista atingir os mesmos

resultados.

[Ambos os métodos, o de Brunelleschi e o de Alberti] assentam igualmente no princípio da
intercisione delia pirâmide visiva, possibilitam a representação de espaços fechados, o

desenvolvimento da visão panorâmica e ainda o desdobramento e a medição "correctos"
dos objectos isolados que lá se encontram. O Renascimento conseguiu, deste modo,
racionalizar por completo, matematicamente, uma imagem do espaço previamente
unificado sob o ponto de vista estético ... Tornava-se possível agora representar uma

estrutura espacial, sem ambiguidades, coerente, dotada de extensão infinita (dentro dos
limites da "linha de visão"), em que os corpos e as distâncias de espaço vazio entre eles se

amalgamavam harmoniosamente, num corpus generaliter sumptum. (Panofsky 1924-5-

59)

Assim, este ponto cêntrico em tomo do qual toda a representação passará a

partir de agora a ser organizada -

que no painel de Brunelleschi estava então

situado sobre a representação do Baptistério e havia sido feito coincidir com o

ponto de vista
- este ponto, é, afinal, aquele que, mais tarde, virá a chamar-se ponto

de fuga: «a representação gráfica perspéctica do ponto de convergência, no infinito,

de todas as paralelas do sistema considerado» (Émiliani, 1961: 14).2 Por isso, não

sendo ainda infinito, o espaço criado por Brunelleschi e Alberti tem tudo para que,

rapidamente, o venha a ser. Até porque, desde logo, ele contém - e com ele, o

pensamento que o estrutura e o dá a ver
-

a ambição de o atingir.3

1
A preocupação científica de Alberti é constante em todos os seus tratados, seja no dedicado à

pintura ou naqueles que, mais tarde, dedica à arquitectura e à escultura. Neste último, o De statua,

escrito por volta de 1464, essa preocupação é resumida por si na seguinte afirmação: «As artes são

aprendidas por via da razão e do método e são guiadas pela prática» (cit. por Blunt, 1962: 1 1).
2
«... point de fuite ou de convergence du système ; il constitue la representation graphique

perspective du point de convergence, à 1'infini, de toutes les parallèles du système considere.»

«In short, in the Albertian model it is possible to interpret a new geometry that, in contrast with

Euclidean geometry, establishes a finite plane (superfície) with at least one point at infinity and a

line, also at infinity, that makes it symmetrical» (Salgado, 1998: 122).

101



2.1.3. Perspectiva, olho e visão: o observador como testemunha ocular

Este modelo baseado numa intersecção da pirâmide visual, cujo vértice

estando no olho toma o centro de projecção coincidente com o ponto de vista,1 este

modelo, dizia-se, representa acima de tudo espaço em perspectiva mais do que

objectos em perspectiva (Salgado, 1998: 122). Por outras palavras, a intersecção dá

origem a um plano projectivo no qual é representado o espaço visual percepcionado

pelo observador. Desta forma, a principal característica ou invenção do método

exposto por Alberti encontra-se no plano do chão, essa retícula modular organizada

a partir do ponto cêntrico. Esta superfície, importada provavelmente da ciência

cartográfica (Salgado, 1998: 122), apresenta desde logo três qualidades

fundamentais: por um lado, enquanto superfície finita, ela é passível de se estender

ilimitadamente, estruturando todo o espaço e sustentando, através dele, todas as

coisas, objectos e figuras que o integrem; por outro, sendo uma superfície em

projecção a partir de um ponto que a organiza, ela gera uma representação do

espaço e das formas que sendo distorcida não é arbitrária; finalmente, sendo essa

superfície uma retícula modular ela unifica e submete à mesma lógica proporcional

este espaço representado, atribuindo-lhe dimensões exactas que são, por isso

mesmo, mensuráveis (fig. 15).

1
«... des méthodes de projection au sens moderne du terme ... font usage d'un centre de projection

(1'ceil des traités de la Renaissance), d'une figure (1'objet représenter), et d'un plan de projection (la

surface graphique ou picturale). ... Le centre de projection est le point d'oú partent les rayons de

projection ; ... S'il se trouve ... à une distance finie, on a une projection centrale ou perspective .

Dans la projection centrale, ou perspective, le centre de projection est dit « station » (oeil) ou « centre

de vision » (V), puisqu'en ce point est supposé 1'oeil du spectateur, et c'est à partir de lui que les

objets sont projetés sur un plan verticale appelé « tableau » (q). ... L'intersection du tableu avec le

plan horizontal passant par le centre de vision est une droite dite [13] « horizon » (o) (cette ligne

d'horizon est donc la projection de ce plan sur le tableu) ; c'est sur elle que se trouve le « pooint

principal » ou « point de vue » (Vo), c'est-à-dire le pied de la perpendiculaire joignant 1'ceil au

tableau (ce point est donc la projection de 1'oeil sur le tableau). ... On appelle « points de distance »

(Dl et D2) les deux points ou le cercle de distance coupe Phorizon
: ils coincidem avec les points de

convergence, ou « points de fuite » des deux systêmes de parallèles horizontales faisant

(transversalement) des angles de 45° avec le tableau ; le point principale coincide, lui, avec le point

de fuite des lignes perpendiculaires au tableau» (Émiliani, 1961: 11-3).
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Fig. 15 - Grelha perspéctica Q3.ock, 1990: xi)

Assim, ao contrário de outros sistemas visuais que procuram representar a

aparência das coisas de forma neutra, isto é, alheia à relatividade do observador e

da sua posição num espaço que o ultrapassa, a perspectiva é um sistema de

representação que procura reproduzir a visão humana, isto é, que procura

representar a profundidade do mundo visual e a tridimensionalidade dos seus

objectos e figuras tal como são percepcionadas por um dado indivíduo colocado

num dado lugar ou ponto de vista. Por isso, de acordo com a teoria de David Marr

(1982) e como, aliás, salienta Willats (1990: 242), se os primeiros sistemas podem

ser classificados de descrições centradas no objecto (object-centred descriptions) a

perspectiva, ao contrário, destina-se a produzir uma descrição centrada no

observador (viewer-centred description).

Para tanto, a teoria perspéctica instaura o olho como origem e centro da

visão: ela cria uma imagem onde o tamanho, a forma, a disposição e o escorço dos

objectos bem como a sucessiva sobreposição entre eles resulta da visão operada por

um só olho numa dada posição e só nessa. Olho que define o ponto de vista ou

centro de projecção, o qual, por sua vez, é o ponto de convergência de um conjunto

de raios visuais e, ao mesmo tempo, o centro de rotação visual desse olho (Pirenne,

1970: 72). Portanto, para perceber a relação entre representação perspéctica e visão

humana é absolutamente essencial recordar que «a projecção perspéctica é válida
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apenas para um só olho colocado na posição correcta relativamente à perspectiva ou

aos objectos representados em perspectiva» (Pirenne, 1970: 76)1 e que essa

projecção corresponde à secção transversal plana que corta pirâmide visual que

converge nesse olho. Talvez por isso e nestes termos, para Leonardo não só a

imagem perspéctica de algo poderia assemelhar-se à visão desse algo como,

inversamente, a visão poderia parecer-se com a representação: «Da pintura. Os

objectos em relevo quando vistos a curta distância e com um só olho, parecem uma

pintura perfeita ...» (MS. Triv., foi. 74 [Richter, 1883: n.° 28 (I: 21)]).

Ora esta relação estrutural entre perspectiva e visão e a unificação de

ambas sob o primado do olho toma igualmente compreensível que a estrutura do

olho se tomasse paradigmática do processo visual, que o seu estudo constituísse o

cerne da percepção visual e, finalmente, que o entendimento mecânico do seu

funcionamento conduzisse ao desejo de criar máquinas visuais. Não é estranho,

portanto, que Leonardo tenha relacionado directamente o olho com a câmara

obscura ou, mais especificamente, com \xrnz.pinhole camará. Até porque, sendo o

olho humano constituído na sua maior parte pelo humor aquoso e pelo humor vítreo

e sendo as propriedades ópticas de ambos muito semelhantes às da água, se poderia

considerar que, desse modo, o olho humano seria, «na sua essência, uma câmara

obscura cheia de água»
- exactamente como a pinhole camará e a câmara

fotográfica são câmaras obscuras cheias de ar (Pirenne, 1970: 31). Portanto, como

salienta Pirenne (1970: 33), Leonardo estava inteiramente correcto quando afirmava

que «os objectos transmitem as suas imagens ou aparências e estas se intersectam

no interior do olho, no humor cristalino», da mesma forma que, através de «um

pequeno buraco circular,» «as imagens de objectos iluminados penetram numa

câmara muito escura» (Leonardo da Vinci, Ms. D., foi. 8 r [Richter, 1883: n.° 71

(I: 44-5)]).

1
«... a perspective projection is strictly valid only for one single eye placed at the right position with

regard to the perspective or to the objects depicted in the perspective.»
2
Cf. see. 1.1.3., do cap. 1, desta parte.

3
Uma pinhole camará é uma câmara constituída por uma abertura ínfima para a entrada da luz e

sem qualquer lente.
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Acima de tudo, ao centrar-se no olho e, através dele, no sujeito observador,

a perspectiva toma este no centro e modelo da representação. Dessa forma, ela

define e introduz um princípio de relatividade e comparação, que prefigura a

ciência e o pensamento modernos:

... a crença dos filósofos de que se o céu, as estrelas, os mares, as montanhas e todas as
criaturas vivas, juntamente com todos os outros objectos, fossem, de acordo com a vontade
dos deuses, reduzidos a metade do seu tamanho, tudo aquilo que vemos em aspecto algum
pareceria diminuído relativamente ao que é agora ... O marfim e a prata são de cor branca,
porém ao lado dos Cisnes ou do linho branco como neve já não o são tanto. Por esta razão,
as superfícies aparecem muito claras e resplandecentes numa pintura quando nelas existe a
mesma proporção do branco ao negro que existe do iluminado à sombra nos próprios
objectos. Portanto, todas estas coisas são apreendidas por comparação ... E a comparação
faz-se sempre com as coisas que melhor se conhece. Como o homem é de entre todas as
coisas a mais conhecida para o próprio homem, talvez Protágoras, ao dizer que o homem é
a escala e a medida de todas as coisas, entendesse por isto que em todas as coisas os seus
acidentes são devidamente comparáveis e conhecidos através dos acidentes no homem.
Tudo isto nos demonstra que por mais pequenos que representemos os objectos numa
pintura, eles parecerão grandes ou pequenos em função do tamanho que qualquer figura
humana tiver nessa pintura. (Alberti, 1435 [;]: I, 17: 53)

E é neste sentido, que Gombrich (1976: 252-6) afirma que a representação

perspéctica pressupõe o princípio da testemunha ocular (eye-witness principie),

descoberto e aplicado pela primeira vez na Grécia antiga:

E o princípio que tem sido geralmente descrito à luz da estética antiga como mimesis ou

imitação da natureza. Mas, do meu ponto de vista, esta formulação desvia a atenção do

mais importante corolário do princípio da testemunha ocular, tão frequentemente
negligenciado; refrro-me à regra negativa de que o artista não pode incluir na sua imagem
nada que a testemunha ocular não pudesse ter visto de um ponto determinado num

momento determinado. ... [Portanto] a perspectiva permite-nos eliminar da nossa

representação tudo aquilo que não pode ser visto a partir de um determinado ponto

privilegiado
-

o que pode deixar em aberto a questão daquilo que pode ser visto.

(Gombrich, 1976: 252)1

1

«It is the principie which has usually been described in the light of ancient aesthetics as, one of

mimesis, the imitation of nature. But in my view, this formulation diverts attention from the most

important corollary of the eye-witness principie, which is so often neglected; I refer to the negative
rule that the artist must not include in his image anything the eye-witness could not have seen from a

particular point at a particular moment. ... According to my formula, perspective enables us to

eliminate from our representation anything which could not be seen from one particular

vantage-point - which may still leave the question open as to what can be seen.»
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Por outras palavras, a representação perspéctica apenas contém e mostra

aquilo que tanto o artista como o observador viram, vêem ou poderão ver daquele

espaço caso ocupem, naquele momento, o ponto de vista definido.

2.1.4. Perspectiva e visão instantânea

A pretensão do sistema perspéctico em mostrar e representar aquilo que um

dado indivíduo, com um só olho e ocupando uma posição determinada no espaço,

vê pressupõe, adicionalmente, que tal se refira a um momento único, também este

determinado com precisão. Por isso, a representação perspéctica corresponde

efectivamente à visão imediata, instantânea, que num único golpe de vista e para

todo o campo visual um observador imóvel e reduzido a um só olho tem do mundo

à sua frente. Neste sentido, como o artifício de Brunelleschi tão bem demonstrava,

o sujeito observador é, pela perspectiva, aprisionado no espaço e no tempo.

Tais imagens representam o que pode ser visto por um olho imóvel num único olhar a

partir de um ponto determinado e devem, portanto, ser vistas a partir de uma posição única

e apreendidas de uma só vez, in un'occbiata, ou instantaneamente. O espaço é

completamente unificado e o observador é, consequentemente, fechado num lugar,
imobilizado automaticamente pela lógica do sistema. (Andrews, 1995: 35)1

Ou seja, a unificação espacial gerada pela perspectiva pressupõe também a

sua unificação temporal. Um tal processo, decorre, de forma inteiramente lógica, da

continuidade entre a singularidade ocular, gerada pela redução a um só ponto de

vista, e a organização da imagem segundo um ponto único, o ponto cêntrico. De

facto, o espaço que a perspectiva unifica é o espaço que decorre entre o olho do

observador e o ponto de fuga. Um pressupõe o outro, um opõe-se ao outro; entre

1
«Such pictures represent what can be seen by one unmoving eye in a single glance from a

particular point and must therefore be viewed from a single position and understood ali at once, in

un'occbiata, or instantaneously. The space is thoroughly unified, and the viewer is accordingly

locked into place, automatically immobilized by the logic of the system.»
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ambos, decorre, em continuidade espacio-temporal, o mundo visual abarcado pela

pirâmide visual e organizado pela perspectiva central.

Verifica-se, assim, que a instantaneidade implicada no sistema da

perspectiva é consequência daquele que é o seu conceito mais básico: a ideia de

ponto, como origem e destino do olhar e do espaço. «A primeira coisa a saber é que

um ponto é um signo o qual, podemos afirmar, não é divisível em partes. Chamo

signo a qualquer coisa que existe numa superfície de tal modo que é visível ao

olho» (Alberti, 1435 [I]: I, 2: 37). Leonardo desenvolverá este conceito, tomando

mais claro o que estava desde logo implícito na própria definição de Alberti: a

indivisibilidade de um ponto conduz à sua instantaneidade, e, consequentemente, à

de todo um sistema nele baseado:

Todas as questões da perspectiva se tomam claras através dos cinco termos dos

matemáticos, que são: o ponto, a linha, o ângulo, a superfície e o sólido. O ponto é único

no seu género; e este ponto não tem altura, largura, comprimento, nem profundidade,
donde se conclui ser indivisível e sem dimensões no espaço. (Leonardo da Vinci, MS. C.

A., foi. 132 /-è/365 r [Richter, 1883: n.° 42 (I: 27)])

O mais pequeno ponto natural é maior que qualquer ponto matemático, e isto prova-se

porque o ponto natural tem continuidade e tudo o que é contínuo é infinitamente divisível;

mas o ponto matemático é indivisível porque não tem tamanho. (Leonardo da Vinci, MS.

Ash. III, foi. 27 v [Richter, 1883: n.° 44 (I: 28)])

Por isso, a continuidade e a paridade entre o ponto que simboliza o

observador -

o ponto de vista - e o ponto que organiza a imagem
- o ponto cêntrico

ou ponto de fuga
- tem consequências adicionais. Em termos perceptivos, à

pirâmide visual cujo vértice e centro é o olho do observador opõe-se, em

continuidade, uma outra pirâmide: a pirâmide perspéctica que, dentro da imagem,

para lá da superfície, parece conduzir e fazer convergir todo o espaço virtual nesse

outro ponto, seja ele chamado de cêntrico, por Alberti, ou de fuga, pelos teóricos

posteriores. De facto, se a imagem resulta da intersecção, ou corte, num dado lugar

do espaço, da pirâmide do olhar que se desenvolve em profundidade, o indivíduo

verificará, frente à imagem, o afunilamento dessa outra pirâmide cujo vértice é o

ponto de fuga. Estando ambos os pontos à mesma altura, como exigia ou
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recomendava Alberti,1 uma pirâmide funciona como reflexo da outra. Também por

isso, ambas as pirâmides e ambos os pontos extremos equivalem-se: o olho do

sujeito, enquanto redução matemática, geométrica e simbólica do sujeito, encontra

correspondência no ponto de fuga, enquanto redução matemática, geométrica e

simbólica do infinito.2 Esta equivalência, baseada num centramento humanista do

espaço, é revolucionariamente moderna.

Portanto, as condições de ilusão subjacentes ao sistema exigem,

efectivamente, uma total e rigorosa determinação de ambos os pontos. Qualquer

desvio do observador constitui não apenas uma perturbação à ordem mas, mais

importante, uma ameaça à consistência e veracidade da representação. Nesse

sentido, «todo o movimento em frente à imagem é, portanto, aprisionado. Logo que

isso acontece, quando o observador é impedido de mudar de posição, todo o

movimento no interior da imagem é igualmente eliminado e a representação da

passagem do tempo deixa de ser permitida» (Andrews, 1995: 35).3 Esta é,

claramente, a principal função e consequência do peepshow de Brunelleschi, da

redução de toda a visão a um ponto-orifício. E é, por tudo isto, que a concepção da

superfície de representação como intersecção plana e transparente da pirâmide

visual significa, por outras palavras, que a imagem nela inscrita corresponde ao

corte abrupto e momentâneo dessa mesma pirâmide (Andrews, 1995: 48). Nesse

«Este ponto estará bem colocado se estiver a uma altura maior que a linha que forma a base do

quadrângulo mas não mais alto que a altura do homem que pintei, de tal modo que as coisas [os

objectos e as figuras pintadas] e quem as vê [o observador] e quem pinta as coisas vistas [o pintor]

pareçam estar no mesmo plano» (Alberti, 1435 [/]: I, 19: 54).
Sobre a relação, implicada de forma particular na demonstração de Brunelleschi, entre ponto de

vista e ponto de fuga, diz Damisch (1987: 140): «si l'on est fondé à parler de coincidence, sur le plan
de projection, entre le point de vue et le point de fuite, il n'y a pour autant, de l'un à 1'autre, aucune

symétrie. Le point de fuite n'est pas 1'image
-

au sens stricte, géométrique
- du point de vue ; et s'ils

se trouvent coincider sur le plan, c'est par le seul effet d'une projection en miroir. Rigoureusement

parlant, ces deux points se situent, dans Fespace à trois dimensions, sur une même ligne

perpendiculaire au plan du tableau.» Portanto, a leitura por si feita, assentando fundamentalmente na

interpretação das relações geométricas entre os dois pontos, recusa a ideia de simetria entre eles;

aquela que nós fazemos também não a afirma, mas distingue-se da de Damisch porque se centra na

sua avaliação simbólica e, sobretudo, perceptiva por um observador colocado frente a frente com a

pintura.
«... ali movement in front of the picture is therefore arrested. Once that happens, when the viewer

is barred from shifting position, ali movement within the image is likewise eliminated, and the

representation of the passage of time can no longer be permitted.»
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sentido, ela é, de facto, a representação de um momento único, irrepetível no

tempo, mas "congelado" e prolongado para deleite do observador aprisionado.



2.2. O olhar perceptivo: movimento dos olhos e construção mental

Quando Apeles observava um campo procurava pintá-lo com

cores numa superfície. Era todo o campo que se mostrava num
úmco momento a Apeles e despertava nele este desejo. Este
mostrar e estimular poderia ser descrito como a "acção." ... O
acto de observar e pintar realizado por Apeles designa-se por
"movimento" porque se processa em estádios sucessivos.
Primeiro ele olha para uma flor, depois para a seguinte e é deste
modo que as pinta. É o campo que provoca na mente de Apeles,
num único e mesmo momento, tanto a percepção do campo
como o desejo de o pintar. Mas que Apeles olhe para uma folha
de erva e a pinte e depois para outra, em momentos temporais
diferentes e sucessivos, não é um efeito produzido pelo campo
mas pela alma de Apeles, cuja natureza é ver e fazer diferentes
coisas de cada vez e não simultaneamente. (Marsilio Ficino,
«Theologia Platónica», Opera Omnia, Basileia, 1576: 118)1

A perspectiva defíne-se como um sistema capaz de produzir uma

representação visual da realidade inteiramente sistemática e científica ou, por outras

palavras, verídica e reconhecível. Esta ambição assenta no facto dela ser um

sistema centrado no observador, isto é, que reproduz as condições visuais ao dispor

de um dado indivíduo que ocupe uma dada localização no espaço. Porém, o

indivíduo que integra o sistema perspéctico é um ser inteiramente simplificado,

geometrizado, reduzido que está a uma abstracção das suas condições perceptivas:

um ser monocular, reduzido a um ponto no espaço, imóvel, possuidor de uma visão

instantânea. Este indivíduo perspéctico parece, por isso mesmo, em contradição

com o indivíduo perceptivo cuja apreensão visual do mundo envolvente é uma

complexa construção mental, elaborada ao longo do tempo, a partir de uma

estrutura não apenas binocular mas também intrinsecamente dinâmica - dinamismo

que resulta das condições de mobilidade de ambos os olhos, da cabeça, do tronco

e/ou de todo o corpo. E, não menos importante, a percepção visual resultante destas

1
Cit. e trad. para inglês por E. H. Gombrich (1972), «Botticelli's Mythologies. A Study in the Neo-

Platonic Symbolism of His Circle», in Symbolic Images. Studies in the Art ofthe Renaissance II, 3*

ed., Oxford, Phaidon Press, 1985, p. 77.
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condições procura dar resposta, da forma o mais rápida e eficaz possível, a uma

aparência visual em contínua transformação.

Assim, se a "visão científica" da perspectiva central é, desde logo, esta

visão monocular, imóvel e instantânea, e a representação reconhecível que aquela

ambiciona produzir inteiramente resultante desta, há uma pergunta fundamental que

deve ser formulada: a perspectiva, enquanto sistema que permite ver e tomar

visível, reproduz efectivamente a visão humana? Ou, por outras palavras, que

correspondência
-

que relações, semelhanças e/ou diferenças - existe entre a

representação produzida pelo sistema de perspectiva central, utilizado desde logo

por Brunelleschi, e a "representação" ou ideia visual que é gerada pelo nosso

sistema perceptivo?

Uma coisa é desde já certa: como é dito explicitamente por Manetti, a

demonstração de Brunelleschi impunha como seu objectivo - tanto quanto

sabemos, pela primeira vez -

a comparação e o confronto entre essas duas

representações do mundo real, a representação perspéctica e a representação

perceptiva. Esta comparação, fundamental à afirmação da perspectiva, tornar-se-á

inseparável do seu próprio projecto visual. Por isso mesmo, estudar o modo como

efectivamente uma corresponde à outra, ou ambiciona corresponder, impõe-se

como uma tarefa essencial e consequente para a compreensão da invenção

perspéctica e suas consequências.

2.2.1. O olho e a pirâmide visual: as implicações perceptivas do raio cêntrico

Como se viu antes, a primeira e a mais básica correspondência entre a

perspectiva a visão humana reside na estruturação de ambas segundo uma pirâmide

de raios. Naquilo que diz respeito ao acto de ver, esta concepção encontra a sua

formulação lapidar na afirmação de Leonardo de que «o olho não vê senão por via

de uma pirâmide» (Leonardo da Vinci, MS. B. L., foi. 232 v [Kemp, 1989: 50, n.°

128]. Portanto, acima de tudo, a perspectiva considera que
na base da capacidade de
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ver e representar visualmente está um acontecimento central e insubstituível: a

convergência no centro do olho humano de um conjunto de raios luminosos

organizados segundo uma pirâmide. Raios que, sendo reflectidos pelas coisas à sua

frente, atingem esse olho após vencerem a distância que o separa dos objectos, por

via da sua veloz deslocação rectilínea num meio transparente como o ar.

Todos os objectos vistos atingem o olho através de linhas de uma pirâmide e o vértice da

dita pirâmide culmina e acaba no centro da pupila ... (Leonardo da Vinci, MS. C. A., foi.

232 r [Richter, 1883: n.° 51 (I: 31)])

Ora, pelas razões também já antes consideradas, deste modelo piramidal

resulta que um dos raios, o raio cêntrico, se impõe relativamente aos outros: ele é,

nas palavras de Alberti, o príncipe dos raios. O que importa agora é perceber que as

razões geométricas que sustentam esta superioridade resultam de uma teoria óptica

da visão e reafirmam o paradigma perceptivo que, desde o primeiro momento,

estruturou e legitimou a perspectiva e, ao longo da sua história, constituiu o seu

máximo desafio.

As razões evocadas por Alberti para que o raio cêntrico desempenhe um

papel proeminente no processo visual são, sobretudo, de carácter geométrico:

interceptando perpendicularmente quer o olho do observador quer o objecto que é

directamente observado «ele faz ângulos iguais com todos os seus lados» (Alberti,

1435 [/]: I, 5: 40). Mas Leonardo - aquele que, mais do que Alberti ou qualquer

outro teórico, procurou estudar, enquadrar e legitimar a perspectiva face à

percepção visual
- irá um pouco mais longe:

Da linha central do olho. Somente uma linha da imagem, de entre todas as que atingem a

virtude visiva [virtú visiva1], não é interceptada [na superfície convexa do córnea]; e esta

não tem existência sensível porque é uma linha matemática que se origina num ponto

matemático, o qual não tem dimensões. (Leonardo da Vinci, MS. W. L., foi. 145; MS. D b

[Richter, 1883: n.°79 (I: 48)])

1
Como explica Martin Kemp (1989: 316), o termo virtú visiva é usado por Leonardo para designar

«the agent which takes up the transmitted image
of objects and translates them into "visual" form for

the brain.» Neste sentido, ele pode ser traduzido por "poder visual" ou "faculdade visual."

Preferimos, no entanto, a tradução literal.
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A esta linha central, Leonardo, num outro manuscrito, chamará linha mestra: «o

olho tem uma linha mestra [de visão], a qual se dilata com a distância e abraça com

discernimento verdadeiro [vera cognitione] tanto as coisas grandes à distância

como as pequenas que estão próximas» (MS. Ash. I, foi. 12 a [Richter, 1883: n.°

92 (I: 57)]).

Portanto, de acordo com os seus estudos sobre refracção dos raios

luminosos, Leonardo concluirá que esta linha central da pirâmide visual, porque

atinge a superfície exterior convexa do olho de forma perpendicular, não será por

ela desviada ou redireccionada, à semelhança dos restantes raios da pirâmide.

Devido a isto, ela reproduz de forma exacta e não distorcida as propriedades visuais

daquilo que é directamente observado. Por outras palavras, «é apenas a linha

sensível central [da pirâmide visual] que é capaz de conhecer e discriminar cores e

objectos; todas as outras são falsas e ilusórias» (Leonardo da Vinci, MS. W., foi.

146 r [Richter, n.° 130 (I: 130)].

Desta forma, tanto em Alberti como em Leonardo - embora estes não a

refiram directamente - manifesta-se uma das mais importantes ideias da óptica

medieval, a qual constituirá uma das bases fundamentais da perspectiva: a

convicção de que apenas o raio que intercepta perpendicularmente quer o centro do

objecto quer o olho do observador pode transmitir de forma directa, clara e exacta -

pode certificar
-

a imagem (Edgerton, 1991: 95). Todos os outros raios da

pirâmide ou cone visual, por serem oblíquos às superfícies, serão reflectidos ou

refractados por estas, não podendo por isso reproduzir de forma completa e verídica

a aparência visual.

Perante tudo isto, não é muito difícil pensar que quando Brunelleschi

introduziu o orifício no seu painel e assim obrigou à sua observação inteiramente

central teria certamente presente este papel do raio cêntrico na transmissão da

aparência visual. Como não será difícil de perceber que, pelas suas reduzidas

dimensões, este orifício assemelha-se bastante a uma pupila. Neste sentido, o

artefacto de Brunelleschi não remete apenas para a camará obscura. Ele remete

desde logo para o olho humano podendo ser considerado como seu modelo e, de

alguma forma, como sua demonstração:
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... ele abriu um pequeno orifício nas costas da pintura para convencer os seus

observadores, à medida que olhavam através dele de modo a ver uma reflexão da pintura
no espelho colocado à sua frente, que a maneira como estavam a ver a pintura era

exactamente idêntica àquela que obteriam caso estivessem a olhar através da pupila da
úvea e a observar aquilo que a parte interior do olho mostra na superfície da membrana

glaciar. (Edgerton, 1991: 105)1

Mas, curiosamente, será um outro artista cuja obra está directamente ligada

ao Baptistério de Florença, o escultor Lorenzo Ghiberti (1378-1455), rival de

Brunelleschi, quem, no século XV, melhor veiculará e desenvolverá as razões e

consequências subjacentes à preponderância do raio cêntrico. Ghiberti expôs as

suas teses no Commentario Terzo, parte integrante da sua obra mais vasta intitulada

/ Commentarii, escrita por volta de 1450, isto é, cerca de quinze anos após Alberti

ter publicado o seu De pictura.3 E enquanto esta foi primeiro escrita em latim para

só no ano seguinte ser traduzida para italiano pelo próprio Alberti, a obra de

1
«. . . he cut a little hole in the back of the picture to convince his viewers, as they looked through it

in order to see a mirror reflection of the painting in front, that the manner in which they were seeing
the painting was just the same as if they were looking through the pupil in the uvea and beholding
what the inner eye displays upon the surface of the glacial membrane.» A expressão "membrana

glaciar" deriva do termo latino glacialis, empregue ao longo da Idade Média para referir o

cristalino, ou lente cristalina, do olho humano.
2
Por volta de 1402-1403, Ghiberti derrotou Brunelleschi, mas também Jacopo delia Quercia e quatro

outros artistas, no concurso para a concepção e execução de duas portas em bronze destinadas ao

Baptistério (duas outras haviam sido já realizadas por Andrea Pisano, cl 330). O escultor trabalhou

nestas portas, que ilustram temas do Novo Testamento, até 1424. Em 1425, ser-lhe-iam

encomendadas mais duas, conhecidas como as Portas do Paraíso, que o ocuparam até 1452 (Hartt,

1969: 167-71, 239-42).
3
Tendo ficado inacabada, a obra Commentarii é constituída por diferentes partes que abordam, ou

comentam, diferentes assuntos, desde a história da arte da Antiguidade, com base em Plínio, à

ciência da óptica e da visão, à inventariação de artistas do trecento e à sua própria autobiografia.
Vasari criticá-la-á de forma dura no final da sua biografia do escultor: «Ghiberti escreveu uma obra

em vernáculo, na qual tratou de muitas coisas mas de um modo que pouco proveito pode ser dela

retirado. Na minha opinião, tudo o que pode ser dito desta obra é que após Lorenzo ter discutido

vários pintores antigos, especialmente aqueles que são citados por Plínio, faz uma breve menção a

Cimabue, a Giotto e a vários outros dessa época; mas a discussão destes é demasiado breve e feita

apenas para conduzir a um bom discurso acerca de si próprio e para dar lugar a um catálogo das

suas próprias obras» (1550: 122). A frase seguinte
- né tacerò che egli mostra il libro essere stato

fatto da altri -

parece levantar dúvidas de interpretação; se George Buli traduz como «não

esconderei o facto de Lorenzo pretender que o livro fosse lido como se tivesse sido escrito por outra

pessoa» (1550: 122), Borsi e Borsi (1992: 141) consideram que a frase se refere não ao tom auto-

elogioso da obra mas ao elevado número de citações que a compõem, questionando, desse modo, a

autoria de Ghiberti: «eu não posso calar-me acerca do facto disto mostrar que o livro foi feito por

outros.» Parece-nos, no entanto, que face ao contexto o seu sentido corresponderá à tradução feita

por Buli; até porque Vasari prossegue dizendo: «mas depois,
à medida que a narrativa prossegue
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Ghiberti foi, desde logo, escrita em vernáculo. Porém, as diferenças entre ambas

não se ficam por aqui. À semelhança das restantes partes, o Commentario Terzo é,

fundamentalmente, um conjunto de reflexões próprias e citações alheias, nem

sempre identificadas ou sequer fiéis, formando um texto pouco unitário,

frequentemente «confuso, obscuro, tortuoso e cheio de repetições» (Borsi e Borsi,

1992: 145).1 Como diz Andrews (1995: 51-2), o Commentario Terzo «será

provavelmente melhor descrito como um conjunto incompleto de notas de trabalho

para um projecto que ficou, ele próprio, por acabar.»2

Nesta terceira parte da sua obra, Ghiberti cita recorrentemente os principais

autores medievais nos campos da óptica, da visão e da perspectiva naturalis3 em

particular o árabe Alhazen, considerado a autoridade máxima nestes domínios.4 De

facto, as ideias deste manifestam-se continuamente ao longo do texto, seja de forma

directa, seja por via dos principais teóricos europeus por ele influenciados:

particularmente, Roger Bacon (c. 1200-c. 1292)5 - autor do extenso Opus majus, no

qual um dos capítulos se intitulava Perspectiva - e do seu discípulo, o franciscano

John Pecham (c. 1235-1292), arcebispo de Cantuária, e autor do Perspectiva

communis -

o «mais popular tratado sobre o assunto ao longo do final da Idade

Média e do Renascimento em toda a Europa ocidental» (Edgerton, 1991: 97)6 -

ou

Lorenzo começa a resvalar para a primeira pessoa quando se refere a si próprio, escrevendo "eu

escrevi isto" ou "eu fiz isto ..."» (Vasari, 1550: 122).
1
« . . . it was certainly confused, obscure, tortuous and full of repetitions ...»

2
«A source of much confusion, the Third Commentary is probably best described as an incomplete

set ofworking notes for a project that was itself left unfinished.»
3

«During the thirteenth century optics became perhaps the most impressive branch of mediaeval

science, and was part of the curriculum in the universities» (Kemp, 1990: 26).
4

Alhazen é, na verdade, o nome ocidentalizado de Abu Ali Al-Hasan Ibn al-Haitham, que nasceu

em Bassorá por volta de 965 e morreu no Cairo em 1039. Tendo sido médico, matemático e

astrónomo, os seus escritos sobre óptica difundiram-se na Europa por via da tradução latina feita por
Vitélio por volta de 1270; a primeira edição impressa ocorreu em 1572, em Basileia, com o título De

Aspectibus in Opticae Thesaurus Alhazeni Arabis Libri Septem, eiusdem Liber de Crepusculis et

Nubim Ascensionibus (Borsi e Borsi, 1992: 281, n. 120).
5
«. . . Ghiberti was particularly interested in the writings ofRoger Bacon, though he never referred to

Bacon by name, only anonymously as il auctore deliaprospettiva» (Edgerton, 1991: 95).
6
«... Perspectiva communis, undoubtedly the most popular treatise on the subject during the late

Middle Ages and Renaissance everywhere in western Europe.»
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ainda do polaco Vitélio (c. 1 230-1 300).
]
Na verdade, os tratados sobre óptica e

perspectiva naturalis destes três autores -

Bacon, Pecham e Vitélio - baseavam-se

todos eles nas teorias de Alhazen e, juntas, estas quatro fontes contêm não só «as

mais avançadas e actualizadas discussões sobre ciência óptica ou perspectiva

disponíveis no quattrocento,» mas também sobre «cognição e percepção visual,»

constituindo-se assim como a base fundamental de todo o conhecimento desta

época (Andrews, 1995: 51).2

Aquilo que Ghiberti diz, à semelhança do que será dito por Leonardo, é

que apenas aquilo que é visto através do raio central da pirâmide visual é

percepcionado com total clareza e qualidade. E isto porque apenas o raio cêntrico

atravessa o olho e chega ao nervo óptico sem ser refractado. Porém, e este é o

aspecto mais importante da sua obra, Ghiberti irá não só apontar as três

consequências fundamentais geradas por este facto mas enfatizar a sua importância

nos domínios da percepção e da representação visuais: em primeiro lugar, de todo o

campo visual observado num dado momento apenas a área correspondente a um

pequeno ponto
-

o ponto de intersecção do raio cêntrico com o objecto, o ponto

cêntrico de Alberti - é visto com estas características de qualidade; em segundo

lugar, e de forma correspondente, apenas a parte central do olho pode comunicar ao

cérebro esta visão certificada; finalmente, e não menos importante, para que todo o

campo visual seja visto com clareza é necessário que o observador, num gesto de

"varrimento," movimente os olhos de modo a fazer incidir o raio cêntrico da

pirâmide visual sobre todas as suas partes. É isto, precisamente, que Ghiberti afirma

nestas duas passagens do seu tratado, citando na primeira Alhazen e Bacon na

segunda:

1

O dominicano Vitélio foi autor do tratado sobre perspectiva Opticae libri decem baseado em

autores árabes e que constituiu «an essential work for many centuries» Q3orsi e Borsi, 1992: 282, n.

2).
2

«Together these sources must be considered the most advanced, up-to-date discussions of optical

science or perspective available in the quattrocento, with important observations on cognition and

visual perception that warrant further investigation.»
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E porque esta linha [o raio cêntrico] é perpendicular, directa e muito forte, como dissemos
antes nas coisas acerca da multiplicação das espécies [spetie1], e isto é necessário à visão
de modo a que ela compreenda fortemente e com total exactidão o que é [que se está a verl
(Lorenzo Ghiberti, c. 1450; cit. por Edgerton, 1991: 97)2

Portanto, quando o olhar [el viso] tiver percepcionado a totalidade da coisa vista [cosa
visa], perceberá que a forma da parte oposta ao centro [do olho] é mais manifesta que todas
as outras partes. E quando quiser certificar a forma da coisa vista, mover-se-á de modo a

que o [seu] centro se oponha a cada uma das partes da coisa vista. (Lorenzo Ghiberti c

1450: I, 87; cit. por Andrews, 1995: 52])1

Fig. 16 -

Projecção dos raios visuais no olho humano, de acordo com a óptica medieval

(adap. de Edgerton, 1991: 102)

Portanto, Ghiberti - fazendo eco das teorias óptico-perceptivas de Alhazen

e dos filósofos medievais (fig. 16)
- considera que só o raio, ou raios, que atinjam

perpendicularmente o centro do olho, a pupila, podem atravessar incólumes o

cristalino e o humor interno do olho e transmitir a species, isto é, a aparência visual

da coisa vista, através do nervo óptico, para o nervus communis situado no cérebro

(Edgerton, 1991: 102). Sendo este raio cêntrico oriundo do ponto exacto do objecto

1

O termo speties foi introduzido por Roger Bacon no seu De multiplications specierum («Sobre a

Multiplicação das Espécies»). Como diz Edgerton (1991: 95), «Bacon ... introduced an intriguing

concept that had the radiation of the particles of visual likeness, which he termed species, fumish the

model for ali interaction of physical and metaphysical forces anywhere in the universe.»
2
«Et perche questa linea è perpendiculars et diritto et fortíssimo, come se auuto nelle cose abbiamo

dette di sopra delia multiplicatione delle spetie, et questo è necessário ai uedere acciochè egli

comprenda certissimamente et fortissimamente quello è.»
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no qual incide o eixo da nossa visão, a aparência visual que ele transmite refere-se

exclusivamente a esta pequena área. Donde, a visão de qualidade -

a visão

certificada
-

é, em cada momento, apenas aquela que diz respeito à pequena área

do campo visual que é vista perpendicular e centralmente pelos olhos do

observador. Este facto, como refere Ghiberti, citando uma vez mais Alhazen, tem

como primeira consequência que a visão humana, em cada momento, não é um

acontecimento unitário, isto é, idêntica para todo o campo visual abrangido pelos

dois olhos. Ela é antes o resultado da interacção de dois tipos de visão diferentes: a

"visão superficial" (comprensione superficiale), de menor qualidade, não

certificada, e a "visão repetida ou intuitiva" (comprensione per lo risguardamento,

comprensione per intuitione), uma forma de percepção mais atenta, de maior

qualidade, através da qual a forma visível é certificada. Ou seja, a "visão repetida

ou intuitiva" permite avaliar a realidade visual com rigor e precisão.2 Esta ideia,

que é apresentada de forma assaz confusa por Ghiberti, surge com toda a clareza na

tradução anónima para italiano, feita no século XIV, do original de Alhazen:

... portanto, a compreensão ou percepção do visível feita pela visão, decorrerá segundo
dois modos: a compreensão ou percepção superficial, a qual é uma primeira impressão, e a

compreensão ou percepção pela observação repetida. A percepção da primeira impressão é

uma percepção não certificada; e a percepção pela intuição, isto é, pela observação

repetida, é a percepção pela qual se certificam as formas visíveis. (Alhazen, trad. anónima

italiana, MS. Vat., folio 4595; cit. por Andrews, 1995: 142, n. 15)3

Ou seja, a percepção visual, tal como era entendida por Alhazen no século XI e

reafirmada por Ghiberti no século XV, é constituída, em função das leis óptico-

geométricas da luz e da estrutura fisiológica do olho humano, por duas visões

1

«Quando addunque el viso arà compreso tutta la cosa visa trouerà che la forma delia parte opposita

ai mezo d'esso e piú manifesta di tutte Faltri parti. Et quando arà voluto certificare la forma delia

cosa visa, si mouerà sicchè il mezo sia opposita a ciascheduna parte delle cosa visa.»

2

«Addunque da' visibili dal viso saranno in due modi: la comprensione superficiale la quale il primo

aspetto et la comprensione superficiale e.llo primo aspetto per la comprensione per lo

risguardamento et la comprensione è comprensione non certificate, la comprensione per intuitione

cioè è in comprensione per la quale s'è certificate la forma de' visibili» (cit. por Andrews, 1995:

142, n. 15).
3
«. . . la comprensione adonche di li visibili dal viso, será sicondo dui modi: la comprensione

superficiale la quale è in lo primo aspecto, e la comprensione per lo risguardamento. La

comprensione per lo primo aspecto è comprensione
non certificate; e la comprensione per intuitione,

zioè per lo sguardaminto, è per comprensione, per la quale
se certificano le forme di li visibili.»
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distintas mas simultâneas da realidade visual. Ou, dito de outro modo, por duas

formas diferentes de apreensão visual das coisas situadas no campo visual, tanto em

função da sua localização quanto do grau de interesse ou atenção que suscitam em

nós. Como sintetiza Andrews,

A primeira forma de visão é apenas uma impressão inicial, global e relativamente vaga, de
um objecto ou campo, tal como é dada pela pirâmide visual. Inicia-se com a experiência
passiva da sensação pura; apenas se distinguem as características menos complexas e ainda
assim apenas de forma não definitiva -

sujeita a uma inspecção mais prolongada e plena
que ocorre no segundo tipo ou estádio da percepção visual. Neste último tipo de percepção,
uma visão atenta e contemplativa, o objecto ou objectos abarcados são vistos mais

distintamente, e com maior certeza ... (Andrews, 1995: 51-2)1

Sendo assim, a certificação de todo o campo visual ou, pelo menos, de

uma parte significativa dele, só pode ser obtida através da rotação dos olhos de

modo a permitir o seu "varrimento" sucessivo através do raio cêntrico. Portanto,

esta necessidade de movimentar os olhos constitui um processo fundamental da

percepção visual e resulta directamente da impossibilidade de, em cada momento,

ver com qualidade tudo o que os nossos olhos abrangem. Ou, como afirma

explicitamente Ghiberti: «... nenhuma coisa é vista na totalidade, porque [senão]

isso quereria dizer que a visão certifica tudo, o que não pode ocorrer senão por

intuição [intuitione] e pelo movimento do olhar e pelo movimento radial ao longo

de todo o diâmetro da coisa vista» (Lorenzo Ghiberti, c. 1450: I, 87; cit. por

Andrews, 1995: 142-3, n. 17).2 Aliás, já o próprio Euclides havia afirmado isto

mesmo: «Nada do que é visto é visto de uma só vez na sua totalidade» (Euclides,

Óptica; cit. por Andrews, 1995: 48).

Adicionalmente, como diz Alhazen, numa passagem que Ghiberti também

citará no seu texto - embora, uma vez mais, de forma menos compreensível -, «o

1
«The former sort of vision is simply one's initial overall and relatively vague impression of an

object or field, as given by the visual pyramid. It begins with the passive experience of puré

sensation; only the least complex features are distinguished, and then only tentatively - subject to a

more prolonged and thorough inspection, which occurs in the second type or stage of visual

perception. In perception of the latter sort, attentive and contemplative vision,
the object or objects

in view are seen more distinctly, and with greater certainty ...»

2
«... la vision non fusse se non per lo moto deli' asse radiale, et che

nessuna cosa visa si vedrà tutta

insieme, perche esso intendeva dire la visione tutta certificate la quale non può essere se non per

intuitione et per lo moto dei viso et per lo moto deli' asse radiale sopra tutti li diametri delia cosa

visa.»
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olhar não certifica a visão senão pela consideração de todas as partes da coisa vista

e pelo observar repetido de todas as características [intentione] que podem aparecer

na coisa vista» (Alhazen, trad. anónima italiana, MS. Vat, folio 4595; cit. por

Andrews, 1995: 143, n. 19).1 Ou seja, da interacção entre estas duas formas de

visão diferentes, resultam dois outros aspectos importantes: por um lado, esta visão

central ou comprensione per lo risguardamento, ou comprensione per intuitione

serve para confirmar e certificar os aspectos apreendidos através da comprensione

superficiale; por outro, à medida que, através do movimento dos olhos, o eixo

visual central escrutina a base da pirâmide visual «a faculdade distintiva (la virtu

distinctiva), que extrai o seu poder da mente . . .

,
avalia e compara as características

visíveis (intentione) do objecto ou objectos observados, tanto em parte como no seu

todo» (Andrews, 1995: 52).2

Em resumo, não sendo nós capazes de, em cada momento ver com clareza

e precisão senão a pequena área central do campo visual correspondente ao ponto

cêntrico - o local de intersecção do raio cêntrico com o objecto, forma ou elemento

observado -, a nossa visão necessita, de forma fundamental, do movimento dos

olhos, pois só através deles ocorre a movimentação do raio e ponto cêntricos e,

consequentemente, a renovação dinâmica e sucessiva daquela área. Neste sentido,

em cada instante, temos, por um lado, uma visão vaga e imprecisa da totalidade do

campo visual e, por outro, uma visão certificada apenas da sua minúscula área

central. Daqui decorre que a obtenção de uma visão globalmente certificada só é

possível pela construção, ao longo do tempo, de uma imagem mental, tanto a partir

da observação detalhada do campo visual, ponto por ponto, como da comparação da

informação acerca das diferentes características visuais das coisas observadas,

extraída de forma sucessiva.

Desta forma, Lorenzo Ghiberti, algum tempo depois da invenção da

perspectiva central e da publicação do De pictura, de Leon Battista Alberti, parece

1
«. . . non certifica el viso la forma de la cosa visa, si no per consideratione de tute le parte de la cosa

visa, e per lo sguardare de tute le intentione, le quale posseno aparere
in la cosa visa.»

2
«And as the central axis moves across every point on the base of the visual pyramid, the

distinguishing faculty (la virtu distinctiva), which draws its power from the mind and has at least
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procurar ir mais longe do que este. Recorrendo aos pensadores medievais, ele tenta

afirmar não apenas uma teoria perspéctica mas, sobretudo, aquilo que se poderia

chamar uma teoria perceptiva do fenómeno visual. Uma tal empresa, porém, só virá

verdadeiramente a ser alcançada, de forma alargada e consistente, algumas décadas

mais tarde, por Leonardo. Até porque o seu interesse pelo "lugar da visão" levá-lo-

á, de forma clara, a questionar os conceitos óptico-geométricos medievais

adoptados pela perspectiva e a iniciar a sua substituição por uma abordagem

científica mais "moderna" -

como nesta passagem, onde a ideia de ponto dá lugar à

de superfície, e a visão toma-se qualitativamente variável:

o lugar da visão não é um ponto como os pintores perspectivistas desejam, mas por toda a

pupila pela qual as imagens dos objectos penetram, e dentro do olho
num espaço maior que

aquele que é ocupado pela pupila. As imagens são discernidas com tanta maior clareza

quanto mais próximas estão do centro do lugar da visão. (Leonardo da Vinci, MS. D 10 v

[Kemp, 1989: 66, n.° 136])

2.2.2. Os olhos, a retina e a percepção visual

2.2.2. 1 . O papel dos olhos no sistema visual

Aquilo que sabemos hoje acerca da nossa percepção
visual demonstra-nos

que o papel desempenhado pelo cérebro
e pelo sistema nervoso em geral transcende

em muito a antiga e enraizada noção de que a visão é um acontecimento

eminentemente ocular. Porém, o lugar ocupado pelos olhos neste complexo

processo ou, talvez seja melhor dizer, neste conjunto articulado de processos,

permanece naturalmente
fundamental e, sobretudo, primordial. Podemos não saber

exactamente onde termina a percepção visual mas sabemos onde e como ela

começa: nos olhos. Ver implica, em primeiro lugar, olhar. Portanto, compreender
o

modo como olhamos e, sobretudo, o que isso significa, permite-nos desde logo

some role in even the most immediate judgments, evaluates
and compares the visible

charactensttcs

(intentioni) of the object or objects
in view, both in part and as a

whole.»
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compreender alguns aspectos fundamentais da intrincada teia sensorial, cognitiva,

estética, emotiva, etc, que estabelecemos com o mundo à nossa volta ou, pelo

menos, com a parte dele que em cada momento se situa à nossa frente e é objecto

da nossa atenção. Neste sentido, a primeira pergunta a fazer é: o que é que acontece

de cada vez que olhamos para alguma coisa?

E da luz que a nossa visão depende e é em função da luz que o olho

humano se estrutura e funciona. Neste sentido, olhar significa, em primeiro lugar,

recolher informação luminosa do meio ambiente.1 E luz significa energia mas,

sobretudo, do ponto de vista perceptivo, informação.2 De algum modo, portanto, os

olhos são uma eficaz máquina óptica de estrutura esférica destinada a recolher e

conduzir ao longo do seu interior esta luz. Apesar de se ter formado à milhões de

anos atrás, este elaborado sistema de superfícies convexas transparentes, de lentes,

de líquidos, de músculos, membranas e filamentos que o constituem destinam-se,

de facto, à execução desta tarefa mas, sobretudo, àquele que é o seu objectivo

1

Efectivamente, a percepção visual humana resulta da capacidade de recolher informação contida na

luz, informação essa relativa à estrutura, à aparência e ao comportamento do meio ambiente. Porém,

de toda a informação visual ao nosso dispor apenas somos capazes de extrair, processar e utilizar

aquela que está contida num estreito segmento da radiação electromagnética que atinge, em cada

momento, o planeta: a chamada radiação visível, situada na faixa que vai dos cerca de 400 até aos

cerca de 700 nanómetros de comprimento de onda (1 nm
= 10/-9 m). Todas as radiações acima e

abaixo deste valores, como a radiação ultravioleta, os raios X, a radiação infravermelha, as

microondas, etc, são invisíveis para nós; por outras palavras, a ideia visual que formamos do mundo

em que vivemos não inclui a informação que, de forma específica, estas radiações contêm e

veiculam.
2
Sendo um fenómeno de propagação ondulatória de energia no espaço, o modo como a luz interage

com o meio ambiente é melhor compreendido recorrendo à sua outra natureza de feixe de partículas,

chamados fotões, deslocando-se rectilineamente (e daí o útil conceito de raios) a uma velocidade

próxima dos 300 000 000 m/seg. (a velocidade da luz no vácuo). Assim, no meio ambiente terrestre,

a propagação ideal da luz dá lugar a um conjunto mais complexo de fenómenos, resultantes de uma

colisão destas partículas com a matéria, de uma alteração da sua velocidade e da sua trajectória.

Estes fenómenos podem ser resumidos em quatro situações básicas: a absorção, a difracção, a

refracção e a reflexão. Para compreender o modo como, neste contexto e sujeita simultaneamente a

estes diferentes processos, a luz veicula informação acerca do meio ambiente é importante recorrer

ao conceito de feixe óptico ambiental (ambient optic array), criado por James J. Gibson (1966): se

considerarmos um dado espaço iluminado, isto é, totalmente preenchido por raios luminosos a

deslocarem-se entre as diferentes superfícies, a um qualquer ponto desse espaço convergem, vindos

de todas as direcções, estes raios luminosos. Imaginando esse ponto rodeado por uma esfera

constituída por ínfimas superfícies angularmente colocadas, a cada uma delas chega luz com uma

dada intensidade e comprimento de onda em função do tipo e posição da superfície que a reflectiu.

Adicionalmente, devido à velocidade com que a luz se desloca qualquer alteração neste meio

ambiente repercutir-se-á instantaneamente no feixe óptico. Portanto, o feixe óptico corresponde ao
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último: a projecção dessa luz, nas melhores condições possíveis, na sua "parede" de

fundo, ou de forma exacta, na superfície, fina e côncava, designada por retina. Este

é, assim, o primeiro acontecimento da percepção visual: a projecção do padrão

lumínico oriundo da parcela do mundo que observamos -

padrão constituído por

diferentes luminosidades e comprimentos de onda oriundos das diferentes

superfícies e objectos
-

na superfície retínica, projecção regulada pelas leis da

geometria óptica. E aí chegada, a informação visual contida no padrão sob a forma

de linguagem fotónica sofrerá uma dupla transformação dramática: por um lado,

será convertida num código diferente, o código neurónico,1 e, por outro, será sujeita

à primeira de várias etapas de um complexo processamento destinado, por via da

sua interpretação e organização, à construção mental de uma imagem do mundo que

seja não apenas verídica mas que faça sentido.

Pupila

Córnea

/ Humor aquoso

Retina

Humor vítreo

Fig 17 - Representação esquemática do olho humano,
seccionado horizontalmente

(adap. de Fein e Szuts, 1982: 13)

padrão lumínico espaciotemporal de um dado meio ambiente, o qual fornece informação acerca da

estrutura dos objectos e acontecimentos que
o caracterizam.

1
A necessidade desta operação de "tradução" deve-se ao facto do código neuronico formado por

sinais electroquímicos, ser o único e exclusivo código utilizado e entendido por todo o sistema

nervoso e, portanto, pelo cérebro.
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2.2.2.2. Binocularidade e campo visual

Apesar da redução perspéctica do sistema visual humano a um só olho a

verdade é que ele assenta no funcionamento simultâneo e articulado de dois olhos,

colocados na parte frontal da cabeça, à distância média de cerca de 6,5 cm um do

outro.1 Desde logo, a principal consequência desta visão binocular diz respeito à

extensão e características do campo visual abarcado e, consequentemente, da

porção de espaço que, em cada momento, é escrutinado e da qual estamos aptos a

extrair informação. Assim, o campo visual total de um dado indivíduo que observe

o mundo à sua frente através de ambos os olhos resulta dos dois campos visuais
'y

monoculares e apresenta três áreas distintas: uma extensa faixa central -

o campo

visual binocular -

correspondente à área de sobreposição dos dois campos visuais

monoculares; e duas áreas laterais, uma à esquerda e outra à direita,

correspondentes à faixa extrema abarcada exclusivamente por cada campo visual

monocular (fig. 18).3 Assim, da parcela do mundo que abarcamos em cada

momento, uma grande parte é vista e processada por ambos os olhos

simultaneamente e outra é apenas observada por cada um deles separadamente.

Definir o campo visual humano em termos horizontais (200°) e verticais

(135°) não nos deve levar a pensar nele como se de um écran se tratasse; na

verdade, tais valores definem a abertura com que os olhos abarcam e penetram um

mundo solidamente espacial. Portanto, é a luz oriunda de todas as partes deste

campo visual estendendo-se em profundidade que, ao atingir os nossos olhos, terá

que ser conduzida no seu interior e projectada em ambas as retinas.4 Pode-se dizer,

1
Referimo-nos à distância média entre os seus eixos, isto é, à distância que vai do centro de uma

pupila ao centro da outra pupila.
2
Devido à anatomia do olho e da cabeça humana, o campo visual monocular tem, em média, uma

extensão horizontal de cerca 160° - 100° para a direita e 60° para a esquerda, no caso, por exemplo
do olho direito - e uma extensão vertical de cerca 135° - 60° para cima e 75° para baixo

(Hershenson, 1999:10).
3
A extensão total do campo visual humano é de cerca 200° na horizontal, dos quais cerca de 120°

correspondem ao campo visual binocular; as faixas laterais, á esquerda e à direita, não abarcadas

simultaneamente pelos dois olhos, correspondem a cerca de 40° cada uma (Hershenson, 1999:1 1).
4

Fazer com que a luz que atinge a superfície externa da córnea penetre no inteiro do olho e,

sobretudo, o atravesse e atinja as retinas nas melhores condições possíveis é algo que envolve não só
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então, que esta é a primeira tarefa do sistema visual, a qual se enquadra na função

mais geral de criar na retina um mapa do padrão espacial do feixe óptico. Para isso,

a luz oriunda de um qualquer ponto do campo visual é projectada, de forma focada,

num ponto determinado da superfície da retina (fig. 19). Estabelece-se, assim, uma

correspondência ponto por ponto entre o campo visual e a sua projecção retínica

(Pirenne, 1970: 3). Porém, este ponto não é, em rigor, um ponto matemático e não

tem, consequentemente, as propriedades a ele associadas. Por isso mesmo, a

correspondência entre campo visual e projecção retínica não deve ser entendida

como inteiramente exacta ou completa, até porque, como diz Pirenne (1970: 5), no

olho humano, a projecção retínica, «mesmo da mais pequena fonte luminosa, é

sempre uma mancha luminosa de dimensões finitas».1

Aprax I

*"40° *
r

Campo Binocular

—

Aprox 120°

60 -L

I Aprax.

-*T-40°-

U-
90 1 60\

90

Fig. 18
- Campo visual humano resultante da sobreposição parcial

dos campos visuais

de ambos os olhos (adap. de Hershenson, 1999: 12)

a córnea mas também, de forma directa, o humor aquoso e o humor vítreo, o musculo anelar e a

pupila e o sistema constituído pelo músculo ciliar, pelos
filamentos de Zinn e pelo cnstahno.

^«In eyes such as the
human eye the retinal image even

of the smallest light source is always a light

patch of fínite dimensions.»

125



Mais importante, este padrão, constituído por manchas luminosas que

variam quer na sua intensidade quer na sua composição espectral, ao projectar-se na

retina sofrerá aí, fruto de complexos processos neurónicos, uma radical

transformação. Sendo assim, embora importantes e complexas, as tarefas de

recolha, condução e projecção, nas condições o mais perfeitas possíveis, do padrão

lumínico na superfície côncava da retina - executadas pelos órgãos não retinianos

do olho - estão bastante longe da complexidade das tarefas que, por sua vez, cabem

a essa retina: (i) a tradução da informação visual do código fotónico para o código

neurónico, (ii) a realização da primeira etapa do processamento dessa mesma

informação visual e (iii) o envio da informação visual já codificada e processada

para o cérebro.

Fig. 19
-

Projecção de um feixe de raios luminosos na retina

(Gibson, 1966: 164)

Por todas estas razões, embora recorrentemente usada, a expressão

"imagem na retina" é, sobretudo, uma fonte de profundos equívocos. Por um lado,

não é possível afirmar que na retina se projecta uma imagem do mundo -

no

sentido em que aqui a palavra imagem parece pressupor uma exacta

correspondência entre um mundo visualmente complexo, diversificado e

tridimensional e a sua redução a uma projecção puramente luminosa e

bidimensional -

e, por outro, é ainda menos possível afirmar que aquilo que viaja

da retina para o cérebro é uma imagem do que está a ser por nós observado
-

no

sentido de ela corresponder a uma representação unitária, reconhecível e isomórfica
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do mundo, como o é para nós a reprodução fotográfica de uma pintura face a essa

pintura. Portanto, num caso temos uma projecção lumínica, no outro um conjunto

de impulsos electroquímicos referentes a informação visual segmentada e

compartimentada por tipos diferenciados. E se a primeira é um «processo

puramente físico que ocorre tanto num olho vivo como num que esteja morto, ou

num objecto inanimado como o é uma máquina fotográfica» (Pirenne, 1970: 8),1 a

segunda pressupõe processos tão complexos e prévios à consciência que a sua

compreensão pelo próprio observador que deles depende é, sem a ajuda da ciência,

totalmente impossível. Por isso, caso se insista no uso da palavra imagem deve ter-

se presente que, «como disse Le Grand de forma epigramática, o olho é o único

instrumento óptico que forma uma imagem que nunca foi feita para ser vista»

(Pirenne, 1970: 9) ou, dito de outra forma, que «a imagem retínica não é aquilo

que vemos: o que vemos é o mundo exterior» (Pirenne, 1970: 148).3 E aqui, o

artista não é excepção:

Devemos acreditar que a fotografia representa a 'verdade objectiva' enquanto que a pintura

regista a visão subjectiva do artista
-

a maneira pela qual ele transformou 'aquilo que viu'?

Podemos comparar aqui 'a imagem na retina' com 'a imagem na mente'? ... Tome-se a

imagem na retina do artista. Soa suficientemente científica e, no entanto, nunca existiu uma

tal imagem que se pudesse isolar para comparação com uma fotografia ou uma pintura. O

que sempre houve foi uma sucessão infindável de inúmeras imagens, à medida que o pintor

perscrutava a paisagem que tinha à sua frente; e estas imagens enviavam, através dos

nervos ópticos, um padrão complexo de impulsos para o seu cérebro. Até mesmo o artista

nada sabe acerca destes acontecimentos e nós sabemos ainda menos. (Gombrich, 1960: 57-

8)4

1
«... the formation of the retinal image by light coming from the outside world is a purely physical

process which takes place in the living eye as it does in a dead one, or as in a inanimate object such

as the photographie camera.»
2
«As Le Grand has said epigrammatically, the eye is the only optical instrument which forms an

image which has never been intended to be seen. This is the great difference between the eye and the

photographie camera. Failure to realize this lies at the root ofmany misunderstandings.»
3
«... the retinal image is not what we see: what we see is the externai world.»

4
«Should we believe the photograph represents the 'objective truth' while the painting records the

artist's subjective vision
- the way he transformed 'what he saw'? Can we here compare 'the image

on the retina' with the 'image in the mind'? ... Take the image on the artisfs retina. It sounds

scientific enough, but actually there never was one such image which we could single out for

comparison with either photograph or painting. What there was was an endless suecession of

innumerable images as the painter scanned the landscape in front of him, and these images sent a

complex pattem of impulses through the optic nerves to his brain. Even the artist knew nothing of

these events, and we know even less.»
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2.2.2.3. A estrutura retínica e a apreensão da informação visual

Para executar as funções anteriormente referidas, a retina1 -

uma fina

película com apenas algumas centenas de mícrons2 de espessura (Fein e Szuts,

1982: 12) - é formada por milhões de células nervosas, ou neurónios,3

correspondentes a seis tipos diferentes, distribuídas por três camadas principais (fig.

20).4 Destes, dois tipos -

cones e bastonetes - constituem as chamadas células

fotoreceptoras: a sua tarefa é a de absorver a luz que atinge a retina, traduzir a

informação visual no código neurónico e iniciar o processamento dessa mesma

informação. O que é fundamental compreender é que o modo como o campo visual

abarcado pelos nossos olhos é por nós apreendido depende, de forma

estruturalmente directa, destes dois tipos de células: i) das diferenças de

sensibilidade entre si; ii) do desigual número de cada um deles; Ui) da sua desigual

distribuição; iv) dos modos diferenciados como comunicam a informação às

restantes células da retina e, em última análise, ao cérebro. Finalmente, a

localização destas células na terceira e última camada da retina -

e não na primeira,

como seria de esperar
- faz com que a luz, para ser absorvida, tenha que atravessar

as duas primeiras camadas de neurónios, cuja transparência não sendo perfeita

conduz a inevitáveis perdas no fluxo lumínico e, consequentemente, na qualidade

visual.5

1
A palavra retina deriva da palavra latina rete, que significa rede. De facto, a retina é uma fina mas

altamente complexa rede de células, e respectivas fibras nervosas.
2
O que corresponde a cerca de 0,4 mm (Hubel, 1988: 36).

3
Por esta razão, a retina distinge-se do resto do olho em que se integra: ela, efectivamente, faz parte

do sistema nervoso e assemelha-se ao cérebro, com o qual comunica.
4

Além dos dois tipos de células fotoreceptoras (cones e bastonetes) existem na retina: na segunda

camada, células bipolares, células horizontais e células amacrinas; na terceira camada, células

ganglionares. São estas últimas que têm como tarefa transportar a informação visual recolhida e

processada na retina para o cérebro.
5
Na verdade, a luz que é projectada pelo cristalino na direcção da retina e que atravessa o humor

vítreo, antes de chegar às células fotoreceptoras, terá não só de atravessar as duas camadas prévias

de neurónios mas ainda a camada de vasos sanguíneos que cobre a película retínica e lhe dá a

aparência avermelhada que a caracteriza quando observada através da pupila ou quando aparece

como fantasma indesejado nas fotografias coloridas tiradas com flash.
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Pignunted ilíI

Fig. 20
-

Representação esquemática do interior da retina humana,

algures entre a fóvea e a periferia (Hubel, 1988: 38)

Em termos sintéticos, pode-se afirmar que os cerca de seis milhões de

cones existentes em cada retina (Fein e Szuts, 1982: 15) possuem uma sensibilidade

lumínica consideravelmente inferior à dos bastonetes mas, ao mesmo tempo, uma

acuidade visual muito superior à daqueles. Isto significa, por um lado, que se estas

células apenas são estimuladas com intensidades luminosas relativamente altas, por

outro, quando estimuladas a resposta visual por si gerada define a chamada visão

fotópica: a visão humana tipicamente diurna,1 altamente especializada, de grande

detalhe e precisão, totalmente colorida - enfim, aquelas que são, afinal, as

características paradigmáticas de toda a percepção visual humana, e pelas quais esta

parece ser sempre definida e por nós avaliada. Quanto aos bastonetes, se o seu

'
O conceito de visão diurna, aqui, ou de visão nocturna, no caso dos bastonetes, refere-se aos

conceitos ambientais de dia e noite. Porque o que importa é a intensidade lumínica que atinge as

retinas, é óbvio que nas actuais sociedades tecnológicas é possível a qualquer indivíduo ter uma

visão continuamente fotópica, independentemente do ciclo lumínico que decorre diariamente no

nosso planeta.
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número é de cerca de cento e vinte milhões em cada retina (Fein e Szuts, 1982: 15),
isto é, vinte vezes superior ao dos cones, a sua sensibilidade lumínica é cerca de mil

vezes superior à daquelas células. Portanto, os bastonetes são estimulados por

fluxos lumínicos muito inferiores àqueles que são necessários para estimular os

cones o que, por outras palavras, quer dizer que eles são os responsáveis pela nossa

capacidade de ver alguma coisa depois do pôr do sol, isto é, aquela que em termos

ambientais é chamada de visão nocturna ou, de forma mais exacta, visão

escotópica. Porém, à especialização dos bastonetes na sensibilidade contrapõe-se a

sua deficiente acuidade: de facto, a visão escotópica é não só de menor resolução e

detalhe como é ainda totalmente acromática.1

Ao mesmo tempo, a distribuição das células fotoreceptoras é

profundamente desigual o que, associado às diferenças visuais acima referidas,

toma a apreensão do campo visual profundamente variável ao longo da superfície

da retina (fig. 21). Assim, embora os cones se apresentem ao longo de toda a retina

verifica-se no entanto que, por um lado, a sua maior concentração ocorre na área

central - conduzindo àquela que é, aliás, a maior densidade de receptores de toda a

retina -

e, por outro, o seu número decresce consideravelmente a partir do centro

sendo a sua presença extremamente diminuta nas áreas mais periféricas. Pelo

contrário, os bastonetes, embora em muito maior número como vimos antes, estão

totalmente ausentes dessa área central, surgindo apenas em tomo dela. A partir

Curiosamente, para a maior parte das pessoas esta afirmação acerca do carácter acromático da

nossa visão nocturna é totalmente surpreendente. Reportando-se a algo facilmente constatável, esta

espantosa falta de consciência parece provir não apenas de razões culturais relacionadas com uma

cada vez menor experiência visual nocturna que não recorra a iluminação artificial mas, mais

importante, de razões eminentemente perceptivas: sendo a espécie humana uma espécie
fundamentalmente diurna com alguma visão nocturna (apenas o suficiente para não constituirmos

presas demasiado fáceis durante a noite), toda a nossa percepção e relação perceptiva com o mundo

é, sobretudo, determinada e aferida a partir dessa visão diurna, isto é, fotópica. Assim, por exemplo,

quando à noite, numa floresta à luz do luar, observamos a copa de uma árvore, à informação
acromática que recebemos nesse momento através dos nossos olhos sobrepõe-se uma informação
mais importante: aquela que deriva de todo o nosso conhecimento prévio daquilo que estamos a ver

como algo inquestionavelmente verde. Sendo assim, a experiência que melhor nos coloca em

confronto com as características exactas da nossa visão escotópica é aquela que implica a

observação de algo que é para nós desconhecido e do qual, portanto, não temos qualquer informação
cromática armazenada.
2
A densidade nesta zona é de cerca de 147 000 cones por milímetro quadrado QX.endler, 1974: I,

159), fazendo com que, de forma curiosa, os cones situados nesta zona central apresentem uma

aparência bastante semelhante à das células bastonete (Gregory, 1998: 55).
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daqui o seu número vai aumentando até cerca de 20° de distância do centro (onde

atingem a sua máxima concentração) e, a partir daí, começa de novo a diminuir.

Porém, a disparidade numérica entre os dois tipos de receptores e a acentuada

diminuição de cones nas áreas crescentemente distantes do centro da retina faz com

que a proporção de bastonetes relativamente aos cones seja continuamente maior à

medida que se progride do centro para a periferia.1
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Fig. 21 -

Distribuição de cones e bastonetes na retina humana

(Kendler, 1974: 1, 149)

2.2.2.4. Visão central, visão para-central e visão periférica

A diferenciada distribuição de cones e bastonetes, associada aos restantes

factores que distinguem as células retínicas e os processos daí decorrentes, produz

acentuadas diferenças na recepção, transformação e processamento da energia

luminosa as quais se traduzem numa apreensão heterogénea do campo visual em

termos de acuidade (fig. 1 8).

De forma concreta, estas diferenças de distribuição das células

fotoreceptoras permitem considerar a existência funcional de, pelo menos, três

áreas retínicas concêntricas: uma área central, uma área paracentral rodeando

aquela e, finalmente, com uma extensão claramente maior, uma área periférica.

1
«... at angles greater than about Io from the visual axis, rods outnumber cones at each retinal

region, sometimes by as much as a factor of 30» (Fein e Szuts, 1982: 16).
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-

Distribuição de cones (à esquerda) e acuidade visual (à direita) ao longo da superfície da
retina (Solso, 1994:22)

Sabendo que a luz que se projecta num dado ponto da retina é oriunda de um ponto

específico do campo visual,1 a definição destas áreas retínicas conduz, de forma

consequente, à divisão do campo visual em zonas geometricamente

correspondentes as quais são, em termos de acuidade visual, apreendidas de modo

diferente. Assim, desta inter-relação entre a estrutura neurológica da retina e o

modo como se processa a apreensão do mundo visual, toma-se possível afirmar

que, em cada instante, estão em acção três tipos de visão diferentes -

a visão

central, a visão paracentral e a visão periférica -

significando cada uma delas,

desde logo, modos qualitativamente diferentes de apreensão das diferentes partes

do campo visual (fig. 23). Portanto, como facilmente se conclui, o mundo visual

abrangido pelos nossos olhos em cada momento não é, todo ele, percepcionado de

modo igual.

A zona central da retina e a sua zona mais sensível é a macula lutea (ou

mancha amarela) que ocupa uma área de cerca de 4o de diâmetro (Hershenson,

«... light rays from a point source ordinarily travei in ali directions. Though they have the same

origin in space, these rays strike a surface at various angles. A lens differentially refracts ali the rays

originating from a specific point in space and focuses them back into a single spot. Thus a one-to-

one correspondence is achieved between points in a visual field and points in a focal plane. ... In this

sense, each photoreceptor is sensitive to its conjugate points in space» (Fein e Szuts, 1982: 22).

Porém, como salientam estes autores, «excitation of an individual receptor is insufficient for

resolving objects in space. An organism must also sense whether or not neighboring cells are

excited. Resolution requires the differential excitation ofmany neighboring receptors» (Fein e Szuts,

1982:22).
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1999: 9). No exacto centro desta encontra-se a fóvea, a diminuta área constituída

exclusivamente por cones. Redonda e com a aparência de uma depressão côncava,

o seu diâmetro tem cerca de 2o (Hershenson, 1999: 9), ou 1,5 mm, ocupando assim

menos de 0,1% da totalidade da superfície da retina (Fein e Szuts, 1982: 15). A área

no fundo desta concavidade designa-se por foveola e mede cerca de 0,5° de

diâmetro (Hershenson, 1999: 9). Situada no exacto centro do eixo visual, é na fóvea

e, em particular, na foveola, que recai a luz oriunda do ponto do campo visual para

o qual se olha directamente num dado e exacto momento. Portanto, o eixo visual do

olho é a linha que une o ponto de fixação visual e o centro da fóvea e distingue-se

do eixo óptico, o qual passa pelos centros da córnea e do cristalino mas não pelo

centro da fovea (Hershenson, 1999: 12). Assim, aquilo que hoje se designa por eixo

visual corresponde, em termos perceptivos, ao raio cêntrico da teoria perspéctica e a

visão central é a visão produzida pelas células cone situadas na fóvea.

Fig. 23
- Campo visual humano e áreas abrabgidas pelos

três tipos de visão

(adap. de Solso, 1994: 23)

Todas as características anteriormente apontadas como específicas da visão

gerada pelos cones
- a visão fotópica

- são, em rigor, aquelas que advêm do

funcionamento destas células situadas na fóvea. Nesse sentido, elas são, sobretudo,
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características da visão central. A enorme qualidade visual que a define resulta

assim das capacidades próprias dos cones, da sua enorme densidade nesta zona,1 do

tipo de ligações que estabelecem com as restantes células da retina,2 entre outras

razões. Acresce a isto que a fóvea é a única zona da retina onde as células

fotoreceptoras não têm sobre si nem as outras duas camadas prévias de neurónios

nem a camada superficial de vasos sanguíneos. Este facto explica a estrutura de

concavidade apresentada pela fóvea mas, sobretudo, a melhor recepção do feixe

lumínico que aí ocorre -

o qual não está assim sujeito às perdas por difusão

provocadas pelo carácter opticamente não homogéneo dos restantes neurónios das

camadas superiores (Fein e Szuts, 1982: 15).

Portanto, sendo o resultado da estrutura, actividade e capacidades

neurológicas particulares da zona central da retina, a chamada visão central abrange

uma ínfima parte do campo visual humano ou, por outras palavras, resulta da

recepção de um estreito cone lumínico. A forma mais directa de compreender o que

isto significa talvez seja esta: tendo um só olho aberto, um braço esticado e o

polegar dessa mão orientado para cima, de todo este campo visual monocular

somente a área correspondente à cabeça do polegar se irá projectar na fóvea desse

olho (Solso, 1994: 24). Isto significa, por outras palavras, que: i) nestas condições a

cabeça do polegar oculta aquilo que, estando situado a diferentes distâncias, se

1
Em termos biológicos, a acuidade visual diz respeito à eficiência com que o padrão lumínico é

transformado na retina num padrão de actividade eléctrica. E esta é função, desde logo, da densidade

de células fotoreceptoras. «The more densely receptors are packed, the finer the details of a pattern

of light intensities that can be transformed into differences in electrical activity» (Bruce, Green e

Georgeson, 1996: 18). A fóvea constitui precisamente a área de maior densidade de células

fotoreceptoras de toda a retina.
2
A informação visual tem de viajar das células fotoreceptoras, na terceira camada, às células

ganglionares situadas na primeira camada (passando pelas células bipolares, horizontais e amacrinas

da segunda), de modo a ser conduzida através das fibras destas até ao cérebro. E em cada um destes

níveis e no seio de cada um destes tipos de neurónios a informação visual sofre novos

processamentos. O problemas das ligações pode ser ilustrado deste modo: se existem cerca de 126

milhões de células fotoreceptoras, apenas existe cerca de 1 milhão de células ganglionares e um

número tão ou mais desproporcionado das restantes células. Em nome da acuidade visual, o que

acontece é que na fóvea cada célula bipolar e cada célula ganglionar comunicam apenas com um ou

dois os cones, enquanto nas restantes partes da retina esse número pode aumentar até 200 células

fotoreceptoras, neste caso, quase sempre bastonetes. Assim,
se na fóvea o objectivo é a acuidade, na

periferia o objectivo, pelo contrário é a sensibilidade (este sistema contribui, de facto, para um

aumento da sensibilidade lumínica na visão realizada pelos bastonetes).
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projectaria na fóvea e ii) a cabeça do polegar corresponde ao ponto cêntrico de um

campo visual à distância definida pelo comprimento do nosso braço.

Uma experiência alternativa destinada a compreender aquela que é, em

cada momento, a minúscula parte do campo visual coberta pela visão central,

poderá ser esta: escolher uma determinada palavra impressa nesta folha e, sem

movimentar os olhos, tentar ler uma outra a cinco centímetros de distância, em

qualquer direcção possível. Curiosamente, um exemplo semelhante é usado por

Leonardo da Vinci, nos seus manuscritos, para se referir às características e

limitações daquilo que hoje designamos por visão central:

E tendo a pupila recebido os objectos através da luz, de imediato refere-os e transmite-os

ao intelecto através da linha ab [coincidente com o eixo visual, perpendicular à retina (cf

fig. 24)]. E sabei que a pupila não transmite nada de forma perfeita ao intelecto ou senso

comum a não ser as coisas que ela, pela luz, recebe através da linha ab, como é o caso da

linha c a [eixo central da pirâmide, perpendicular ao olho]. Pois, embora as linhas mn efg

possam ser vistas pela pupila elas não são tidas em conta, e isto porque não coincidem com

a linha ab. E a prova é esta: se o olho representado acima quiser contar as letras situadas à

sua frente, será obrigado a rodar de letra para letra, pela simples razão de que não as

consegue discernir a menos que se situem na linha ab; como no caso da linha ac.

(Leonardo da Vinci, MS. C. A., foi. 84 v ; 245 r [Richter, 1883: n.° 51 (I: 31)])

Fig. 24
- Leonardo da Vinci, projecção óptica no olho humano

(MS. CA, foi. 84 v ; 245 r [Richter, 1883: n.° 51 (I: 31)])

Ou seja, a elevada acuidade visual que caracteriza visão central refere-se

apenas à área do campo visual que é fixada por nós directamente e que, assim, se

projecta na fóvea ou, de forma mais precisa, na parte central dela. Portanto, o

próprio acto reflexo de olhar directamente para aquilo que queremos ver resulta

desta apreensão privilegiada da informação visual que se projecta segundo o eixo
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visual do nosso olhar, o qual, como foi dito antes, corresponde ao raio cêntrico da

pirâmide visual. E a consciência, por parte de Leonardo, desta importância

perceptiva do eixo visual1 expressa-se numa outra afirmação sua: «E é apenas a

linha sensível central [da pirâmide visual] que é capaz de conhecer e discriminar

cores e objectos; todas as outras são falsas e ilusórias» (Leonardo da Vinci, MS.

W., foi. 146 r [Richter, 1883: n.° 130 (I: 78)]).

Assim, se a visão central corresponde à informação visual recebida numa

área central e concêntrica da retina com um raio de cerca de 2° a partir do eixo

visual, a visão paracentral corresponde àquela que é recebida pelas células

fotoreceptoras situadas em tomo da fóvea até cerca de 20° dela.2 A partir daqui e

até aos limites extremos da retina decorre a chamada visão periférica, a qual cobre a

esmagadora maioria do campo visual e corresponde a níveis de acuidade visual

profundamente inferiores àqueles que caracterizam a visão central. Deste modo e

considerando como córnea a estrutura geométrica da projecção lumínica -

ou

piramidal, como na teoria perspéctica de Alberti -, estas três áreas da retina

abarcam o mundo visual segundo três cones de aberturas angulares extremamente

diferentes. Acima de tudo, isto significa que a apreensão do campo visual se

caracteriza por níveis de acuidade perceptiva diferenciada do centro para a

periferia. De facto, da totalidade do campo visual abrangido apenas uma minúscula

área ao centro é vista com elevada acuidade: a ela corresponde uma percepção

A acuidade visual é função de um conjunto vasto e articulado de factores, nos quais se incluem,
obviamente, as leis geométricas que regem a projecção de um fluxo lumínico numa superfície curva.
Como salienta Pirenne (1970: 40): «The fact that the retina is strongly curved . . . enables it to receive

a relatively sharp image of peripherally situated objects
- whereas a plane retina perpendicular to the

axis of the eyes would only receive an image utterly out of focus for such objects. This peripheral

astigmatism increases when the object is at an increasing angle from the axis of the eye; it is of

negligible importance near the axis, for instance, for the fovea. Thus, the formation of the retinal

image must be expected to be less aceurate in peripheral than in foveal vision, the more so when the

angle of the rays with the axis of the eye is greater.»
2
A visão paracentral corresponde assim a uma área que se caracteriza, de forma contínua, por uma

diminuição acentuada de cones e um crescimento acelerado de bastonetes, os quais, como foi dito

antes, atingem a sua máxima densidade precisamente a cerca de 20° de distância da fóvea. Em

termos de acuidade visual diurna, isto significa um nível intermédio entre a visão central e a visão

periférica.
Por exemplo, Robert Solso (1994: 24 e 131) define as três visões em função do ângulo de abertura

a partir do eixo visual: a visão central englobando um ângulo de cerca de 1 a 2°, a visão paracentral

englobando um ângulo até aos 1 0° e, finalmente, a visão periférica englobando um ângulo superior a

10°.
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altamente especializada, de enorme precisão e resolução, detalhada e colorida. As

restantes partes, à medida que estão mais afastadas desta zona central, são vistas de

forma crescentemente indefinida e indeterminada correspondendo àquilo que se

poderia designar por uma visão "desfocada" ou meramente esboçada.
'

Neste sentido, as profundas diferenças entre a fóvea e a as zonas mais

periféricas da retina permitem concluir que existem dois sistemas

fundamentalmente diferentes: o sistema da visão central -

capaz de recolher

informação visual especializada e orientado nessa recolha por princípios cognitivos

de interpretação e reconhecimento de formas e objectos -

e o sistema da visão

periférica -

o qual recolhendo informação mais rudimentar é, no entanto, mais

rápido e automático. Adicionalmente, este último sistema parece desempenhar duas

outras funções fundamentais: i) localizar e relacionar características individuais,

contribuindo assim, como salienta Michael Baxandall (1994: 402), para a

construção de uma espécie de mapa do campo visual; ii) detectar e informar o

cérebro da entrada de quaisquer elementos no campo visual, despoletando os

consequentes movimentos reflexos que levarão de forma imediata à sua observação

directa e precisa através do sistema central.2

Ou seja, à luz do conhecimento actual, é possível concluir que a percepção

visual humana não é o resultado de uma oposição entre ambos os sistemas mas

antes o da sua profunda interacção e complementaridade.3 Em termos mais

1
Por exemplo, a 5° de distância da fóvea a acuidade visual decresce cerca de 50% (Flochberg, 1964:

46). Porém, como refere Baxandall (1994: 406): «While ali ability to recognize form deteriorates

with distance from the central fovea, at least two properties survive relatively better than others.

First, closed forms such as polygons ofmoderate complexity are better recognized - recognized, that

is, both more quickly and with fewer errors by peripheral vision than are histogons (such as bar-

graphs). Second, solidly toned forms survive better than outlined forms, the contrary to the case of

central foveal vision, which performs better with outlines. ... In short, a good form to survive on the

periphery is a solidly coloured hexagon defined not by an outline but by silhouette.»
2
Como refere Gombrich: «Things are not simply blurred outside the foveal área, they are indistinct

in a much more elusive way. ... What compounds this elusiveness is the intriguing fact that

peripheral vision is extremely sketchy in the perception of shapes and colours but very responsive to

movement. We are aware of any displacement in the medley of forms outside the foveal área and

ever ready to focus on such an unexpected intrusion. Once we have done so, we can track the

moving object without letting it go out of focus, while the rest of the field of vision recedes from our

awareness. There is no means of conveying this experience in a stationary display. The perception of

movement is different in character from the inspection of a static scene» (Gombrich, 1976: 267-8).
3
«In short, vision works with information differing in fineness in two dimensions: first, a scale

coarsening even more rapidly from centre to periphery than, rod-and-cone distribution entails;
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concretos, pode mesmo afirmar-se que a visão rudimentar oriunda do sistema

periférico mais até do que complementar a visão especializada gerada pelo sistema

central ligado à fóvea destina-se a fornecer informação que é, efectivamente,

diferente daquela (Baxandall, 1994: 406). Portanto, o facto da retina humana, na

apreensão do campo visual, não se comportar como uma gigantesca fóvea, não

conduz a um empobrecimento mas, pelo contrário, a um enriquecimento

perceptivo.

2.2.2.5. Atenção visual e movimento dos olhos

Se, como foi dito antes, diferentes zonas do campo visual são

efectivamente apreendidas de modo diferente, a ideia de qualquer observador que o

seu campo visual é todo ele abarcado em cada momento de forma unitária e

qualitativamente homogénea resulta não das efectivas condições oculares de

recepção da informação visual mas antes de níveis superiores do seu processamento

e cognição
- centrados no cérebro, em geral, e no córtex visual, em particular. Por

outras palavras, esta ideia é o «resultado de um processo de construção ao longo do

tempo» (Rock, 1990: xvi).1

Desde logo, são duas as razões estruturalmente interligadas que explicam o

facto da percepção visual humana ser o resultado desta construção temporal:

i) a existência, ao nível retínico, de três sistemas visuais (visão central, visão

para-central e visão periférica) e, de forma consequente, a apreensão

diferenciada que ocorre em cada momento de diferentes áreas do campo visual;

second, around the centre a zone in which both fine and coarse information is used. . . . The relation

between fine and coarse here seems complementary, again in a really quite common sense way. Fine

registration alone cannot perceive the wood for the trees; for instance, it does not distinguish

between fine surface cracks and important plane surface discontinuities. Coarse registration alone

not only loses fine texture; it fails to distinguish between sharp and soft edges of luminance

discontinuity, a distinction used in machine vision for such purposes as probabilistic discrimination

between shadow edges and object edges. This may point to the sort of use foveal vision would have

for its coarse element» (Baxandall, 1994: 403-5).
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ii) a necessidade de, a partir da totalidade da informação visual presente em cada

momento no campo visual abarcado, seleccionar aquela que é considerada de

maior interesse.

Como instrumento fundamental desta construção e consequência última

das razões anteriores, os olhos estão em contínuo movimento. E este constante

movimentar dos olhos, por sua vez, cumpre duas funções importantes: por um lado,

a de tomar possível, em instantes sucessivos, a observação através da visão central

de diferentes formas ou objectos situados em locais diferentes e, por outro, a de

recolher diferente informação visual destinada a ser, num nível superior, processada

e integrada dando origem a uma ideia globalmente coesa do mundo visual.2 Neste

sentido, é não só possível afirmar que os olhos intervêm de forma fundamental na

construção dessa consciência do mundo exterior a que se chama percepção

(Moinar, 1997: 230) mas, de modo mais concreto, que o nosso olhar corresponde a

uma atitude de observação activa a qual, de forma inevitável, constitui um

acontecimento dinâmico, desenrolando-se no espaço e no tempo. Por outras

palavras, este carácter marcadamente activo da visão e, com ele, do papel

desempenhado pelo observador, é função dos processos de atenção visual. Como

refere M. H. Pirenne,

a nossa percepção do mundo físico exterior é selectiva, incompleta e frequentemente
errónea. ... as percepções de um observador diferem das de outro, mesmo quando ambos

olham para as mesmas coisas sob as mesmas condições. No entanto, num dado observador

sob dadas condições, todos os estádios subsequentes dos processos nervosos relacionados

com a visão de um conjunto de objectos estão dependentes do primeiro estádio, o padrão de

excitação produzido nos receptores lumínicos pela imagem retínica. E este padrão nervoso

«In short, the perceived object or scene indeed seems to be the result of a process of construction

over time.»
2

Adicionalmente, a mobilidade ocular conduz a um óbvio alargamento do campo visual: «The

visual field of each eye is the region of outside space in which objects can be seen by this eye when

it is in one fixed position, and does not rotate in its orbit. The visual field of each eye can be

regarded as "attached" to this eye. Thus, if the head is kept immobile but the eye rotates in its orbit,

the visual field moves with the eye, and with the point of fixation, which corresponds to the middle

of the fovea. Consequently the total field ofview covered by the moving eye is considerably greater
than the visual field itself» (Pirenne: 1970: 35).
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depende, ele próprio, das características do complexo fluxo lumínico que, originando-se
nos objectos, atinge o olho. (Pirenne, 1970: IO)1

Sendo assim, a atenção visual refere-se precisamente a esta capacidade de,

em cada momento, seleccionar de entre toda a informação ao nosso dispor aquela

que será usada, a um nível superior, na construção cognitiva das nossas

percepções. Trata-se, por outras palavras, de seleccionar objectos e características

de interesse do mundo visual (Wurtz, Goldberg e Robinson, 1982: 100): aquilo que

Michael Baxandall (1994) designa por atractores de atenção. Por sua vez, esta

contínua selecção está intimamente ligada ao movimento dos olhos e deles

dependente: como a informação detalhada só pode ser obtida através da fóvea, o

cérebro, através dos músculos oculares,3 comanda a deslocação dos olhos de modo

a que este poder da visão central seja posto ao serviço da análise dos atractores da

nossa atenção. Portanto, observar o mundo à nossa volta, tanto como observar uma

dada imagem ou objecto estacionários, assenta num processo de exploração visual

que implica, constantemente, selecção, deslocação e fixação:5

1
«Our visual perception of the externai, physical, world is selective, incomplete and often erroneous.

Again, the percepts of one observer differ from those of another, even when they both look at the

same things under the same conditions. Nevertheless, in any given observer under given conditions,
ali the subsequent stages of the nervous processes relating to the vision of a set of objects are

dependem on the first stage, the partem of excitation produced in the light receptors by the retinal

image. And this nervous pattern does itself depend on the characteristics of the complex light flux

which, originating from the objects, strikes the eye.»
2

«First, visual attention implies the selection of a visual object from the visual field at the expense

of other objects. Second, the selection must preserve the location of the object; obviously one must

know where the attended object is. Third, the nature of the response to the selected object is not

crucial; after ali, one may gaze at an object, reach for it or simply notice it, but in each case one has

attended to it» (Wurtz, Goldberg e Robinson, 1982: 100).
3

Cada um dos olhos humanos está equipado com seis músculos extrínsecos, os quais, de acordo com

princípios antagonistas, funcionam de forma extremamente precisa segundo três pares: a contracção
de um músculo é sempre acompanhada da correlativa e exacta distensão do músculo antagonista.
4

«Eye movement is a form of attention, since the área of the visual field in which we see with high
resolution is remarkably small ... Thus, we move our eyes to gaze directly at an object in order to

see it more clearly. ... Several neuroscientists ... including Robert Desimone and his colleagues at

the National Institute ofMental Health, have shown that the rate of firing of certain neurons in the

macaque's visual system depends on what the monkey is attending to in the visual field. Thus,

attention is not solely a psychological concept; it also has neural correlates that can be observed»

(CrickeKoch, 1992: 116).
5
Este carácter sequencial do olhar humano está presente tanto na observação do mundo real como na

de imagens e objectos de arte ou ainda no acto de ler um texto. Como diz Gombrich (1973: 21), «Ali

looking - not only looking at pictures - involves a sequential process that has something in common

with reading. ... but both activities are essentially constructive processes that happen over time.»
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primeiro ajustamos a posição dos nossos olhos de modo a que as imagens do objecto
recaiam sobre as duas fóveas; depois, mantemos essa posição durante um breve período,

digamos meio segundo; depois os nossos olhos saltam para uma nova posição fixando-se

num novo alvo cuja presença, algures no campo visual, se evidenciou quer por uma ligeira

deslocação, quer por contraste com o fundo ou por apresentar uma forma interessante.

(Hubel, 1988: 79)f

Isto significa, então, que a exploração visual é feita, fundamentalmente,

através de movimentos oculares extremamente rápidos e intermitentes entre

■y

diferentes atractores de atenção seleccionados por nós. Com raras excepções, as

diferentes fases deste processo desenrolam-se de forma alheia à nossa consciência

(Hubel, 1988: 79; Moinar, 1997: 230); aquilo de que habitualmente temos

consciência é apenas dos seus resultados.

Estes movimentos realizados entre cada ponto de fixação designam-se por

movimentos de sacão3 Em média existem cerca de quatro a cinco destes

movimentos por segundo (Moinar, 1997: 230), o que significa que «eles apenas

ocupam cerca de 10 por cento do tempo de observação» (Noton e Stark, 1971: 35).

Donde, a fixação de cada atractor de atenção dura, por sua vez e em média, cerca

de 200 a 250 milisegundos. Porém, tanto o número de movimentos de sacão como a

duração dos tempos de fixação dependem de diversos factores, relacionados com as

características específicas daquilo que é observado e, obviamente, com aspectos

intrinsecamente individuais. Adicionalmente, cada movimento de sacão depende

ainda da sua extensão: enquanto um movimento de sacão de 2o dura cerca de 25

milisegundos, um de 5o dura cerca de 35 milisegundos e um de 10° cerca de 45

milisegundos (Solso, 1994: 134). Durante a realização destes movimentos

1
« we first adjust the positions of our eyes so that the images

of the object fali on the two foveas;

then we hold that position for a brief period, say, half a second; then
our eyes suddenly jump to a

new position by fixating a new target whose presence somewhere
out in the visual field has asserted

itself, either by moving slightly, by contrasting with the background,
or by presenting an mteresting

shape.» , . . j

2
A par destes movimentos, a exploração do feixe óptico é feita através de dois outros tipos de

movimentos destinados a manter a observação através da visão central: movimentos de perseguição

que acompanham o objecto no caso deste ou do observador se deslocarem; e movimentos de

convergência que compensam as alterações na distância entre o objecto e o observador. Tanto um

como outro são, no entanto, movimentos suaves
e contínuos (Bruce, Green e Georgeson, 1996: 21)

3
O nome deriva da designação feita em 1878 pelo oftalmologista francês Emile Javal de

determinados movimentos oculares como movimentospar
saccades (Solso, 1994: 134).

4
«The movements are so fast that they occupy only about 10 percent of the viewing

time.»
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determinadas células cerebrais que estão normalmente activas desligam o que faz

com que, desde logo, não tenhamos consciência das violentas alterações que

ocorrem na projecção luminosa nas nossas retinas.
'

A mais importante e interessante consequência da existência dos

movimentos de sacão é que, como salienta Baxandall (1994: 414), «de instante para

instante não vemos nunca a mesma imagem.»2 Este constante desassossego óptico

- a expressão é uma vez mais de Baxandall (1994: 414)3 —

adquire um sentido mais

forte quando se constata que os períodos de fixação em cada atractor de atenção não

correspondem a uma efectiva e absoluta imobilidade. Pelo contrário, a recolha da

informação visual depende, também aqui, de movimentos ainda mais

imperceptíveis
- mais rápidos e mais precisos

- designados por microsacões: «estes

ocorrem várias vezes por segundo e têm uma direcção mais ao menos casual e uma

amplitude de cerca de 1 a 2 minutos de arco» (Hubel, 1988: 81).

Portanto, a ideia tradicional de que a atenção visual implica uma

observação fixa e demorada de algo
- mesmo no caso de imagens estacionárias

como o são a maior parte dos objectos de arte
- revela-se inteiramente incorrecta.

Neste sentido, a essência do "olhar atento" não é a imobilidade visual mas, pelo

contrário, a contínua e intermitente mobilidade dos olhos numa dada imagem ou

objecto de interesse. A mais dramática prova disto mesmo foi a constatação

experimental feita em 1952 -

por Lorrin Riggs e Floyd Ratliff, da Universidade
de

Brown, e R. W. Ditchbum e B. L. Ginsborg, da Universidade de Reading
- de que

quando se imobiliza artificialmente a projecção de uma dada imagem nas retinas a

5

visãoão desvanece-se ao fim de cerca de um segundo (Hubel, 1988: 81). Assim,

1
Como salienta Gombrich (1974*: 212), apoiando-se em Erich von Holst («Active functions of

human visual perception», in The Behavioural Physiology ofAnimais andMan, Selected Papers, I,

1973 pp 192-219) é devido tanto a complexos processos psicológicos de compensação
como a esta

interrupção do registo sensorial durante os movimentos sacádicos que o ser humano, durante o

processo dinâmico
de observação, não vê um mundo elástico e deformado por contínuas contracções

ou distenções encurvamentos ou afunilamentos das suas superfícies e objectos.
2
«From instant to instant we never see the same picture: our optical

restlessness ensures that we see

many different pictures »
3
«... our optical restlessness ...» »««-«»

4
«. . . these occur several times per second and are more or less random in direction and about 1 to 2

minutes of are in amplitude.»
5
Para uma discussão pormenorizada desta questão, cf. Bruce, Green e Georgeson (1986.162-7).
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sabendo que a maioria das células existentes no córtex visual apenas responde a

estímulos em movimento e não àqueles que são estacionários, a existência dos

movimentos de sacão e de microsacão explica a nossa impressionante capacidade

de observar e explorar visualmente imagens inteiramente imóveis: «é como se o

sistema visual, depois de se dar ao trabalho de tomar o movimento um poderoso

estímulo ... tivesse depois de inventar os microsacões para tomar os objectos

estacionários visíveis» (Hubel, 1988: 81).1

Sendo a atenção visual e, de forma mais alargada, a construção da

percepção visual um processo assente tanto em factores psicológicos quanto em

factores neurológicos,2 os estudos realizados até agora parecem demonstrar que

quer a escolha dos atractores de atenção
- dos pontos de interesse visual -

quer a

ordem da sua observação não são arbitrárias e formam, em cada caso, um padrão

que é, simultaneamente, individual e generalizável. Por outras palavras, embora o

conhecimento actual seja bastante fragmentário e incompleto, é possível afirmar

que aquilo que se vê e o modo como se vê dependerá tanto de quem vê como, não

menos importante, daquilo que é visto.

Assim, a partir sobretudo das investigações do psicólogo russo Alfred L.

Yarbus, realizadas a partir de 1957, tomou-se possível perceber o modo como um

1
«It is as if the visual system, after going to the trouble to make movement a powerful stimulus ...

had then to invent microsaccades to make stationary objects visible.»
2

Hoje, não é possível ainda saber de forma exacta quais as áreas cerebrais envolvidas no processo

de atenção visual. No entanto, como refere Crick e Koch (1992: 116) «several researchers have

found that the pulvinar, a region of the thalamus, appears to be involved in visual attention.» E

Wurtz, Goldberg e Robinson, num artigo de 1982, escrevem: «In the striate córtex the neural activity
is strongly modulated by details of the pattern of light falling on the retina: the cells respond

preferentially to slits of light at a particular place and orientation in the visual field. In addition the

activation of some cells requires that the slit move in a certain direction or have a certain color. ... In

other words, the striate córtex, the área of the cerebral córtex that is exquisitely to the details of the

visual world, is essentially unaffected by the significance the details may have for the monkey. The

superior colliculus is different. Here the cells that respond to visual stimuli perform a rather

rudimentary computation: in general their activation requires only a small spot of light somewhere

in a relatively large part of the visual field. In the superior colliculus, however, the response of the

cells is modulated quite clearly when the monkey makes the spot of light the target of a saccade. The

visual processing may be rudimentary, but the cells are sensitive to the significance of the stimulus.

If the superior colliculus, the striate córtex and the frontal eye field do not mediate visual

attention, what does? Clinicai evidence implicates apart of the cerebral córtex designated the

posterior parietal córtex. Specifically, people with damage to the posterior parietal córtex on the

right side of the brain tend to ignore objects in the left halfof their visual field. Such people can see

the objects, but they do not attend to them» (Wurtz, Goldberg e Robinson, 1982: 103-5).
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dado indivíduo observa uma dada imagem, registando tanto as características que

são por si directamente fixadas quanto os percursos que os seus olhos realizam em

tomo destes pontos de fixação. Desses estudos parece ressaltar, como salientou

Yarbus, que os olhos tendem a concentrar-se em características visuais

consideradas pelo sistema perceptivo como portadoras de maior ou mais

interessante informação,1 despendendo na sua observação um tempo proporcional

ao interesse que lhes é atribuído.2 Por exemplo, na observação de um rosto todos os

indivíduos parecem escolher como atractores de atenção os olhos, o nariz e a boca -

as únicas componentes de que se pode afirmar haver uma observação directa e

repetida, isto é, atenta - verificando-se que grande parte do tempo é gasto na sua

fixação, sendo o restante dedicado à observação menos precisa da forma geral do

rosto. Foi igualmente possível perceber que determinadas áreas desse rosto não

eram, em momento algum do período de observação, vistas de forma directa, ou

seja, por via da visão central. Numa outra experiência realizada por Yarbus

envolvendo a observação do busto de Nefertiti (fig. 25), foi possível, uma vez mais,

confirmar a existência de uma clara lógica sequencial fixação-salto-fixação: «cada

fixação numa qualquer característica, como o olho de Nefertiti, é habitualmente

seguida da fixação na mesma característica seguinte, como seja a sua boca. O

registo global parece indicar uma série de ciclos; em cada ciclo os olhos visitam as

1
Nas experiências por si realizadas, David Noton e Lawrence Stark puderam constatar que numa

observação não condicionada de desenhos lineares, os indivíduos tendem fundamentalmente a

escolher como pontos de fixação os ângulos (1971: 35). Estes resultados, como estes autores

salientam, são concordantes com aqueles que foram obtidos por Fred Attneave, em 1954, ao usar

igualmente desenhos geométricos e ainda com os que foram obtidos por Norman H. Mackworth e A.

J. Morandi, da Universidade de Harvard, ao usarem imagens fotográficas complexas; estes illtimos

puderam constatar que detalhes invulgares e contornos imprevisíveis
- aqueles que apresentam uma

abrupta mudança na sua direcção
- constituíam atractores da atenção visual (Noton e Stark, 1971:

37).
2
Esta ideia é contestada, pelo menos parcialmente, por François Moinar: «On the basis of results of

Yarbus and Buswell, Kolers argued that the eye seeks the region of semantically rich information.

Although this is the opinion of almost ali psychologists concerned with eye movement, it does not

stand up to examination. . . . During a fixation we are unaware of the momentary content of the

vision. Subjects have no time to identify the entire image, at least not in the first tenth of a second if

the image is complex; and they are even less able to find the "region of semantically rich

information." In these conditions, it is nonsense to talk about the primacy of cognition in

exploration. ... Many other perceptual variables are more important, at least at the beginning of the

exploration, than the semantic content of a picture. ... Subjective psychological forces have a
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principais características da imagem, seguindo percursos bastante regulares de

característica para característica» (Noton e Stark, 1971: 37).
'

Fig. 25 -

Registo dos pontos de fixação e dos movimento dos olhos na observação
do busto de Nefertiti (A. Yarbus, 1967; cit. por Solso, 1994: 137)

Através de outras experiências, Yarbus pôde ainda verificar que as

características fixadas por um determinado indivíduo variam em função do tipo de

informação procurada (Solso, 1994. 136), o que indica que a atenção visual é

função activa da exploração e interrogação cognitiva. Assim, como afirma Solso

(1994: 136), é provável que a «atenção visual no adulto humano seja conduzida

pela intenção, o interesse, o conhecimento prévio, o movimento, a motivação

inconsciente e o contexto.»2

Se os estudos de Yarbus permitiram constatar, de forma muito clara, a

existência de uma lógica ou padrão visual resultante do carácter não arbitrário quer

powerful effect on exploration, and these subjective forces are in constant motion and evolution»

(Moinar, 1997: 230).
1
«It appears that fixation on any one feature, such as Nefertiti's eye, is usually followed by fixation

on the same next feature, such as her mouth. The overall record seems to indicate a series of cycles;
in each cycle the eyes visit the main features of the picture, following rather regular pathways from

feature to feature.»
2
«It is likely that visual attention in the human adult is driven by intention, interest, previous

knowledge, movement, unconscious motivation, and context.»
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das fixações quer dos movimentos de sacão realizados entre elas,1 por sua vez,

Noton e Stark (1971: 35) descobriram que «cada pessoa tem um modo

característico de olhar para um objecto que lhe é familiar»,2 isto é, um percurso fixo

que segue ao escrutinar ou examinar esse objecto, imagem ou situação visual.

Puderam assim constatar que:

Cada percurso de observação [scan palh] era característico de um dado sujeito observador

para uma dada imagem. Um sujeito tem um percurso de observação diferente para cada

imagem e para uma dada imagem cada sujeito tem um percurso de observação diferente.

Um típico percurso de observação para as nossas imagens [i.e., as que foram usadas nas

experiências] consistia em cerca de 10 fixações e durava de três a cinco segundos. Os

percursos de observação ocupam geralmente de 25 a 30 por cento do tempo de observação
do indivíduo, sendo o resto dedicado a movimentos oculares menos regulares. (Noton e

Stark, 1971: 38)3

Portanto, o estudo do padrão visual com que cada indivíduo explora aquilo

que se situa no seu campo visual é fundamental para perceber o modo como esse

sujeito observador constrói a sua percepção visual e toma consciência daquilo que

vê. E isto adquire uma importância acrescida no caso das representações visuais e,

em particular, no das imagens artísticas, as quais, enquanto objectos de

comunicação, se destinam de forma deliberada a serem percepcionadas por um

sujeito observador. Tal significa que à selecção e organização da informação visual

operada pelo autor corresponde, de forma articulada ainda que em níveis diferentes,

a capacidade de selecção e organização perceptiva operada pelo observador. E este,

como foi dito antes, de instante para instante, não vê a mesma imagem, pelo

simples facto de que não observa ou escrutina as mesmas formas, objectos ou

características nela presentes: «ao ver uma imagem, uma pessoa poderá fixar o seu

olhar num objecto específico por apenas algumas centenas de milisegundos e

1

Moinar (1997: 23 1) chama, no entanto, a atenção de que devido a razões de imprecisão óptica dos

olhos humanos, nem todas as fixações registadas são necessariamente significativas.
2
«In essence we found that every person has a characteristic way of looking at an object that is

familiar to him. For each object he has a preferred path that his eyes tend to follow when he inspects

or recognizes the object.»
3
«Each scan path was characteristic of a given subject viewing a given picture. A subject had a

different scan path for every picture, and for a given picture
each subject had a different scan path. A

typical scan path for our pictures consisted of about 10 fixations and lasted for from three to five

seconds. Scan paths usually occupied from 25 to 30 percent of the subject' s viewing time, the rest

being devoted to less regular eye movements.»
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depois avança para outro e depois para outro» (Solso, 1994: 1 39-40).
'
Como

escreveu Hermann von Helmholtz (1821-1894) no final do século XIX,

o olho é um instrumento óptico que abrange um largo campo visual, mas apenas uma

pequena e muito estreita parte desse campo visual produz imagens claras. Na sua

globalidade, o campo corresponde a um desenho no qual a parte mais importante do todo é

representada de forma precisa mas em que aquilo que a envolve é apenas esboçado, e

esboçado de forma tanto mais tosca quanto mais afastado está do objecto principal. Porém,

graças à mobilidade do olho é possível examinar cuidadosamente cada ponto do campo

visual em sucessão. Já que, em qualquer caso, apenas somos capazes de dedicar a nossa

atenção em cada momento a um único objecto, esta redução a um só ponto parece ser

claramente suficiente para a ocupar completamente sempre que queremos dedicar-nos a

uma observação detalhada; por outro lado, o extenso campo visual, apesar da sua

indeterminação, permite-nos abarcar todo o meio ambiente com um olhar rápido e, desse

modo, perceber imediatamente qualquer nova aparição nas margens do campo de visão.

(Helmholtz, 1896; cit. por Gombrich, 1976: 264-5)2

Assim, se em cada instante uma ínfima parte da imagem ou do campo

visual é vista com grande acuidade e a esmagadora maioria é vista com baixa

acuidade, por acção dos movimentos de sacão tanto a área que é observada com

grande acuidade como as que são observadas com baixa acuidade são

continuamente renovadas. De forma mais concreta, a fixação em cada instante de

um dado atractor de atenção significa a sua observação através da visão central;

mas, nesse mesmo instante e de forma simultânea, as restantes partes da imagem e

do campo visual -

e, portanto, os restantes atractores de atenção
- são observadas

através das visões para-central e periférica. Ou seja, devido ao carácter sequencial

da observação cada atractor de atenção é visto, em momentos diferentes, através de

sistemas visuais diferentes e deles são recolhidas informações diferentes. Esta

acção combinada ao longo do tempo entre visão central, para-central e periférica é

1
«A person viewing a picture may fixate his or her gaze on a specific object for only a few hundred

miliseconds and then move on to another, and then to another.»

2
«The eye is an optical instrument of a very large field of vision, but only a small very narrowly

confined part of that field of vision produces clear images.
The whole field corresponds to a drawing

in which the most important part of the whole is carefully rendered but the surrounding is merely

sketched and sketched the more roughly the further it is removed from the main object. Thanks to

the mobility of the eye, however, it is possible to examine carefully every point of the visual field in

succession. Since in any case we are only able to devote our attention
at any time to one object only,

the one point clearly seen suffices to occupy it fully whenever we wish
to turn to details; on the other

hand the large field of vision is suitable, despite its indistinctness, for us to grasp the whole

environment with one rapid glance and immediately to
notice any novel appearance on

the margin of
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claramente fundamental para a percepção visual em geral e, em particular, para a

percepção de imagens pictóricas. Desde logo porque nestas a organização da

matéria pictural sobre a superfície assume um papel fundamental na condução do

olhar do observador.1 Isto mesmo está explicitamente afirmado numa passagem do

tratado Da Pintura Antigua, de Francisco de Holanda (1517-1584):

... a pintura tanto há-de ser feita daquilo que nela se faz, como do que se deixa de fazer. E
se as figuras forem poucas ou se forem muitas, a ordem que eu nelas encomendaria, seria
que não ocupassem confusamente toda a tábua ou lugar onde se põem, mas que deixem

alguns espaços vazios e dilatados para darem despejo [desimpedimento] e clareza à sua

obra, e para terem os olhos dos que a vêem caminho e campo por onde caminharem

(Holanda, 1548: 1, 26)

E se a visão central é, então, responsável pela observação atenta e

especializada das características de maior relevância visual, é à visão periférica que

parece caber a sua detecção e localização (Noton e Stark, 1971: 36). Por outras

palavras, o sistema periférico forma uma imagem vaga mas global da imagem e

proporciona a selecção dos atractores de atenção que serão observados

directamente. Ao mesmo tempo, é necessário não esquecer que nem tudo o que

está presente numa imagem é visto de forma atenta através do sistema especializado

da visão central; isto significa, por um lado, que não vemos tudo o que está

disponível à nossa visão e que, por outro, a construção de uma ideia visual global,

unificada e com sentido é, por isso mesmo, feita tanto do que vemos atentamente

como do que apenas vemos vagamente ou, simplesmente, inferimos ou

projectamos. Por isso, como nota Baxandall, o veículo da atenção

the field of vision» (Hermann von Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik, 2*ed.,

Hamburgo e Leipzig, 1896, par. 10, p. 86; cit. e trad. para inglês por Gombrich, 1976: 264-5).
1
Como salienta Michael Baxandall (1994: 405-6): «Julian Hochberg in particular, has urged the

importance of the combination of central foveal registrations and parafoveal and even outer

peripheral registrations for our experience of painting. He used the example of the way in which

Rembrandt offers such distractors as patches of colour outside such central zones of attention as the

faces in portraits, so that we intermittently add a generalizing take to the fine brush-stroke-

registering takes produced by our scrutiny of the faces. He also stated very clearly the way in which

the alternation between sharp takes on brush strokes and generalized takes on scenes is central to our

perception of strict divisionist Impressionist painting.»
2
«In the absence of actual movement in pictures, the attractive and periodically re-attractive

stimulations on the periphery would be such things as relative intensity of tone, distinctness or

sharpness of edge, optical difference
- almost abstract qualities. The centre would meanwhile be
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reside nao na fixação pelo centro fóvico de acuidade, nem tão pouco na sequência de tais
fixações, mas sim na relação entre fixações e não fixações. No entanto, as fixações são
responsáveis pela atenção: para onde quer que a atenção se dirija a fixação é obrigada a

acompanha-la, com consequências no fluxo visual assim disponível à atenção e desse
modo, na própria atenção. (Baxandall, 1994: 413)1

Adicionalmente, um estudo de P. J. Locher eC.F. Nodine, centrado na

análise do processo de observação de imagens artísticas e publicado 1987,2
demonstrou que a exploração visual não é idêntica ao longo de todo o período de

observação: no início ela parece concentrar-se em atractores de atenção mais

dispersos e que são observados durante períodos mais curtos - inferiores a 300

milisegundos -, dando lugar, passo a passo, a um aumento no número de fixações

mais prolongadas -

superiores a 400 milisegundos (Solso, 1994: 146). Estes

resultados parecem sugerir a existência de duas fases fundamentais no processo de

visualização: uma primeira mais rápida e global, seguida de uma outra mais

demorada e especificamente orientada. Um outro estudo, de 1993, realizado por C.

F. Nodine, P. J. Locher e E. A. Krupinski,3 revela que, na observação de imagens

pictóricas, existem diferenças importantes entre o padrão do movimento dos olhos

de observadores familiarizados com representações artísticas (art-trained viewers) e

o de observadores não familiarizados (untrained viewers). Incidindo sobre a

observação comparada de pinturas integralmente reproduzidas e imagens

transformadas dessas mesmas pinturas - as transformações ocorriam ao nível da

composição, equilíbrio e simetria das obras -,4 o estudo permitiu compreender que

os primeiros despendem mais tempo na primeira fase
-

exploração mais genérica e

attempting to peruse objects; it would pursue interests and perceptual difficulties» (Baxandall, 1994:

403).
1
«... the optical correlate or vehicle of attention lies not in fixation by the foveal centre of acuity,

nor even in the sequence of such fixations, but in the relation between fixations and non-fixations.

However, fixation is responsive to attention: where attention goes, fixation is liable to follow, with

consequences for the visual array then available to attention, and so for attention itself.»
2
P. J. Locher e C. F. Nodine, «Symmetry catches the eye», in J. K. 0'Regan e A. Levy-Schoen

(orgs.), Eye movements: From Physiology to Cognition (1987), North-Holland, Elsevier Science

Publishers.
3
C. F. Nodine, P. J. Locher e E. A. Krupinski, «The role of formal art training on perception and

aesthetic judgement of art compositions» (1993), Leonardo, 26, pp. 219-27 (cit. por Solso, 1994:

147-9).
4

As pinturas usadas no estudo foram. Les Poseuses, de Georges Seurat; Composição com Vermelho,

Amarelo e Azul, de PietMondrian; e Jour de Dieu, de Paul Gaugin.
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dispersa
-

e tendem a concentrarem-se na busca de relações entre os elementos

compositivos. Pelo contrário, os segundos despendem mais tempo na segunda fase

- exploração mais específica -

e tendem a concentrar-se nos elementos

representacionais e semanticamente relevantes. Perante estes resultados, os autores

concluem que os observadores não familiarizados com arte, ao contrário dos outros,

tendem, sobretudo, a dirigir a sua atenção para as questões do reconhecimento e,

desse modo, para o problema da arte enquanto representação objectiva da realidade.

Pelo contrário, escrevem, «a educação artística parece ensinar os observadores a

apreciar as pinturas não porque, segundo as palavras de Levi-Strauss, "são boas

para ver," mas porque são "boas para pensar." Isto sugere que a beleza está menos

no olho e mais na mente do observador» (cit. por Solso, 1994: 147).1

Finalmente, uma das consequências mais importantes do conhecimento

obtido acerca do modo como os olhos humanos exploram o campo visual foi a

confirmação de que as áreas centrais são, tendencialmente, as mais exploradas, isto

é, aquelas que são vistas de forma mais atenta e especializada. De facto, devido à

relação directa entre o padrão de movimentos oculares e a estrutura neuro-

fisiológica da retina humana, o centro do campo visual e, portanto, as áreas centrais

das imagens tendem a concentrar a maior densidade de fixações e de percursos dos

movimentos de sacão e de microsacão. Se no caso das imagens e, em particular das

pinturas, tal depende não apenas dos factores biológicos da visão mas também, de

forma directa, da sua organização compositiva, a verdade é que esta, na longa

história da nossa cultura de imagens, parece vir ao encontro deste modelo. Talvez

porque, como é fácil de compreender, cada autor é simultaneamente observador e,

correlativamente, os factores perceptivos em jogo no acto de organizar visualmente

uma superfície não são, em termos genéricos, profundamente distintos dos de

observar, contemplar ou enfrentar visualmente essa mesma superfície.

Um dos casos mais fascinantes deste tipo de articulação entre arte,

perspectiva e percepção visual e, como tal,
entre autor e observador, é o do retábulo

1
«Art training seems to teach viewers to appreciate paintings

not because, in Levi-Strauss's words,

"they are good to see," but because they
are "good to think." This suggests that beauty

is less in the

eye, and more in the
mind of the beholder.»
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Fig. 26 - Giovanni Bellini, A Virgem e o Menino com São Pedro, Santa Catarina, Santa Luzia e São

Jerónimo, 1505. Óleo s/ tela, transferida para madeira, 500 x 235cm. Igreja de San Zaccaria, Veneza

(Hartt, 1987:416).
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da igreja de San Zaccaria, em Veneza (fig. 26), A Virgem e o Menino com São

Pedro, Santa Catarina, Santa Luzia e São Jerónimo, pintado em 1505 por Giovanni

Bellini (c. 1430/40-1516). Nesta grandiosa sacra conversazioni, a Virgem, com o

Menino ao colo, surge sentada num trono, colocado ao centro da pintura e do

espaço da ábside representada. Sentado aos pés do trono, um anjo toca; ladeando de

forma simétrica as três figuras centrais, e colocados à frente da ábside, sob a

abóbada do cruzeiro, encontram-se, à esquerda, São Pedro e Santa Catarina e, à

direita, Santa Luzia e São Jerónimo. De forma muito clara, o espaço arquitectónico

dentro da pintura prolonga virtualmente o espaço real e abre-se lateralmente para a

paisagem e a luz naturais. A pintura apresenta algumas semelhanças com uma outra

obra de Bellini, o famoso retábulo de San Giobbe,1 mas, simultaneamente, revela

diferenças importantes. Em ambos os casos, somos espectadores de sacre

conversazione que decorrem em espaços arquitectónicos totalmente unificados e

organizados pelo sistema de perspectiva central -

com o ponto de fuga situado

sobre o eixo vertical central das pinturas -, espaços esses que prolongam

ilusionisticamente o espaço real para que foram concebidas. Mas, ao mesmo tempo,

o espaço fechado e em semi-penumbra do retábulo de San Giobbe dá lugar, na

pintura de San Zaccaria, a um espaço luminoso e aberto para o mundo natural. Não

menos importante, enquanto naquela o ponto de fuga está situado na base do trono,

junto ao limite inferior da superfície, definindo assim um ponto de vista para o

observador à altura dos seus olhos (fig. 28),2 em A Virgem e o Menino com São

Pedro, Santa Catarina, Santa Luzia e São Jerónimo o ponto de fuga situa-se aos

pés da Virgem, junto do pescoço do anjo e, por isso, bastante mais acima da

moldura (fig. 27). Deste modo, a origem do raio cêntrico - isto é, o lugar do espaço

1
Giovanni Bellini, A Virgem e o Menino com São Francisco, São João Baptista, São Jó, São

Domingos e São Sebastião, c. 1470. Óleo s/ madeira, 471 x 258 cm. Veneza, Accademia

(encomendado para a capela do Hospital de San Giobbe, em Veneza).
2
Esta colocação do ponto de fuga, juntamente com as características da arquitectura adoptada, é

responsável, no retábulo de San Giobbe, pela acentuada visão de baixo para cima, a qual gera no

observador não só uma clara sensação espacial de monumentalidade como, ao mesmo tempo, a da

sua inclusão nesse espaço, parecendo a abóbada pintada prolongar-se pelo espaço real e, desse

modo, cobrir a sua cabeça.
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Fig. 27 - Giovanni Bellini, A Virgem e o

Menino com São Pedro, Santa Catarina, Santa

Luzia e São Jerónimo (esquema perspéctico).

Fig. 28
- Giovanni Bellini, A Virgem e o Menino com

São Francisco, São João Baptista, São Jó, São

Domingos e São Sebastião, c. 1470. Óleo s/ madeira,

471 x 258 cm. Veneza, Accademia (esquema

perspéctico).

Fig. 29
- Giovanni Bellini, A Virgem e o Menino com São Pedro, Santa Catarina,

Santa Luzia e São Jerónimo (detalhe).
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onde se situa o olho do observador -

encontra-se a uma altura entre cerca de 2,75 e

3 m do chão (Hartt, 1969: 404); ou seja, um ponto de vista habitualmente

inacessível para qualquer indivíduo que observe a pintura.

Mas a diferença mais extraordinária face ao retábulo de San Giobbe e a sua

particularidade mais interessante reside no facto das cabeças de São Pedro e de São

Jerónimo se encontrarem não apenas lumínicamente difusas mas, sobretudo,

ligeiramente desfocadas (fig. 29). Este efeito de desfocagem das caras das figuras

mais periféricas da composição, juntamente com a disposição perspéctica dos

quatro santos sobre a grelha de mosaicos, e o recurso a fortes contrastes cromáticos

nas roupagens da Virgem1 conduz não apenas o olhar do observador em

profundidade mas, de forma mais precisa, dirige-o para o centro compositivo da

obra, isto é, para a Virgem e o Menino. Mas, ao mesmo tempo, é difícil não

relacionar este artifício com a ideia de Alhazen, reafirmada por Ghiberti, que o

olhar humano ao fixar um ponto
- tanto em virtude da sua localização como do seu

grau de interesse para o observador
- verá de forma crescentemente imprecisa tudo

o que se apresentar crescentemente distante dele. De facto, colocados

simetricamente em relação ao eixo mediano vertical -

no qual se encontram a

Virgem, o Menino e o ponto de fuga -

e situados sobre a mesma linha horizontal,

os rostos dos quatro santos apresentam-se a distâncias crescentes, para a esquerda e

para a direita, das duas figuras centrais e, por isso, quando o espectador nelas fixa o

seu olhar, as formas mais afastadas, como os rostos de São Pedro e de São

Jerónimo, serão vistas através de uma visão superficial ou não certificada, isto é,

com menor precisão e detalhe. E embora esta solução conduza a uma redução da

informação veiculada, Bellini certamente sabia que poderia contar com a

participação activa do observador. Através do seu conhecimento das características

do rosto humano, este é compelido, ou desafiado, a completar a informação em

falta - naquilo que é, afinal, uma manifestação do princípio do etcetera, parte do

conceito mais vasto de beholder 's share, definido por Gombrich (1960).

1
A justaposição de vermelho, azul e verde conduz, desde logo, a contrastes de cor em si, de quente-

frio e de complementaridade (cf. Johannes Itten, Kunst der Farbe. Studienausgabe, Ravensburg,
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Como faz notar Aumont,

O campo é um espaço profundo representado numa superfície plana. Durante o processo
ele é, inevitavelmente, alterado, já que não é possível representar o carácter errante e

"ecológico" dos nossos olhos através de um único ponto de vista. De entre os artifícios

implicados por esta alteração há um tão comum que passa despercebido: a imagem é
uniformemente nítida, enquanto no mundo real o olho apenas apreende claramente uma

pequena área focal ... (Aumont, 1990: 168)1

Ou seja, uma das diferenças entre o campo visual organizado pela perspectiva e o

campo visual resultante perceptivamente da projecção lumínica nas nossas retinas é

a questão da nitidez: enquanto o primeiro é sempre um campo uniformemente

nítido ou focado, o segundo, como se viu, é caracterizado em cada instante por uma

drástica perda de nitidez e focagem, perda que ocorre, de forma concêntrica, do

centro para a periferia. Ora, a par da perspectiva atmosférica de Leonardo,2 a

pintura de Giovanni Bellini parece oferecer-se como excepção a esta "convenção da

clareza" (Aumont, 1990: 168). O pintor organiza perspecticamente o campo da

representação mas, simultaneamente, introduz um artifício extrínseco à perspectiva:

a desfocagem periférica.

Há, assim, uma interrogação que se toma inevitável: até que ponto é que

Bellini não terá querido tirar partido das teses defendidas por Ghiberti e, à

semelhança dos esforços de Leonardo, procurado alargar o projecto ilusionista

aberto pela perspectiva às condições perceptivas e não meramente ópticas do

observador? Por outras palavras, até que ponto é que Giovanni Bellini terá, nesta

Otto Maier Verlag, 1961; trad. fr. de Sylvie Girard, Art de la couleur. Approche subjective et

description objective de Tart, Paris, Dessain & Tolra, 1974).
1

«The field is a deep space represented on a flat surface. In the process it is inevitably altered, since

one cannot represem the roving, 'ecological' eye in terms of one single point of view. Among the

tricks this alteration implies is one so common it goes unnoticed: the image is uniformly clear, while

in the real world the eye only takes in clearly a smaller focal área ...»
2
De facto, quando Leonardo, através da perspectiva atmosférica, postula alterações de nitidez

formal e cromática em função da distância, ele está, com base no estudo empírico do modo como o

mundo é visto por nós - isto é, uma observação atenta às condições da percepção visual -

a

aproximar o espaço representado da percepção visual, o espaço perspéctico do espaço perceptivo.
Claro que o seu princípio regulador não traduz de forma inteiramente idêntica o carácter concêntrico

do acontecimento retínico mas, antes, pressupõe uma maior nitidez do que se apresenta em primeiro

plano (aquilo que normalmente suscita uma maior atenção da visão central) e uma crescente

desfocagem, perda de nitidez e detalhe até ao último plano, aquele que está mais próximo dos limites

superiores do campo definido pela superfície. Um bom exemplo é a sua pintura Virgem, SantaAna e
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obra do final da sua vida, procurado dar corpo a um programa ilusionista mais

ambicioso? Até que ponto é que, ao alicerçar-se nas condições da percepção visual
- mais complexas que as que resultavam directamente da síntese geométrica

proposta pelo modelo perspéctico - ele visaria não apenas a mera ilusão óptica de

prolongamento espacial mas, acima de tudo, a mais global ilusão psicológica,

subjectiva e, portanto, necessariamente espiritual, de continuidade entre o mundo

real e o mundo irreal, maravilhoso e inexplicável?

Esta interrogação não deverá, no entanto, ser confundida com uma outra:

desejava Bellini reproduzir na sua pintura a visão humana e, de forma concreta, as

diferenças de focagem que, segundo Ghiberti, nela ocorrem em cada momento? É

que colocada deste modo, esta questão não só não parece fazer qualquer sentido à

luz da obra do pintor, ou das preocupações da sua época - é aquilo que poderíamos

chamar uma preocupação moderna, a "verdade oufidelidade do artista à sua visão"

-

como, adicionalmente, ela conduz ao tipo de equívoco perceptivo que Gibson

apelidou de falácia de El Greco: a afirmação de que as figuras alongadas de El

Greco seriam o resultado de uma distorção da realidade provocada por uma visão

astigmática é incongruente pela simples razão que, então, o astigmatismo de El

Greco faria com que o pintor também visse como distorcidas as suas figuras

pintadas e fosse levado a corrigi-las. No caso da pintura A Virgem e o Menino com

São Pedro, Santa Catarina, Santa Luzia e São Jerónimo, se aquilo que Bellini

quisesse representar fosse aquilo que ele
-

enquanto testemunha ocular
- veria num

dado e um único instante, isso significaria que aquilo que se apresenta indistinto e

desfocado na pintura seria aquilo que não seria por ele visto através da sua visão

central e que, como tal, não é, nesse dado momento, objecto da sua atenção.1 Mas,

como poderia ele representar aquilo que não olhava directamente nem era objecto

da sua atenção? Provavelmente, a melhor resposta ao problema seja aquela que foi

dada por John Ruskin (1819-1900):

oMenino com um cordeiro, c. 1508 em diante (óleo sobre madeira, 168 x 112 cm, Musée du Louvre,

Paris).
1
Para a abordagem desta mesma questão na pintura impressionista, cf. Gombrich (1976: 265-70).
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De facto, num dado momento, não somos capazes de ver mais do que um ponto,
apresentando-se os objectos que estão para além dele confusos e indistintos; mas na arte

não precisamos de prestar qualquer atenção a isto, porque, sem rodarmos o olho, somos
capazes de ver tão pouco da pintura quanto somos da paisagem; e, por isso, qualquer
indistinção ou confusão de uma parte dela, lateralmente, mais do que de outra, não se funda
numa qualquer verdade natural, mas é um expediente do artista -

e, por vezes, um

excelente e desejável expediente -

para fazer com que o olho [do observador] repouse onde
ele o deseja. (Ruskin, 1843; cit. por Gombrich, 1976: 270)1

2.2.2.6. Construção perceptiva e temporalidade

Como chama a atenção Robert Solso (1994), o nosso sistema perceptivo

não surgiu nem se desenvolveu ao longo de milhões de anos para podermos criar e

apreciar imagens e objectos de arte mas sim porque a necessidade de sobrevivência

impunha a capacidade de conhecer o meio ambiente:

Demasiado frequentemente comportamo-nos como se os nossos olhos e cérebros tivessem

sido inventados durante o século XX ou, talvez, durante o Renascimento, para vermos e

compreendermos a arte. Errado! Os olhos, instrumentos primitivos e desconhecidos como

eram, emergiram à centenas de milhões de anos atrás e o seu objectivo não era ver as

pinturas de Rembrandt, Van Gogh ou Picasso mas ver e compreender a luz, o movimento,
os contornos. É este olho e cérebro fora de moda que usamos para ver e compreender o

universo. (Solso, 1994: 17)2

«We indeed can see, at any one moment, little more than one point, the objects beside it being
confused and indistinct; but we need pay no attention to this in art, because we can see just as little

of the picture as we can of the landscape without turning the eye; and hence any slurring or

confusing of one part of it, laterally, more than another, is not founded on any truth of nature, but is

an expedient of the artist-and often an excellent and desirable one-to make the eye rest where he

wishes it» (John Ruskin,Modern Painters, 5 vols., Londres, 1843 [vol. L pt. 2, see. 2, cap. 4, n.° 1]).

Algo de semelhante é dito em 1970 por M. H. Pirenne: «It may be pointed out that, contrary to what

has sometimes been stated, the visual field, or rather its projection on a surface, does not correspond
to what the artist paints on his canvas. We are normally unaware of the peculiarities of our visual

field. It would be truer to say that the artist depiets part of his field of view, which takes into account

eye movements and changes of fixation. Accordingly there is no physiological reason why the

marginal parts of his canvas should be painted in less sharp detail than the middle of it -

even

though, of course, there may be artistic reasons to leave the outlying parts of a painting relatively
indistinct» (Pirenne, 1970: 37, n. 1).
2
«Ali too often we act as if our eyes and brains were invented during the twentieth century, or

perhaps during the Renaissance, to see and understand art. Wrong! Eyes, primitive and unknowing

instruments that they were, emerged hundreds millions of years ago, and their purpose was not to see

Rembrandt, van Gogh, or Picasso paintings, but to see and comprehend light, movement, and

contours. It is that old-fashioned eye and brain that we use to see and understand the universe.»
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Mas o que é, talvez, extraordinário é com estes mesmos olhos e cérebro

termos sido os únicos a dedicar uma parte importante da nossa existência à criação,

compreensão e desfrute de todo o tipo de imagens e de representações visuais, que,

na sua qualidade de artefactos, têm tanto de artificial quanto de irreal. Por outras

palavras, que estejamos preparados como aparentemente mais ninguém neste

planeta para lidar com representações bidimensionais de modelos tridimensionais -

no desenho, na pintura, na fotografia, no cinema, na televisão, etc. -

e, sobretudo,

para os aceitar como substitutos perfeitos ou convincentes da realidade. Tal só é

possível, porque, provavelmente, o cérebro humano parece aplicar às

representações visuais as mesmas estratégias que aplica na percepção do mundo

envolvente e que visam, claramente, alcançar a compreensão daquilo que é visto da

forma o mais rápida possível. Assim, não só a informação visual recolhida é o

resultado de uma estreita cooperação entre os olhos e o cérebro como, em termos

estruturais, todo o processo parece assentar na elaboração de hipóteses perceptivas

e sua confirmação.

Sabemos que o processo de ver envolve um circuito de retorno [feedback loop] entre o olho

e o cérebro. O processo poderá iniciar-se com uma hipótese acerca do mundo ... Esta

hipótese procura confirmação no mundo físico ou "externo." O olho é então enviado a

procurar informação relacionada com esta hipótese. Este recolhe informação visual e envia-

a para o cérebro, que a processa e depois redirecciona o olho de modo a escrutinar outras

partes do campo. O processo continua até que a resolução da hipótese seja alcançada ou o

tópico seja substituído por outra hipótese. (Solso, 1994: 139)

Esta ideia de que a elaboração de hipóteses é central à percepção visual constitui

actualmente um dos principais pontos de convergência entre diferentes autores e

correntes. O pressuposto fundamental é este: aquilo a que o sistema perceptivo tem

acesso é não ao mundo visual em si mas antes à sua projecção lumínica nas retinas.

Como esta se distingue claramente daquele, o sistema perceptivo terá que ser capaz

1
«We know that the process of seeing involves a feedback loop between the eye and the brain. The

process may begin with a hypothesis about the world . . . This hypothesis seeks confirmation in the

physical or "externai" world. The eye is then dispatched to find information related to the

hypothesis. The eye collects visual information
and passes it along to the brain, which processes it

and then redirects the eye to scan other parts of the field. The process continues until resolution of

the hypothesis is achieved or the topic is replaced
with another hypothesis.»
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de, a partir dela, construir uma ideia da aparência do mundo que lhe deu origem.

Até porque,

às imagens produzidas tanto por câmaras como pelos olhos falta, de forma clara, muitas das

qualidades que percepcionamos no mundo. As imagens são planas, estáticas e desprovidas
de sentido. A percepção visual revela um mundo sólido, dinâmico e com sentido. Parece,

portanto, que a percepção deverá envolver processos que vão para além da informação

presente na imagem. (Bruce, Green e Georgeson, 1996: 70)
'

Em suma, a capacidade de percepcionar visualmente o que está à nossa

frente não deriva exclusivamente da informação projectada nas retinas mas

necessita de algo mais: de informação adicional, recolhida ou elaborada em

momentos diferentes -

ou seja, de conhecimento previamente adquirido e

armazenado como experiência na memória - mas também de processos temporais

de integração, interpretação e organização dessas diferentes informações.

A visão é um processo de inferência. Aquilo que se vê quando se olha à volta depende não

apenas daquilo que está lá para ser visto mas também do modo como o sistema visual

organiza e interpreta as imagens que chegam às retinas. ... o sistema visual faz mais do que

transmitir passivamente sinais ao cérebro. Ele participa activamente na sua organização.

(Hoffinan, 1983: 111)2

Mas pode-se perguntar: porque esta necessidade de organizar e interpretar

a informação recebida nas retinas? A resposta, ainda que incompleta, é esta: as

projecções retinianas «necessitam de organização e interpretação porque,

fundamentalmente, são ambíguas. A sua ambiguidade é, em parte, devida ao facto

de que o mundo é tridimensional e cada retina é essencialmente bidimensional»

(Hoffinan, 1983: 111).3 É neste sentido que a percepção, sendo motivada pela

necessidade de organizar as sensações visuais
-

sensações às quais, como defende

1
«... the images produced by cameras and by eyes are clearly lacking in many of the qualities that

we perceive in the world. Images are flat, static, and meaningless. Visual perception reveals a solid,

mobile, and meaningful world. It seemed that perception must therefore involve processes that go

beyond the information present in the image.»
2
«Vision is a process of inference. What you see when you look around depends not only on what is

there to be seen but also on how your visual system, organizes and interprets the images that fali on

your retinas. ... the visual system does more than passively transmit signals to the brain. It actively

takes part in organizing them.»
3
«In other words, retinal images need organization and interpretation because they are

fundamentally ambiguous. Their ambiguity is due in part to the fact that the world is

three-dimensional and each retina is essentially two-dimensional.»
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Gibson (1966), não temos acesso -, pode ser definida como «construção,

interpretação ou representação» (Bruce, Green e Georgeson, 1996: 72).
x

E,

enquanto tal, ela inicia-se e depende, de forma estrutural, da capacidade do sujeito

perceptivo elaborar hipóteses ou suposições acerca do mundo físico que está na

origem de uma dada projecção retínica (Bruce, Green e Georgeson, 1996: 72).2

Assim, como refere Gombrich (1973: 238), «o registo fotográfico dos

movimentos dos olhos ao inspeccionarem pinturas confirma que tentar

compreender uma representação envolve um teste de consistência. ... O foco de

atenção desloca-se dos pontos de grande conteúdo informativo para aquelas áreas

onde é provável que a interpretação postulada possa ser confirmada ou refutada.»3

Donde, «a eliminação de falsas conjecturas, a refutação, através de testes e

avaliações, de hipóteses erróneas, desempenha um papel decisivo perante qualquer

área de dúvida que requeira a nossa atenção. Onde tais dúvidas não ocorrem

podemos prosseguir com uma hipótese vaga e provisória, sem que tenhamos muita

consciência da necessidade da sua verificação. Assim, à medida que nos movemos

através do mundo, experimentamos uma série contínua de hipóteses visuais que se

estendem do mais geral ao mais pormenorizado» (1974b: 179).
4
Por isso, conclui,

«o caminho na direcção do ilusionismo [na arte] é o caminho na direcção da

1
É este o motivo que leva Hoffinan (1983: 111) à afirmação radical de que «The appearance of

depth is entirely inferred or, to put it another way, hallucinated.»
2
A excepção mais notável a esta ideia é a de James J. Gibson, o qual na sua teoria ecológica

considera que o feixe óptico ambiental que se projecta nas retinas contém toda a informação

necessária à percepção do mundo.
3

«Photographs of eye movements in inspecting paintings confirm that trying to understand a

representation involves a test of consistency. ... The focus of attention shifts from points of high

information content to those áreas where the postulated interpretation is likely to be confirmed or

refuted.»
4
«The elimination of false guesses, the refutation through tests and probings of mistaken

hypotheses, play a decisive part in any área of doubt that demands attention. Where such doubts do

not arise we may go along with a vague provisional hypothesis without much awareness that it is in

need of examination. Thus, as we move through the world, we experience a continuous range of

visual hypotheses extending from the most general to the minutest particular. We react to movement

on the periphery of the field of vision even before we can tell what has moved and normally such a

reaction is coupled with movement of the eyes. While we thus focus and concentrate on one object

in sight the others become indefinite, but they may be present to our echo memory and held in

readiness for refuting or confirming a momentary hypothesis
...»
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consistência visual, da não refutação de qualquer das suposições que a

representação evoca» (Gombrich, 1973: 238).1

Desta forma, a necessidade de integrar diferentes visões e diferentes

informações recolhidas em diferentes momentos, juntamente com todo o tipo de

conhecimentos armazenados na nossa memória, conduz à clara constatação de que

a percepção visual é, efectivamente, uma construção temporal e não meramente um

acontecimento instantâneo. E para que esta construção seja possível e, sobretudo,

faça sentido
- mantendo de forma coerente e verídica as relações e localizações dos

diferentes elementos que se dispõem no campo visual
- o cérebro terá que construir

representações, as quais, de alguma forma constituem mapas do mundo.

Esta construção ao longo do tempo, envolvendo assim, níveis

crescentemente complexos de integração e memorização
- da memória icónica de

curto prazo à memória de longo prazo
-

processa-se ao longo de estádios

consecutivos. De acordo com a teoria computacional de David Marr (1982),3

existirão três grandes estádios e em cada um deles ocorrerá a construção de uma

representação crescentemente complexa e alargada daquilo que vemos: o primeiro

estádio ou esboço primário, o segundo estádio ou esboço 2 1/2 D e o terceiro

estádio por ele denominado de representações de modelos 3D.

Centrado na retina e no percurso entre ela e o córtex visual, o primeiro

estádio visa, fundamentalmente, criar uma descrição das estruturas físicas que

geram o padrão lumínico, objectivo que é alcançado através da elaboração de

diferentes representações a partir das discontinuidades lumínicas detectadas. Assim,

1
«The road towards illusionism is the road towards visual consistency, the non-refutation of any

assumption the representation evokes.»
2
«Certain aspects of visual processing seem to be accomplished simultaneously (that is, for the

entire visual field at once) and automatically (that is, without attention being, focused on any one

part of the visual field). Other aspects of visual processing
seem to depend on focused attention and

are done serially, or one at a time, as if a mental spotlight were being moved from one location to

anothen> (Treisman, 1986: 97).
3
Oriunda do campo da investigação visual aplicada à informática e à cibernética, a teoria de David

Marr fornece um modelo possível de funcionamento da visão humana. Desde o início dos anos

oitenta, diferentes investigadores procuram através de diferentes pesquisas e experiências verificar

não só a validade do modelo no seu todo como a das suas componentes particulares. Até agora,

algumas dessas investigações parecem conduzir a uma confirmação, por vezes apenas genérica, por

vezes excessivamente especializada, do modelo definido por Marr. Para uma análise mais detalhada,

cf. Bruce, Green e Georgeson (1996).
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neste estádio, ocorre fundamentalmente a extracção das características visuais

elementares como sejam, entre outras, limites e manchas, cores, sombras, contornos

e texturas, suas localizações e orientações. No segundo estádio, estas características

serão sujeitas a processos de agrupamento e organização que conduzirão à

elaboração de estruturas maiores e mais complexas, que comportam já a ideia de

superfície e volume. Portanto, neste estádio, ocorre a criação de uma representação

visual centrada no observador e que integra múltiplas informações e variáveis

tridimensionais e espaciais sem, no entanto, o grau de complexidade espacial

alcançado no terceiro estádio. Neste último, decorrem complexos processos de

interpretação e reconhecimento, baseados em descrições estruturais de carácter não

linguístico, que conduzem à criação de uma representação já não centrada no

observador mas sim no objecto ou objectos percepcionados.

Adicionalmente, de acordo com estudos conduzidos por Anne Treisman e

Daniel Kahneman, esta representação final corresponderá, na verdade, a uma

representação temporária, constantemente actualizada à medida que ocorrem

alterações no objecto percepcionado ou na relação do observador com esse objecto

(Treisman, 1986: 108). Construída como uma espécie de mapa global, ela integra

todas as informações recolhidas nos estádios precedentes e, portanto, presentes em

representações prévias e mapas restritos dos objectos presentes no campo visual.

No último estádio esta representação é comparada e enriquecida com as descrições

e informações armazenadas numa rede de reconhecimento que contém todas os

atributos críticos e significantes daquilo que é observado. Nessa medida, a

consciência depende da construção destas representações as quais, por sua vez, são

o resultado, constantemente actualizado, das informações sensoriais recolhidas em

cada momento e das informações memorizadas que integram a rede de

reconhecimento (Treisman, 1986: 108-10). Portanto, esta representação final

integra tanto informação de carácter visual quanto informações sensoriais e
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cognitivas de outros tipos e naturezas que são chamadas a participar na "grande

construção."

No essencial, se a percepção e a consciência visual são o resultado destes

complexos processos e das representações por ele originadas que culminam na

construção de um modelo tridimensional, então isso significa que o observador não

tem consciência dos estádios e representações prévias à representação final. Por

isso, em momento algum anterior é possível, de facto, falar em percepção visual, no

sentido em que esta significa a percepção consciente de estruturas coerentes e,

sobretudo, com sentido. Ou, como diz Moinar (1997: 226), «mesmo ao nível do

córtex visual primário ignoramos a identidade do estímulo», donde, «com todo o

respeito para com Descartes, quando percepcionamos pessoas a andar na rua não

vemos casacos e chapéus mas, pelo contrário, diferenças de luminosidade, linhas,
•y

contornos, ângulos ...» - sendo essencial aqui a distinção entre percepcionar e ver.

Mas, ao mesmo tempo, também não é possível afirmar que o observador

tenha consciência da representação tridimensional final. Em princípio, aquilo de

que ele tem consciência é apenas das suas consequências. Um exemplo muito claro

é dado por Crick e Koch (1992: 1 12): se olharmos para uma pessoa virada de costas

para nós, somos capazes de ver as suas costas mas não a sua cara. Porém, o nosso

cérebro constrói automaticamente uma representação visual dessa pessoa que inclui

um rosto, rosto esse totalmente inferido e nunca visto: «A representação centrada

no observador que corresponde à parte posterior visível da cabeça é aquilo de que

se tem vívida consciência. O que o cérebro infere acerca da parte frontal vem de

algum tipo de representação tridimensional.» Ou seja, o rosto imaginado e que é

1

Porém, como adverte Rock (1990: xvii): «... we also know that past experience can affect

perception. However, it is important to make a distinction here: what we consciously know about a

particular stimulus partem confronting us usually does not affect what we perceive. This is close to

being a fundamental rule about perception. Perception is more or less autonomous with respect to

certain cognitive functions, such as conceptual knowledge and thinking. Dlusions, for example, do

not disappear merely because we know that they are illusions Still, past experience, operating

below the levei of conscious awareness, in the form of stored memories, can affect perception.»
2
«Even at the levei of the primary visual córtex we are ignorant of the identity of the stimulus.

This identification takes place much later at the higher stages of the sensorial information process.

We do not see coats and hats when we perceive people walking in the street, with ali due respect to

Descartes, but instead differences in luminance, lines, contours, angles
...»
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inseparável da visão da nuca corresponde a uma representação «gerada por

informação oriunda do modelo tridimensional» (Crick e Koch, 1992: 1 12).
'

Claramente, a principal consequência do facto da percepção ser uma

construção ao longo do tempo
-

e, em particular, de ela necessitar da integração da

informação obtida durante diferentes e sucessivas fixações oculares - é a de que,

inevitavelmente, ela só é possível através do envolvimento da memória. De facto,

para que a informação presente num dado momento possa ser comparada, integrada

e processada com aquela que foi obtida nos momentos anteriores é necessário que

esta última seja "suportada" e mantida activa pelo sistema ou sistemas da memória,

originando aquilo que Julian Hochberg designa por um mapa esquemático (Bruce,

Green e Georgeson, 1996: 168). Porém, o modo como em concreto a memória

intervém neste processo, permanece ainda hoje matéria de profundo debate e

investigação.2

Mas se o tempo é uma componente inseparável da percepção, então, como

afirma Hershenson, ele é, indubitavelmente, parte integrante do próprio mundo

percepcionado: «O mundo físico existe para lá do observador. O mundo visual ou

perceptivo é experimentado pelo observador. ... O mundo perceptivo é

experienciado como um mundo contendo objectos que se movem num espaço

tridimensional (3D).» Como esta experiência decorre ao longo do tempo então «o

mundo percepcionado é um mundo quadridimensional
- o espaço 3D mais o

tempo» (Hershenson, 1999: 1-2).3 E neste mundo de quatro dimensões, quer os

atributos e características do espaço quer o dos objectos que o integram sofrem

modificações ao longo do tempo. Ora, tanto o mundo físico como o mundo

perceptivo têm uma estrutura, a qual pode ser descrita pela geometria (Hershenson,

1999: 2). Se a estrutura do espaço físico pode ser descrita pela geometria

1
«The viewer-centered representation that corresponds to the visible back of the head is what you

are vividly aware of. What your brain infers about the front would come from some kind of

three-dimensional representation. ... When you imagine the front of the face, what you are aware of

is a surface representation generated by information from the three-dimensional model.»

2
Para um resumo nesta matéria, cf. Bruce, Green e Georgeson (1996: 167-9).

3
«The physical world exists outside the observer. The perceptual or visual world is experienced by

the observer. . . The perceptual world is experienced as a world containing objects that move about

in a three-dimensional (3D) space. ... [The] experience [of the observers] is taking place over time

Thus, the perceived world is a four-dimensional
world - 3D space plus time.»
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euclidiana, a geometria do espaço perceptivo, sendo embora desconhecida e apenas

determinável empiricamente, será, necessariamente, diferente da do espaço físico -

desde logo, porque ela é o resultado da participação activa do observador

(Hershenson, 1999: 3).

Como a geometria euclidiana constitui a melhor aproximação à estrutura

do mundo físico e dado que é por via da luz que este se projecta nas retinas, a

descrição desta projecção resulta, simultaneamente, dos pressupostos da primeira e

das leis físicas que regulam o fenómeno lumínico. Isto origina aquilo que é

habitualmente designado por geometria projectiva ou óptica geométrica1 São os

princípios fundamentais desta que formam a base da perspectiva, nomeadamente: i)

as linhas rectas paralelas nunca se encontram no espaço; ii) a luz propaga-se

segundo linhas rectas; Ui) na reflexão da luz por uma superfície o ângulo de

reflexão é igual ao ângulo de incidência. Assim, desde o primeiro momento, a luz -

através das suas leis e comportamentos
- constituiu-se como a questão decisiva do

sistema perspéctico e da representação visual nela fundada. E o reconhecimento da

sua ultra veloz propagação no espaço alicerçou a ideia de instantaneidade do

■y

processo visual. Por isso, se a representação perspéctica corresponde à secção

plana transversal da pirâmide visual e esta é formada por raios luminosos, então

não só estes raios teriam a sua origem nos objectos e não no olho como a sua

vertiginosa velocidade asseguraria a instantaneidade do acontecimento e,

decorrentemente, da representação. Veja-se esta afirmação de Leonardo:

É impossível que o olho envie para fora de si, através de raios visuais, a virtude visual

porque ao abrir essa parte frontal que originaria a sua emissão teria que se dirigir ao

objecto, o que não aconteceria sem que decorresse um certo tempo. Sendo isto assim não

conseguiria num mês subir à altura do sol, quando o olho desejasse vê-lo. ... Mas nós

vemos o corpo do sol com a mesma rapidez com que vemos [um objecto] à distância de

um braccio ... (Leonardo da Vinci, MS. B. N., foi. 2038 ir [Richter, 1883: n.° 68 (I: 42-

3)])

1
«The 2D partem of light reflected to an eye from the 3D arrangement of objects in the world is

described by projective geometry. Because this geometrical analysis is applied to light, it is called

geométrica! optics» (Hershenson, 1999: 5).

«The implicit simultaneity of perspectivai representation appears ali the more imperative because

the speed of light (the speed at which light traveis between an illuminated object and the eye) had

long been recognized as being extremely fast ...» (Andrews, 1995: 49).
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Ao mesmo tempo, desde Alhazen que a visão é entendida como um

processo, mais do que como um acontecimento, decorrendo por etapas ou estádios

que, necessariamente, envolvem uma decorrência temporal.1 E é isto mesmo que

Ghiberti, provavelmente mais do que qualquer outro autor renascentista, veicula e

defende no seu Commentario terzo. Portanto, em toda a teoria perspéctica ocorre

uma diferenciação, nem sempre plenamente resolvida, entre as condições óptico-

lumímcas da visão e as condições mentais da percepção visual, entre o carácter

instantâneo do fenómeno lumínico e a natureza temporal do processo perceptivo. É

assim plausível que a insistência de Ghiberti nas condições perceptivas da

representação visual em detrimento das condições ópticas derivasse da necessidade

sentida por si de equilibrar ou corrigir, no momento de nascimento da perspectiva,

uma excessiva ênfase na segunda, por parte de Brunelleschi e Alberti. Nesse

sentido, regressar ou relembrar os velhos teóricos medievais poderia fazer parte

dessa estratégia até porque, como salienta Andrews, Alberti, ou mesmo Leonardo,

ao falarem da perspectiva, nunca referem as teorias de Alhazen - da mesma forma,

aliás, que Ghiberti, por sua vez, «nunca relaciona a perspectiva linear com as

teorias ópticas que tão assiduamente transcreve (embora talvez fosse esse o seu

verdadeiro propósito)» (Andrews, 1995: 59).

Assim, ao longo da terceira parte do seu manuscrito, Ghiberti, de forma

clara, não só atribui ao observador um papel activo como afirma também a

dimensão temporal da experiência perceptiva. E fá-lo quer ao distinguir a visão

certificada da visão superficial, quer ao defender que, devido às limitações do

sistema visual humano, tanto o campo visual como uma imagem apenas podem ser

vistos globalmente de forma certificada se as suas diferentes partes
e componentes

1
«Like many of his modem counterparts, Alhazen regards perception as a successive operation, a

process that occurs in stages: Vision in his view (a view shared by Ghiberti) depends as much on the

functioning of the mind as it does upon puré sensation, that is, light and color per se; moreover,
such

perception requires a tangible or perceptible amount of time, no matter how rapidly the light is

physically transmitted to the eye or how ideal the viewing conditions are. Such a conception does

not lend itself very well to the creation of
instantaneous images.»

2
«We should keep in mind that Leonardo never specifically invokes Alhazen' s theories when

explaining one-point perspective, nor does
Alberti. Similarly, Ghiberti never links linear perspective

to the optical theories he so assiduously transcribes (although that may indeed have been his true

purpose).»
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puderem ser observados de forma sucessiva e ao longo um determinado espaço de

tempo. Mas também quando afirma: «Digamos que a visão compreende o

movimento através da percepção do objecto visual em movimento em duas

posições diferentes, em dois momentos diferentes entre os quais existe uma

quantidade de tempo perceptível» (Lorenzo Ghiberti, c. 1450: I, 103 [cit. por

Andrews, 1995: 54]); e, de forma correspondente, que «apenas se reconhece o

repouso quando se observa o objecto visual no mesmo lugar durante um certo

tempo perceptível, apenas quando o objecto está na mesma posição em dois

momentos diferentes, entre os quais existe uma quantidade de tempo perceptível»

(Lorenzo Ghiberti, c. 1450: I, 103-4 [cit. por Andrews, 1995: 54]).2 Portanto, a

percepção tanto do movimento como da imobilidade é, assim, um caso sintomático

do tipo de julgamentos que estão envolvidos na percepção visual e que resultam da

estreita cooperação entre o olho e a mente.

Esta tensão nunca inteiramente resolvida no projecto perspéctico entre

instantaneidade e decorrência está muito claramente presente no De pictura, de

Alberti. Por um lado, a pintura é definida como o corte ou taglio momentâneo da

pirâmide visual e, consequentemente, a imobilização ou suspensão temporal da

realidade, sem um antes e sem um depois: «... os observadores de uma superfície

pintada parecem estar a olhar para uma determinada intersecção da pirâmide. Desse

modo, uma pintura será a intersecção de uma pirâmide visual a uma dada distância,

com um centro fixo e determinadas posições das luzes, representada pela arte com

linhas e cores numa dada superfície» (Alberti, 1435 [/]: I, 12: 48). Por outro, sendo

o acto de pintar concebido como semelhante ao acto de ver, ele é constituído por

três momentos sucessivos no tempo, os mesmos que, segundo Alberti, definem a

visão como um processo em decorrência temporal, do geral para o particular:

Como a pintura visa representar as coisas vistas, reparemos como é que de facto as coisas

são vistas. Primeiramente, quando olhamos para uma coisa, vemo-la como um objecto que

1
«... Diremo addunque come il viso comprende el moto per comprensione delia cosa visa mota

secondo due siti diversi in due ore diversi tra la quale è tempo sensible.»
2
«Ma la quiete si comprende, ma per comprensione delia cosa visa in tempo sensibile in uno

medesimo luogo secondo uno medesimo sito tra lo quale è quando in due bore diverse tra.lle quale

sia tempo sensibile.»
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ocupa um dado espaço; o pintor cúcunscreverá este espaço e a este processo de desenhar o

contorno chamará de modo próprio circunscrição. Depois, no acto de ver discernimos o

modo como as diversas superfícies da coisa vista se juntam umas com as outras; e o pintor
ao desenhar esta combinação de superfícies, nas suas relações correctas, chamará a isto, de
forma própria, composição. Finalmente, ao olhar percebemos com toda a clareza as cores

das superfícies; a representação deste aspecto na pintura, já que é da luz que recebe todas

as suas variações, será aqui convenientemente designada por recepção luminosa. (Alberti
1435 [/]: II, 30: 64-5)

Mas será provavelmente em Leonardo que mais se manifesta esta

ambivalência - e o desejo de a resolver - entre uma definição puramente óptica e

instantânea da representação perspéctica e um entendimento da percepção visual

como processo em decorrência e construção ao longo do tempo. Duas passagens

dos seus manuscritos são exemplares desta polaridade:
'

A atmosfera está cheia de infinitas imagens de coisas, as quais estão distribuídas dentro

dela; e todas estão representadas em todas, e todas numa e todas em cada uma; donde, se

dois espelhos estiverem voltados um para o outro, o primeiro reflecte-se no segundo e o

segundo no primeiro. . . . E cada corpo é visível em qualquer parte de toda esta atmosfera, e

o todo em cada parte mínima dela; todos em toda e todos em cada ínfima parte, cada um

em toda e todos em cada parte. (Leonardo da Vinci, MS. C. A., foi. 138 r [Richter, 1883:

n.° 65 (1:40-1)])

Embora o tempo esteja incluído nas quantidades contínuas [Le., na geometria], e isso por
ser indivisível e incorpóreo, não cabe inteiramente na potência geométrica, a qual divide-o

em figuras e corpos de infinita variedade, como se vê constantemente nas coisas visíveis e

corpóreas. Mas apenas concorda com o seu primeiro princípio, isto é, com o ponto e com a

linha; o ponto pode ser comparado com um instante e a linha com a extensão de uma certa

quantidade de tempo, e tal como os pontos são o princípio e o fim da dita linha, também os

instantes são o fim e o princípio de um determinado espaço de tempo dado. E se a linha é

infinitamente divisível, o espaço de tempo não é alheio a uma tal divisão; e se as partes

divididas da linha são proporcionais entre si, também as partes do tempo o serão.

(Leonardo da Vinci, MS. Ar., foi. 173 v ; 190 v [Richter, 1883: n.° 916 (II: 171-2)])

1
Numa outra passagem, Leonardo relaciona claramente o processo sucessivo da visão e, em

particular da que hoje designamos como visão central, com a memória: «Ora, os objectos que estão

opostos aos olhos actuam com os raios das suas imagens à semelhança de muitos arqueiros que

desejem disparar para o cano de uma carabina, sendo que aquele que de entre eles se encontra numa

linha recta na direcção do cano da carabina será o que mais provavelmente tocará no fundo deste

cano com a sua flecha; assim, os objectos opostos ao olho serão mais transferidos ao senso quando

mais estiverem na linha do nervo perforato. Aquela água que está na luz que rodeia o centro negro

do olho serve para o mesmo efeito que os cães numa caçada, os quais são usados para começar a

perseguição e depois os caçadores capturam a presa. O mesmo se passa com esta, porque é um

humor que deriva do poder da virtu imprensiva e vê muitas coisas sem as reter; mas, de repente, a

pupila central vira-se, alinhando-se com o senso, e isto captura as imagens e confina-as, como

melhor aprouver, na prisão da memória.» (Leonardo da Vinci, MS. C. A., folio 729 r [Andrews,

1995: 147, n. 37])
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Leonardo irá, mais que qualquer outro teórico renascentista, procurar

aproximar a representação do mundo visual da percepção que o observador constrói

desse mesmo mundo. Para tanto, ele irá não só procurar compreender a estrutura

desse mundo percepcionado como aplicar esses conhecimentos à sua representação

pictórica. Daqui decorre o alargamento da perspectiva às leis psicológicas da

percepção e a consequente redução da perspectiva linear ou geométrica a apenas

uma das três componentes fundamentais do sistema de ilusão espacial:

Existem três ramos da perspectiva: o primeiro lida com as razões da [aparente] diminuição
dos objectos à medida que se afastam do olho (conhecida como Perspectiva da

Diminuição); a segunda contém o modo como as cores variam à medida que se afastam do

olho; a terceira e última está relacionada com a explicação de como os objectos [numa
imagem] devem apresentar um menor acabamento de forma proporcional com o aumento

da sua distância. E os seus nomes são: perspectiva linear, perspectiva cromática,

perspectiva do desaparecimento. (Leonardo da Vinci, MS. Ash. I, foi. 17 v [Richter, 1883:
n.° 14 (I: 16)])

Nesse sentido, os condicionalismos óptico-projectivos que definem o papel do olho

tornam-se uns entre outros: «E destas 3 classes de perspectiva, a primeira resulta

[da estrutura] do olho, enquanto as outras duas são causadas pela atmosfera que se

interpõe entre o olho e os objectos vistos por ele» (Leonardo da Vinci, MS. E., foi.

79 v [Richter, 1883: n.° 17 (I: 17-8)]). Ao mesmo tempo, a mente e não o olho é

claramente reafirmada como sede da consciência e, como tal, da percepção:

O senso comum é aquele que julga as coisas que lhe são dadas pelos outros sentidos. Os

antigos especuladores concluíram que aquela parte do homem que constitui o seu

discernimento [giuditio] era causada por um órgão com o qual comunicam os outros 5

sentidos através da sensação; e a este dito órgão deram o nome de senso comum e disseram

que este sentido estava situado no centro da cabeça, entre a sensação e a memória. E este

nome de senso comum é-lhe atribuído apenas porque é o juiz comum dos outros 5 sentidos,

isto é, ver, ouvir, tocar, gostar e cheirar. O senso comum actua mediante a sensação, a qual

é o meio entre ele e os sentidos; a sensação actua mediante as imagens das coisas que lhe

são dadas pelos instrumentos superficiais desses sentidos, os quais são o meio entre as

coisas exteriores e a sensação. E, do mesmo modo, os sentidos actuam mediante os

objectos; as coisas circundantes enviam as suas imagens aos sentidos e os sentidos

transferem-nas para a sensação; a sensação envia-as ao senso comum e a partir deste são

projectadas na memória e aí são mais ou menos retidas de acordo com a importância ou a

potência da coisa dada. (Leonardo da Vinci, MS. C. A., foi. 89 r ; 258 r [Richter, 1883: n.°

836 (I: 125-6)])'

1
Leonardo continua dizendo: «O sentido que é mais veloz na sua função é aquele que está mais

próximo da sensação, e o olho, sendo superior, é o príncipe dos outros . Diz a experiência que o
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Em conclusão, esta ambivalência entre projecção instantânea e percepção

sucessiva, entre o primado do olho e da óptica e o primado da mente e da

subjectividade, fundamental para a definição do exacto lugar e papel do observador

no processo visual, está presente na perspectiva central desde o primeiro momento.

Ao atravessar os seus fundamentos condiciona os seus objectivos e determina os

seus limites. Até porque a visão perspéctica, ao procurar reproduzir a visão

perceptiva, encontrou aí um dos principais argumentos de legitimação e,

simultaneamente, os seus mais profícuos e inultrapassáveis desafios. A necessidade

da sua resolução impõe-se como tarefa fundamental a Leonardo da Vinci mas,

apesar disso, permanece em aberto e em reavaliação ao longo de toda a história da

pintura ocidental até ao século XX.

Não por acaso, esta tensão espelha-se na experiência fundadora de

Brunelleschi. No momento em que o observador espreita pelo orifício Brunelleschi

não espera senão que este tenha desde logo e de forma instantânea uma visão do

seu painel. O próprio jogo de reflexões operado pelo espelho usado é disso exemplo

paradigmático. Mas ao pretender que esse mesmo observador compare o

Baptistério pintado com o Baptistério real, baixando e levantando sucessivamente o

braço com que este segura o espelho, Brunelleschi faz recair todo o sucesso da

demonstração
-

e do seu efeito de persuasão maravilhosa - de uma avaliação, de

um julgamento que não pode ser nunca instantâneo mas, antes, realizado ao longo

do tempo em que a experiência decorre.

olho apreende 10 naturezas diferentes dos objectos, isto é: luz e trevas (em que a primeira é

consequência das outras 9 e a segunda a sua ausência), cor e substância [corpo], forma e

localização, distância e proximidade, movimento e imobilidade» (Leonardo da Vinci, MS. C. A., foi.

89 r ; 258 r [Richter, 1883: n.° 836 (I: 125-6)]).
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2.3. O desafio perspéctico à percepção: ilusões, distorções e robustez

A representação perspéctica corresponde de forma exacta à

impressão óptica produzida pelo objecto, para uma dada posição
do olho frente ao plano de projecção (imagem). Quando se vê a

imagem em si própria mas a partir de um centro [de projecção]
diferente, recebem-se impressões visuais que o objecto em si não

pode fornecer. Isto será quase sempre assim quando se observa

uma imagem pintada. Ora, parece-me que o espectador
facilmente compensará de forma intuitiva esta deformação
sempre que o ângulo a, que define os limites do objecto, é

pequeno e que todos os raios visuais interceptam
perpendicularmente o plano. Porém, quando a/2 é, por exemplo,
igual a 45° então a imagem aparecerá deformada, isto se for vista

de uma distância maior que aquela que vai do centro de

projecção à imagem. Nessa altura, é provável que a

compensação intuitiva falhe, aparecendo assim a imagem
deformada. Numa tal situação, não é fácil dizer qual a solução de

compromisso que o pintor deverá escolher. É provável que o uso
de um ângulo a suficientemente restrito, combinado com a

projecção central, seja a única solução razoável. (Albert Einstein,
excerto de uma carta a M. H. Pirenne, datada de 24 de Fevereiro

de 1955; cit. e trad. para inglês por Pirenne, 1970: 99)1

Regressemos de novo à demonstração de Brunelleschi: um painel pintado,

observado obrigatoriamente através de um orifício a partir do qual a imagem,

reflectida por um espelho, é vista centralmente. Nestas condições, a representação

gera uma ilusão verídica da realidade espacial assente na aplicação dos princípios

da perspectiva central. Mas de que modo, em termos exactos, a imagem

1
«The perspective representation corresponds exactly to the optical impression given by the object

for a certain position of the eye in front of the plane of projection (picture).
When one views the picture on its own, but from a different centre, then one receives visual

impressions which the object itself would not give. This will almost always be so, when one looks at

a painted picture.
Now it seems to me to be the case that the spectator will easily compensate intuitively for this

deformation, when the angle a which defines the boundary of the object is small, so that ali the

visual rays strike the plane almost perpendicularly. When, however a/2 is for instance equal to 45°,

then the picture will appear deformed, if it is viewed from a distance which is greater than the

distance of the projection centre from the picture. Then the intuitive compensation is likely to fail, so

that the picture appears deformed. It is not easy to say which compromise solution the painter must

choose in such a case.
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percepcionada pelo sujeito é determinada pelas condições da percepção visual e

esta, por sua vez, é determinada pelas condições perspécticas da representação? De

que modo o orifício condiciona os movimentos oculares e a construção da

representação cognitiva? De que modo, ainda, as condições geométricas e as suas

limitações são, ou não, ultrapassadas pela interpretação e por uma forma de

compensação mental? Neste capítulo procurar-se-á perceber como é que a

representação perspéctica não apenas enfrenta o desafio da percepção mas constitui,

ela própria, um desafio a essa percepção. Da interacção de ambas e do modo como

ambos são resolvidos depende o sucesso da ilusão. Ou melhor, é aí que a ilusão se

constrói: nessa tal espécie de suspensão da realidade onde autor e observador se

defrontam e onde a imagem percepcionada está algures entre a realidade observada,

a pintura vista e a representação imaginada.

2.3.1. Orifício e ilusão perceptiva: a caixa de Gombrich e a caixa deAmes

Em A perspectiva como forma simbólica, Erwin Panofsky escreve: «Para

garantir a existência de um espaço absolutamente racional, quer dizer, infinito,

imutável e homogéneo, a "perspectiva central" lança mão de dois pressupostos

tácitos, mas fundamentais, a saber: vemos com um olho imóvel; a secção

transversal plana da pirâmide visual pode ser tomada por uma reprodução

apropriada da nossa imagem óptica» (1924-5: 32). Porém, em termos ópticos e

como se viu antes, apenas se pode considerar que a perspectiva reproduz a visão

central. Por outras palavras, a imagem criada pela perspectiva corresponde somente

à diminuta área coberta pela fóvea e não à totalidade do campo visual abarcado pela

retina humana - o que significa que é apenas na fóvea que a projecção da

representação perspéctica é coincidente com a projecção daquilo que representa. E

It is probable that the use of a sufficiently restricted angle a in combination with central projection,

is the only reasonable solution.»
1
De acordo com os princípios da pirâmide visual que regem a perspectiva central, a superfície de

representação é entendida não apenas como um plano que intersecta essa pirâmide mas um plano
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isto, obviamente, apenas para um dado instante, já que a contínua mobilidade

ocular que, por sua vez, acompanha a não menos contínua mobilidade da cabeça e

corpo do observador, não é por ela considerada.

É isto que, de forma precisa, a primeira demonstração de Brunelleschi faz.

Reduzindo o observador a um sujeito monocular e impondo-lhe uma fixa e precisa

colocação espacial do seu olho, ela aprisiona-o nesse lugar do espaço onde a ilusão

é totalmente eficaz: o centro de projecção. E nesse lugar fixo do espaço onde o olho

do observador é imobilizado, a liberdade de realizar os movimentos de sacão e

micro-sacão, como também já foi notado antes,1 nada altera de essencial naquilo

que é percepcionado. Isto é, dissociados dos movimentos mais amplos de rotação

da cabeça ou de deslocação do corpo no espaço, os subtis movimentos oculares não

conduzem a uma alteração ou renovação daquilo que é visto mas apenas à

observação através da visão central de partes diferenciadas do painel pintado. Por

outras palavras, a informação a escrutinar permanece a mesma (Gombrich, 1976:

259).

Foi isto exactamente que, de forma experimental, Emest Gombrich pôde

concluir ao construir uma caixa perspéctica dentro da qual estavam colocadas em

profundidade e a distâncias diferentes entre si três formas esquemáticas de árvores,

que diferiam apenas na orientação dos seus "ramos" (fig. 30). Quando observadas

através de um orifício central, elas sobrepunham-se e o observador via dentro da

caixa uma só árvore, cuja forma era, assim, o resultado da sobreposição das três

(1974A: 201-2; 1976: 260). Nesta situação, mantendo o olho «no orifício mas

rodando-o para cima, para baixo e de um lado para o outro, verificar-se-á que a

que, além do mais, é transparente. Por isso, a representação perspéctica nesta superfície de objectos

que são vistos através dela por um olho que ocupa o ponto O projectar-se-á na retina do observador

de forma sobreposta à projecção retínica dos próprios objectos. Donde, «for each and every position

assumed by the eye, the retinal images of both objects and picture remain very nearly in coincidence,

point by point. That is why the perspective is seen to cover the actual objects» (Pirenne, 1970: 76).

Porém, como o próprio Pirenne salienta, esta afirmação é verdadeira apenas quando diz respeito à

projecção na fóvea, «for any position of the rotating eye, that part of the retinal image of the actual

object or scene which falis into the fovea is in coincidence
with the corresponding part of the retinal

image of the perspective drawn on the surface of projection. The coincidence will not be quite

correct for images on the periphery of the retina, however, but the periphery mediates less distinct

vision, and much less attention is normally given to it than to foveal vision» (Pirenne, 1970: 76, n.

2).
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imagem perde definição. Toma-se indistinta porque recairá fora da área da fóvea,

mas nenhuma das árvores esquemáticas que se sobrepunham quando olhamos de

forma directa para dentro da caixa emergirá [devido a isto] ...» (1976: 260).2

Portanto, os movimentos oculares, sejam eles os movimentos de sacão ou até os

movimentos mais amplos de rotação, não provocam uma alteração de posição

daquilo que é percepcionado pela simples razão que o olho ocupa sempre, devido

ao orifício, o mesmo ponto de vista. No caso do artefacto de Brunelleschi, seria isto

exactamente que aconteceria. Por maioria de razão: tratava-se não de uma caixa

com formas dispostas a distâncias efectivamente diferentes mas de uma imagem

plana; e o orifício aberto no painel assegurava que o olho do observador não

abandonasse nunca o centro de projecção.

^K

f
Fig. 30

- A caixa de Gombrich com as suas três "árvores"que se tornam uma só quando vistas a

partir do ponto de vista definido pelopeepshow (Gombrich, 1974*: 201).

A caixa de Gombrich é apenas um sucedâneo do modelo experimental das

caixas do pintor e psicólogo americano Adelbert Ames e estas correspondem,

afinal, à moderna aplicação científica dos princípios das caixas perspécticas de

Hoogstraten
- as quais, por sua vez, não são mais do que o desenvolvimento

sofisticado do peepshow perspéctico inventado por Brunelleschi.

Para uma das suas experiências, realizada nos anos cinquenta, Ames criou

uma caixa equipada com três aberturas oculares, pelas quais o observador devia

1
Cf. o par. 2.2.2., da see. anterior.

2
«Now if you keep your eye at the peephole but roll it up, down,

and sideways, you will find that

the image loses definition. It will become
indistinct because it will fali outside the foveal área, but
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espreitar usando um dos seus olhos.
'
No seu interior e a partir de qualquer um dos

orifícios, o observador via uma cadeira. Porém, se olhasse para dentro da caixa a

partir de um ponto de vista diferente
-

por exemplo, de cima - constatava que afinal

apenas uma das formas correspondia efectivamente àquilo que antes tinha visto. As

"cadeiras" de Ames eram, na verdade, construções de arame, suspensas por meio

de fios, cada uma das quais apenas observáveis através de um dos orifícios (fig.

31). Das três configurações apenas uma se assemelhava de facto a uma cadeira. No

entanto, as outras duas construções quando observadas a partir do respectivo

peepshow eram igualmente percepcionadas como cadeiras tridimensionais, mesmo

aquela cuja estrutura não era mais do que um conjunto de arames aparentemente

sem sentido e o seu "assento" um losango pintado na parede de fundo. E se ao

observador fosse permitida a constatação deste facto -

por exemplo, vendo de cima

o interior da caixa - ainda assim ao espreitar de novo pelos orifícios a sua

percepção permaneceria idêntica à da primeira vez, sem que o conhecimento

entretanto adquirido interferisse nos resultados da observação.

Fig. 3 1 - Demonstração das cadeiras, de Adelbert Ames; em cima, as "cadeiras" vistas a partir do

orifício e, em baixo, vistas a partir de um ponto de vista diferente (Gombrich, 1960: 210).

none of the schematic trees which were occluded when we looked straight into the box will emerge

during that exercise.»
1
Adelbert Ames Jr., An Interpretative Manual for the Demonstrations in the Psychology Research

Center (1955), Princeton (N.J.), Princeton University Press.
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Na sua formulação mais simples, «a percepção refere-se ao processo de

percepcionar, cujo conteúdo é o percepto», isto é, «a experiência consciente do

objecto ou cena distai» (Hershenson, 1999: 3-4).
'

Assim, o estímulo distai

corresponde ao objecto ou cena observada, o qual origina o padrão lumínico que se

projecta na retina e que, por sua vez, constitui o estímulo proximal. A experiência

de Ames demonstra que é possível ter a mesma percepção a partir de três estímulos

distais diferentes os quais, devido às leis ópticas projectivas, dão origem a três

estímulos proximais idênticos. Portanto, a percepção do observador é determinada

pelos estímulos proximais obtidos através de cada orifício e não pelos respectivos

estímulos distais, «isto é, vemos o mesmo objecto nos três casos porque os

estímulos proximais são os mesmos» (Hershenson, 1999: 85).2 Mas, mais

importante, esta experiência demonstra que tendo o observador que interpretar

tridimensionalmente o estímulo proximal bidimensional, nos três casos ele apenas é

capaz de os interpretar como cadeiras. Ou seja, cadeira é a melhor hipótese ou

suposição perceptiva para aquilo que estando à sua frente origina aquelas dadas

projecções retinianas. Assim, como acentua Gombrich, «a ilusão consiste ... na

convicção de que há apenas um modo de interpretar o padrão visual à nossa frente»

(1960: 2 IO).3 As outras configurações possíveis, os outros objectos-hipótese, aquilo

que efectivamente lá está, não tem para nós existência porque «não têm nome nem

lugar no universo da nossa experiência» (Gombrich, 1960: 210). Por isso,

aquilo que vemos através do orifício não nos revela, directa e imediatamente, "o que lá

está"; de facto, não nos será possível dizer "o que lá está"; apenas podemos supor e a nossa

suposição será influenciada pelas nossas expectativas. Como conhecemos cadeiras mas não

temos qualquer experiência daquele emaranhado de linhas cruzadas que, de um dado ponto,

também "se assemelha" a cadeiras, não podemos imaginar, ou ver, a cadeira como um

emaranhado de linhas cruzadas mas iremos seleccionar sempre das várias formas possíveis

aquela que conhecemos. (Gombrich, 1960: 210-1)

1

«Perception refers to the process or act of perceiving, whose content is the percept, the conscious

experience of the distai object or scene.»
2
«That is, we see the same object in ali three cases because the proximal stimuli are the same.»

3
«... the illusion consists ... in the conviction that there is only one way of interpreting the visual

pattern in front of us.»

«They have no name and no habitation in the universe of our experience.»
5
«What we can see through the peephole does not directly and immediately reveal to us "what is

there"; in fact, we cannot possibly tell "what is there"; we can only guess, and our guess will be

influenced by our expectations. Since we know chairs but have no experience of those crisscross
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Esta dificuldade em termos a certeza daquilo que está à frente dos nossos

olhos é, não só um problema de toda a percepção visual mas, em particular, um

problema da percepção de representações perspécticas. E a caixa de Ames,

correspondendo ao princípio da pirâmide visual, demonstra-o. É que, em virtude

das suas próprias leis, a teoria da perspectiva central assenta num paradoxo: se ela

permite, com alguma certeza, obter num plano uma representação bidimensional

verídica de um dado objecto ou contexto tridimensional o inverso, porém, não é

possível (fig. 32).

Enquanto somos capazes de prever qual será a projecção de um dado objecto
tridimensional num dado plano, a projecção em si própria não nos dá informação suficiente

acerca do objecto em causa, já que não uma mas um número infinito de configurações afins

resultarão na mesma imagem. Tal como não um mas um número infinito de objectos afins

projectarão a mesma sombra se forem colocados no feixe emanado por uma fonte

[ltiminosa] única. (Gombrich, 19746: 190)1

Fig. 32
- Configurações equivalentes vistas a partir do mesmo ponto de vista

(B. A. R. Cárter, cit. por Gombrich, 1974ÍV 192).

tangles which also "look like" chairs from one point, we cannot imagine, or see, the chair as a

crisscross tangle but will always select from the various possible forms the one we know.»

1
«... while we can work out what the projection of a given three-dimensional object will be like on

a given plane, the projection itself does
not give us adequate information about the object concemed,

since not onebut an infinite number of related configurations would result
in the same image, just as

not one but an infinite number of related objects would cast the same shadow if placed in the beam

emanating from a one-point source.»
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De acordo com as leis ópticas da perspectiva, uma representação pictórica

«é um objecto que envia para os olhos do espectador um complexo fluxo lumínico

que, até certo ponto, se assemelha ao fluxo lumínico que seria enviado pela cena

que visa representar» (Pirenne, 1970: li);1 donde, «a pintura é um objecto que

produz perceptos nos observadores - isto é, nos espectadores ou no próprio artista
-

que se assemelham àqueles que seriam dados pela (efectiva ou imaginária) cena

representada» (Pirenne, 1970: IO).2 Portanto, se a teoria da perspectiva central se

baseia neste princípio de semelhança estrutural entre a representação plana e a

realidade tridimensional - isto é, de que, tal como na observação do mundo visual,

a superfície de representação origina um dado padrão de raios luminosos, variando

tanto em intensidade como em comprimento de onda, que atinge os olhos, estimula

a retina e origina sensações visuais3 - então ela, só por si, não será capaz de

explicar como é que essas sensações são transformadas em algo diferente: em

percepções visuais. Por outras palavras, embora na perspectiva, o lugar do

observador corresponda sempre ao lugar do artista, isto é, da testemunha ocular de

um dado objecto, contexto ou acontecimento que decorre no espaço, pelos seus

processos ópticos e geométricos ela não consegue explicar como é que esse sujeito

se toma nessa testemunha visual, isto é, como constrói a sua percepção a partir

daquilo que chega aos seus olhos.

A resposta à pergunta como é que passamos do padrão lumínico nas

retinas para a percepção tridimensionalmente sólida, verídica e com sentido do

mundo visual? permanece hoje só parcial e fragmentariamente respondida.4 Da

1
«From an optical standpoint, a representational painting is an object which sends to the spectator's

eye a complicated light flux resembling to a certain extent the light flux which would be sent by the

scene it purports to represent.»
2
«The painting is an object, which does produce visual percepts in the observers, that is, the

spectators or the artist himself, which resemble those which would be given by the (actual or

imaginary) scene represented.»
3

«According to the laws of géometrie opties, the light rays that go through the centre of the pupil

generally give a real image with a central projection. Roughly speaking (but very close to the truth

as far as vision in and around the foveal zone is concerned), this transformation can be described in

geometrical terms as a projection emanating from one point onto a flat plane: this is known as

centred or linearperspective» (Aumont, 1990:23).
4
Esta questão, como se verá no final deste capítulo, pode ser formulada e reformulada de diferentes

maneiras. Uma delas é esta: «How can we ever know that we see a distant building and not a patch
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resposta a esta pergunta dependem muitas outras. Por exemplo, quais as relações

entre a representação visual e a representação perceptiva que se constrói a partir

da observação daquela? Em qualquer caso, parece não haver hoje muitas dúvidas

de que a capacidade do sistema perceptivo em reconstruir a tridimensionalidade do

mundo visual, perdida na sua projecção lumínica bidimensional nas retinas, assenta

no uso simultâneo de múltiplas variáveis e processos. Isto é, na interpretação da

forma o mais variada possível da informação visual contida nesse padrão luminoso.

E, também, na experiência ou conhecimento prévio. Quer isto dizer que tanto a

memória como outras instâncias da nossa complexa vida mental são chamadas a

participar num processo que é claramente temporal
-

e não instantâneo, no sentido

em que este termo se refere apenas àquilo que é expressamente visto num dado e

único instante -

e que visa a construção de uma percepção tridimensional mas, ao

mesmo tempo, de um mundo que faça sentido para nós. Além disso, «na vida do

dia a dia a percepção de espaço quase nunca é inteiramente visual. ... O conceito de

espaço deriva tanto da informação táctil e cinética quanto do visível» (Aumont,

1994: 20).
■

Esta desenvolvida e eficaz capacidade de interpretar a informação

proveniente do mundo real, em ordem a tomá-la uma representação perceptiva

tridimensional daquilo que é observado, explicará a não menos impressionante

capacidade de transformarmos imagens bidimensionais em percepções

tridimensionais. Como se compreende, estas percepções não são inteiramente

idênticas às imagens que as despoletam: são infinitamente mais ricas e, acima de

tudo, possuem essa tridimensionalidade adquirida mentalmente. Isto significa que, à

semelhança dos padrões retinianos, as imagens são interpretadas e a elas

acrescentada informação que, efectivamente, lá não está. Trata-se de informação

que existe em nós e que concedemos a essas imagens para que elas se tomem

percepções nossas. Portanto, nestas passagens
do tridimensional ao bidimensional e

vice versa, ocorrem necessariamente alterações, quer por redução quer por

on the pane? The brief answer is that we may sometimes not know, but merely guess» (Gombrich,

1974A: 194).
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acréscimo da informação presente. Por exemplo, a transformação de uma parcela

do mundo tridimensional numa sua representação bidimensional implica uma

redução, ou perda, da informação por compressão (Aumont, 1994: 44). É isto que

toma difícil a tarefa de reconstruir um objecto tridimensional a partir da sua

projecção perspéctica num plano, já que, como se viu anteriormente, não existe um

mas um número infinito de objectos possíveis, de hipóteses credíveis. Em termos

perceptivos, a ultrapassagem do problema e o modo eficaz como, na generalidade

dos casos, ocorre implica um outro tipo de "exercício projectivo": a projecção

mental de informação previamente adquirida, ou adquirida por outras vias que não

a visual, na informação presente.

Adicionalmente, parece certo que será tanto no seio dos complexos

processos neurofisiológicos -

que decorrem entre a retina e o córtex visual e entre

este e as restantes partes do cérebro -

como no seio dos não menos complexos

processos psicológicos da mente humana que, algures, se constrói não apenas a

percepção visual mas, simultaneamente, aquilo que dela decorre, a ilusão

perceptiva. De facto, esta não deve ser entendida como um processo anormal ou um

fracasso daquela, mas antes como o resultado consequente dos mesmos princípios e

do mesmo funcionamento assente em hipóteses e suposições, que, na maioria das

situações, não conduzem a um engano:2 «Portanto, não existe uma distinção rígida

entre percepção e ilusão. A percepção emprega todos os seus recursos para eliminar

as ilusões prejudiciais, mas por vezes pode não ser capaz de "refutar" uma hipótese

1
«... in everyday life the perception of space is almost never entirely visual. ... The concept of

space is as much derived from tacule and kinetic data as from the visible.»
2
Como salienta Rock (1990: xi), «Despite great variability in the particular shape of the retinal

image as we move from one position to another, and de spite lack of correspondence between that

image and the actual shape of the object, our perception remain remarkably stable and accurate. In-

vestigators refer to the stability and accuracy of perception as constancy, in this case constancy of

shape. They refer to the correspondence between the percept, or construction, and the externai object
as veridicality, which means truthfulness. Perception is remarkably veridical, although ... not

perfectly or always so.» E acerca desta correspondência entre percepção e mundo visual, Hoffinan

(1983: 1 1 1), diz: «What is needed for an understanding of vision, therefore, is an explanation ofwhy
such visual inferences usually bear a nonarbitrary relation to the real world. A promising line of

investigation begins with the observation that the visible world, far from being completely chaotic,

obeys certain laws and exhibits numerous regularities. If the visual system is adapted to exploit these

laws and regularities in its organization and interpretation of retinal images, and if it is constrained

somehow to prefer the interpretation that is most credible, given both the image and a knowledge of
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falsa -

por exemplo, quando tem de lidar com obras de arte ilusionistas»

(Gombrich, 1960: 24).
]

O que se passa na caixa de Ames passa-se afinal nas caixas de

Hoogstraten, na National Gallery de Londres.2 O artifício, tanto nos seus princípios

como nos seus resultados, é o mesmo. O seu objectivo é produzir uma ilusão. Ou

melhor, criar a ilusão de que a representação perceptiva na mente do observador é

idêntica à representação visual no interior da caixa. E através das caixas de Ames,

de Gombrich ou de Hoogstraten é possível perceber algo de fundamental acerca da

demonstração de Brunelleschi: i) que a ilusão deriva inteiramente das leis da

perspectiva central e que ii) esta ilusão é um acontecimento essencialmente

perceptivo e não cognitivo. Como diz Barbara Gillam (1980: 86), «saber que um

determinado efeito é ilusório não diminui a força da ilusão»,3 o que é uma outra

forma de dizer que a «ilusão ... é difícil de descrever ou analisar, pois embora

possamos estar intelectualmente conscientes do facto de que qualquer experiência

deva ser uma ilusão, não podemos, estritamente falando, observarmo-nos a nós

próprios a ter uma ilusão» (Gombrich, 1960: 5).4 Por isso mesmo, os observadores

do artefacto de Brunelleschi sabiam que ao espreitarem pelo orifício aquilo que

julgavam ver, o Baptistério e a praça defronte da catedral de Florença, era de facto

uma ilusão. Até porque o artifício nem sequer estava escondido no interior de uma

caixa fechada e a experiência decorria por comparação com a realidade. Mas isso

em nada diminuía a força perceptiva da ilusão; pelo contrário, aumentava a sua

força subjectiva. E este reforço ilusionista advinha também de um outro aspecto

importante: essa comparação com a realidade, que era fundamental à experiência,

these laws and regularities, then it might be possible to understand how it is that one's visual

hallucinations bear a nonarbitrary and even useful relation to the externai world.»
1

«There is no rigid distinction, therefore, between perception and illusion. Perception employs ali its

resources to weed out harmful illusions, but it may sometimes fail to "disprove" a false hypothesis -

for instance, when it has to deal with illusionist works of art.»
2
Cf. o par. 1.2.1., da see. 1.2, docap. 1

,
desta segunda parte.

3
«... knowing that a particular effect is illusory does not diminish the strength of the illusion,

although most of the illusions are drastically reduced when the figure is viewed repeatedly over a

short period of time.»
4

«Elusion ... is hard to describe or analyse, for though we may be intellectually aware of the fact

that any given experience must be an illusion, we cannot, strictly speaking, watch ourselves having
an illusion.»
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resultava não da integração da experiência visual no mundo real mas, pelo

contrário, do facto dela impor um total abandono por parte do sujeito da observação

dessa realidade.

Assim, podemos perguntar: quais as consequências perceptivas do facto do

orifício obrigar a que todo o campo visual estivesse ocupado pela representação

visual? De acordo com os processos de inferência consciente, estudados por

Helmholtz, o tamanho do Baptistério representado no painel de Brunelleschi seria

inferido a partir da comparação com o tamanho dos restantes edifícios pintados e

com a distância a que parecia situar-se do observador, calculada por via de um

gradiente textural certamente presente na representação do chão. Habitualmente,

quando se observa uma pintura não integrada numa máquina visual, como a que

Brunelleschi criou, essa pintura ocupa o nosso campo visual juntamente com tudo

aquilo que está à sua volta. Neste contexto, os cálculos realizados pelo observador

dizem respeito aos diferentes objectos presentes na pintura, entre si, mas também

entre estes e aqueles, ou aquilo, que está fora da pintura e se situa no espaço real

abarcado pelo seu campo visual. Deste modo, o que está dentro da pintura é sempre

relativizado por aquilo que está fora dela. É esta segunda relativização que não

ocorre na máquina de Brunelleschi. Porque o mundo real apenas pode ser

observado quando não se está a observar o painel pintado, ele não intervém directa

e simultaneamente na percepção deste último, a não ser como memória. Através de

uma representação visual hábil e verídica que possa funcionar como um substituto

projectivo2 do seu equivalente real, o orifício toma perceptivamente possível que

1
De facto, o observador não pode ver ao mesmo tempo o mundo real e o mundo representado. O

orifício obriga a olhar alternadamente para um e para outro
- nunca simultaneamente. Neste sentido,

a máquina de Brunelleschi introduz na percepção um paralelismo curioso com as chamadas

percepções alternativas produzidas por determinadas imagens ilusórias. Num dos exemplos mais

famosos, a mesma configuração pode ser vista ora como um coelho ora como um pato, mas nunca

como ambos simultaneamente (cf. fig. 48, p. 245). O que aí se passa ocorre em todas as situações

semelhantes: o sistema perceptivo escolhe em cada momento uma e só uma hipótese perceptiva.

Podemos ser cada vez mais rápidos a passar de uma para outra e embora esta rapidez possa criar a

ilusão adicional de que as vemos simultaneamente na verdade, como demonstram outros exemplos

de maior complexidade, isso é impossível.
2
O conceito de substituto aqui utilizado corresponde inteiramente ao conceito de projective

surrogate apresentado por James J. Gibson (1954: 5-6): «A surrogate will be defined as a stimulus

produced by another individual which is relatively specific to some object, place, or event not at

present affecting the sense organs of the perceiving
individual.» Assim, os substitutos podem ser de
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ela seja tomada como um simulacro do mundo, isto é, que lhe é estruturalmente

idêntico.

Desta forma, a máquina de Brunelleschi, pelo seu carácter de experiência

pioneira capaz de, pela primeira vez, imobilizar o espectador e raptá-lo visualmente

do mundo real, produzia nele uma experiência subjectiva de carácter

poderosamente ilusionista. Para esse sujeito, a experiência era não só única como,

ao advir tanto do domínio do maravilhoso como do da arte, ela tomava-se também

numa experiência espiritual.

2.3.2. A janela mágica de Wells e a visão ciclópica

O fascínio pelas máquinas de peepshow atravessa toda a moderna cultura

visual ocidental e, no século XVIII, desempenharia um inesperado papel na

compreensão científica da percepção visual. Na obra que publicou em 1792, An

essay upon single vision with two eyes, together with experiments and observations

on several other subjects in optics, W. C. Wells relatava as conclusões a que havia

chegado através das experiências com a sua janela mágica, um dispositivo

extremamente simples destinado a testar a visão binocular humana.1 A questão

central que orientou a sua investigação e que ele pretendeu resolver através das suas

experiências pode ser colocada, actualmente, nos seguintes termos: embora a visão

do ser humano seja feita a partir de dois olhos afastados entre si e colocados à

esquerda e à direita do eixo central da cabeça
-

e, portanto, de dois campos visuais

limitados e não coincidentes - a verdade é que a experiência que este ser tem em

qualquer momento, é, pelo contrário, a de um campo visual relativamente extenso

e, sobretudo, unitário. Mais ainda, sabe-se hoje que a projecção lumínica feita na

tipo convencional ou não-convencional : «Non-conventional, projective or replicative surrogates

[are] characterized by ... the theoretical possibility of the surrogate becoming more and more like

the original until it is undistinguishable from it» (1954: 1 1).
1
W. C. Wells, An essay upon single vision with two eyes, together with experiments and

observations on'several other subjects in optics (1792), Londres, T. Cadell. Sobre as experiências e

conclusões de Wells, cf. Hershenson (1999: 17-23); para uma interpretação das suas consequências,

cf. Kubovy (1986: 150-61).
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retina é, por razões de imperfeição óptica do olho -

em particular, do cristalino -,1

não inteiramente nítida (Solso, 1994: 62). E a esta falta de nitidez acrescenta-se,

como se viu antes, essa outra mais significativa que resulta da diferente acuidade

das diferentes zonas da própria retina - aumentando do centro para a periferia, com

uma adicional perda cromática. Porém, o campo visual de que se tem consciência

em cada momento é então não só unitário -

em vez de duplicado binocularmente -

como, ao mesmo tempo, parece ser em toda a sua extensão de uma nitidez

homogénea e até inteiramente colorido.

Embora Wells não o pudesse saber desta forma, parece hoje claro que a

capacidade da percepção visual humana alcançar estes resultados a partir de

premissas e condições muito diferenciadas, apenas pode ser compreendida se se

aceitar que ela não só corresponde ao já referido processo de construção ao longo

do tempo mas que, em particular, nela adquire um papel decisivo a capacidade de

interpretação e reconstrução da informação visual que se projecta nas retinas. Ou

seja, que este complexo processo assenta, como diz Aumont (1990: 22), no facto

dessa percepção visual «activar quase automaticamente o conhecimento acerca da

'y

realidade visível» - o que constitui a principal tarefa desempenhada pelos níveis

superiores de processamento e cognição da mente humana. Porém, aquilo que o

próprio W. C. Wells perceberia em 1792 tem uma particular importância na

compreensão da dimensão subjectiva e psicológica da experiência visual de um

dado observador face ao mundo e, em particular, a imagens observadas através de

um peepshow
- como aquele que Brunelleschi inventou.

A janela mágica de Wells consistia num cartão com dois orifícios

circulares, colocados no mesmo eixo horizontal, através do quais o observador, com

os seus dois olhos, deveria ver um dado estímulo a uma certa distância (Fig. 33).

Tal como na experiência de Brunelleschi era o observador que, com a sua mão,

1
Na realidade, devido a imperfeições do cristalino, este não projecta padrões inteiramente focados

na retina. Esta desfocagem não só aumenta do centro para a periferia como, além disso, agrava-se ao

longo da idade. O facto de habitualmente não se ter consciência disto deve-se à acção de processos

de compensação realizados pelo cérebro e constitui mais um exemplo do seu papel determinante na

percepção visual.
5
«Perceptual constancy and stability cannot be explained except by taking into account the fact that

visual perception almost automatically activates knowledge about visible reality.»
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segurava o cartão à frente do nariz. Ao fazê-lo, o seu olho esquerdo apenas via o

estímulo através do orifício esquerdo e o olho direito apenas o via através do

orifício direito. Nesta situação, Wells constatou que o observador percepcionava o

estímulo como estando directamente em frente ao seu nariz e como se o observasse

por um só "orifício" colocado centralmente no cartão. A experiência permitiu a

Wells retirar a primeira de três proposições: os objectos situados nos eixos visuais

dos dois olhos são percepcionados num eixo único, o qual liga o ponto de

intersecção dos dois eixos visuais, sobre o estímulo, a um ponto situado

centralmente na cabeça do observador, a meia distância entre os dois olhos. A

mesma conclusão era obtida através de uma experiência mais simples envolvendo

uma placa de cartão onde estavam traçadas duas linhas, uma vermelha, à esquerda,

e outra verde, à direita, que, partindo de um extremo dele e com um afastamento de

cerca de 5 a 7,5 cm
-

a distância aproximada entre os dois olhos - formavam um

triângulo sem base. Se um observador segurasse horizontalmente este cartão,

abaixo do nível dos seus olhos, de modo a que uma linha partisse de um olho e a

outra do outro, e fixasse o vértice do triângulo, aquilo que veria era uma linha

única, formada por troços vermelhos e troços verdes -

cujas cores e posições

alternam ao longo do tempo (Hershenson, 1999: 17)
- indo do seu nariz até ao

vértice do triângulo.1

Mas se na sua. janela mágica Wells abrisse efectivamente um quadrado no

seu centro, o observador veria não um mas dois quadrados, colocados de cada lado

do "orifício perceptivo" central e situados no eixo visual de cada olho (fig. 33).

Fazendo a experiência com um só olho, verificava-se que o objecto visto no eixo

comum dos dois olhos, o eixo único perceptivo, surge no eixo visual do olho

fechado - o que constitui a segunda proposição extraída por Wells da sua

experiência (Hershenson, 1999: 19). Por outro lado, na visão binocular desta janela

mágica constituída por dois orifícios e um quadrado, o observador não só vê o

"orifício perceptivo" central, e um quadrado de cada lado dele, como vê ainda dois

1
Como refere Hershenson (1999: 17), nesta experiência o observador vê ainda duas outras linhas

laterais dirigindo-se para as suas orelhas: uma linha verde,
do lado direito, e uma linha vermelha, do

lado esquerdo.
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outros orifícios, um à esquerda do quadrado esquerdo e um à direita do quadrado

direito. E isto porque cada olho ao ver o estímulo através do seu orifício respectivo,

vê não só um quadrado como ainda o orifício aberto para o outro olho (Hershenson,

1999: 19-20). Donde, na visão através dos dois olhos surgem: um orifício central,

dois quadrados, um de cada lado daquele, e dois outros orifícios, um de cada lado

de cada quadrado. Isto constitui a terceira proposição de Wells.

Estímulo Estímulo

O.E. O. D.

ESTÍMULO

Orifício do O.D.

no O.E.

O.E. O.D.

PERCEPÇÃO

Fig. 33 - A "janela mágica" de W. C. Wells (adap. de Hershenson, 1999: 20).

Das suas experiências com a janela mágica, Wells concluiu que ao

observar o mundo através dos seus dois olhos o ser humano vê esse mundo como

que a partir de um só ponto, situado no centro da sua cabeça, entre os dois olhos.
'
A

>y

isto, ele chamou o olho ciclópico.

1
Ewald Hering (1834-1918), no fim do século XIX, reiterou a ideia de Wells de que o olho

ciclópico se situaria a meio caminho entre os dois olhos - ideia que viria a ser contestada por estudos

posteriores e novamente afirmada mais tarde. Para uma síntese destes dados experimentais

diferentes, cf. Hershenson (1999. 22-3).
2
Os Ciclopes eram seres da mitologia grega. Curiosamente, na tradição mais antiga, eram estes

gigantes de um só olho no centro da testa quem fabricava os raios. Por isso mesmo, foram eles

quem, em troca da sua libertação, deram a Zeus as suas três grandes armas: o trovão, o relâmpago e

o raio. Cf. Pierre Grimal, Dictionnaire de laMythologie Grecque et Romaine (1951), Paris, Presses

Universitaires de France (trad. port. Victor Jamboille, Dicionário da Mitologia Grega e Romana,

Lisboa, Difel, [1992], p. 86).
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Cada ponto visual percepcionado tem uma só direcção visual percepcionada a partir deste

olho ciclópico de modo que as direcções percepcionadas estão ordenadas

egocentricamente, a direito, acima ou abaixo, para a esquerda ou para a direita. Portanto, a

localização binocular das direcções visuais é integrada e referida a um ponto que representa
a posição sentida do corpo, ou imagem corporal [body image]. ... Assim, em geral, as

direcções são percepcionadas como que se estivessem ordenadas num feixe, emanando de

um ponto situado entre os olhos, o olho ciclópico. (Hershenson, 1999: 20-1)1

Desta forma, a visão ciclópica pressupõe que aquilo que é percepcionado

não é exactamente idêntico ao estímulo sensorial que originou essa percepção:

Duas direcções de estimulação dão origem a uma direcção única na percepção e, enquanto

dois pontos proximais são estimulados, apenas um ponto está presente na percepção. Por

isso, a direcção percepcionada é uma qualidade emergente na percepção, i.e., uma

qualidade na percepção que não está no estímulo proximal. (Hershenson, 1999: 21)2

Portanto, a visão ciclópica não só corresponde à unificação perceptiva de

um campo visual binocular como, claramente, conduz a uma unicidade psicológica

e imaginária do sujeito observador e da sua relação com o mundo visual. O sujeito

que se movimenta no seio do espaço ilimitado é um observador egocêntrico, isto é,

alguém que ocupa sempre o centro desse espaço e o vértice do feixe de direcções

que o atravessam. Esse ponto acompanha-o para onde quer que vá e é em tomo

desse ponto que o mundo visual que ele observa se organiza: um ponto situado no

centro da sua cabeça e a meio caminho dos seus dois olhos - transformados assim

num olho único a partir do qual a percepção visual se constrói ou que é construído

pela percepção visual.

Do ponto de vista da percepção visual esta visão ciclópica adquire um

interesse particular não só quando se a relaciona com o papel desempenhado pela

fóvea no contexto da retina humana e, portanto, com a visão central, mas,

sobretudo, com a ideia da percepção visual como construção. Construção que é

1

«Every perceived visual point has a single perceived visual direction from this cyclopean eye so

that perceived directions are arranged egocentrically, straight ahead, up or down, to the right or to

the left. Thus, binocular localization of visual directions
is integrated and referred to a point which

represents the felt position of the body, or body image. Thus, in general, directions are perceived

as if arranged in a bundle, emanating from a point situated between the eyes, the cyclopean eye.»
2
«Two directions of stimulation give rise to a single direction in perception and, while two proximal

points are stimulated, only one point is present
in perception. Therefore the perceived direction is an

emergent quality in perception, i.e., a quality
in perception that is not in the proximal stimulus.»

3
Esta relação foi feita, desde logo, por Hering (Hershenson,

1999: 22).
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feita a partir de uma visão binocular e constantemente dinâmica,1 mas também a

partir da recolha, selecção, processamento e interpretação de uma multiplicidade de

informações recebidas, previamente adquiridas ou elaboradas no momento certo.

Ou seja, como construção, afinal, de um complexo mapa cognitivo (Gombrich,

19746: 196).

Do ponto de vista da relação entre percepção e perspectiva, este olho

ciclópico
-

e o conceito de egocentro (Kubovy, 1986: 150) que dele resulta - acaba,

curiosamente, por aproximar-se dessa redução geométrica do observador a um

sujeito monocular, a um ponto, operada pela teoria da perspectiva central. E este

ponto, sublinhe-se, é o centro de projecção de todo o sistema, o ponto no qual

convergem todos os raios que formam a pirâmide visual e o ponto que o sujeito

deve ocupar para que a sua percepção adquira total consistência, veracidade e

sentido.

Desta forma, a máquina perspéctica de Brunelleschi, não podendo

confundir-se perceptivamente com essa parcela do mundo real que assumidamente

representava, podia, no entanto, funcionar como seu modelo análogo, como seu

substituto projectivo. E a experiência subjectiva que proporcionava dependia, desde

logo, da participação e colaboração activa do espectador através da suspensão

voluntária da sua descrença. Nesse exacto momento, o Baptistério de San

Giovanni pintado poderia adquirir até uma tridimensionalidade tão ou mais verídica

que o Baptistério de San Giovanni revestido a mármores brancos e pretos.

1
«If perception is indeed a construction of the brain and mind, several questions arise. First, what is

the levei of the construction? ... Second, how faithful is our construction to reality? Why and how

does it come about that the perceptual construction is a sufficiently accurate representation of the

scene to enable us to behave appropriately? The "why" is fairly obvious: for reasons of survival, the

necessary mechanisms to yield perceptual accuracy have evolved. The "how" is more problematic.

...the retinal picture is two-dimensional whereas the world it represents is three-dimensional.

Somehow the brain is able to construct a fairly accurate three-dimensional representation of the

scene from the two-dimensional retinal image. Although it is true that we perceive depth on the basis

of the combined working of our two eyes, merely alluding to such stereoscopic depth by no means

solves the problem of how the brain achieves it ... In fact, depth perception by stereopsis is a perfect

example of perceptual construction by the brain because we end up with depth perception from two

images, neither ofwhich has depth» (Rock, 1990: x-xi).
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2.3.3. Superfície versus espaço: estereoscopia e variáveis pictóricas

Se a janela mágica de Wells punha à prova, de forma directa, a visão

binocular do observador, as pinturas elaboradas a partir do século XV, pela

aplicação da teoria da perspectiva, pressupõem uma visão que, embora feita com os

dois olhos, é, no entanto, monocular. Assim, embora estas representações

perspécticas sejam tomadas por nós como representações tridimensionais -

como os

tais substitutos projectivos da realidade espacial
- de facto elas não produzem, só

por si, uma verdadeira experiência de tridimensionalidade: fundamentalmente

porque a estereoscopia está delas ausente. E uma visão estereoscópica, resultante da

disparidade binocular, constitui um dos pilares fundamentais da vívida percepção

espacial do ser humano.

Na verdade, pode dizer-se que a razão pela qual não vemos uma profundidade vívida nas

imagens (sejam vistas com um ou dois olhos) não é porque elas não cumpram as condições
necessárias para uma tal percepção, mas antes porque as imagens geram dois tipos

incompatíveis de informação, a saber: informação acerca do contexto tridimensional que

representam tal como informação acerca da sua própria bidimensionalidade. Daí que se nos

pudermos libertar da última, o primeiro tipo de informação deverá produzir uma vívida e

intensa experiência de profundidade, tão notável quanto a estereoscopia. (Kubovy, 1986:

41-2)1

Ora, ao longo dos últimos quase quinhentos anos de história moderna da

visualidade ocidental, só em situações muito excepcionais é que imagens planas

foram libertas desta informação acerca da sua bidimensionalidade. Se a esporádica

experiência do cinema estereoscópico é uma delas, há, no entanto, uma outra

bastante anterior e mais fascinante: o tecto pintado por Andrea Pozzo (1642-1709),

na igreja de S. Ignazio, em Roma, entre 1691-94 (fig. 34). A grandiosa pintura a

fresco do tecto semicilíndrico da nave da igreja situa-se a cerca de 30 metros do

1

«Indeed, one might say that the reason we do not see vivid depth in pictures (whether viewed with

one eye or two) is not because they fail to fulfill the necessary conditions for such perception, but

rather because pictures bear two kinds of incompatible information, namely, information about the

three-dimensional scene they represent, as well as information
about their own two-dimensionality.

It follows that if we could rid ourselves of the latter, the former information should produce a vivid

and compelling experience of depth, as striking as stereopsis.»
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Fig. 34
- Andrea Pozzo (1642-1709), Glória de Santo Inácio de Loyola, 1691-94. Fresco. Roma,

igreja de S. Ignazio (tecto abobadado da nave) (Christiansen, 1992: 169).
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chão. Para que a construção perspéctica e a ficção espacial que ela organiza surta

um poderoso e totalmente verídico efeito ilusório, Pozzo definiu e demarcou o

lugar do espaço onde o observador deve situar-se: no chão da nave, um disco de

mármore amarelo define essa posição. Colocado aí, o observador tem o seu olho no

exacto centro de projecção de toda a representação. Mas se se pode dizer que aqui

este observador imobilizado vê a pintura acima de si com os mesmos dois olhos

com que vê uma qualquer outra pintura pendurada numa parede à sua frente, a

verdade é que devido à distância a que ela se encontra a informação que ela veicula

acerca do seu carácter de manchas coloridas na superfície de estuque é inteiramente

anulada. Desta forma, concretiza-se o projecto ilusionista de Pozzo: a representação

pictórica transforma-se em verídica percepção tridimensional.

Primeiro, do chão, o espectador é incapaz de ver a superfície pintada, qua superfície. É

impossível determinar onde é que efectivamente o tecto está. A partir da posição definida

pelo disco de mármore amarelo, os arcos suportados pelas colunas nos dois extremos do

tecto são vistos como elevando-se verticalmente no espaço. Eles são vistos a três

dimensões, com uma força ilusionista semelhante àquela que é dada pelo estereoscópio. É

impossível ver que, de facto, eles são pintados numa superfície cilíndrica. Uma vez mais,
de entre os ornamentos arquitecturais junto das janelas verdadeiras, é impossível distinguir

aqueles que são genuínos daqueles que são meramente pintados. No entanto, como o céu

pintado é muito menos brilhante que o céu visto através das janelas verdadeiras a ilusão

está longe de ser completa. (Pirenne, 1970: 84)1

Como conclui Pirenne (1970: 85), «a explicação para tudo isto terá que ser que o

tecto é tão alto que até a visão binocular é incapaz de detectar a posição e forma

exactas da superfície; os dois olhos funcionam aqui como um só olho.»2 Este não é

senão o olho ciclópico.

Assim, ao comparar-se o tecto de Pozzo com as pinturas perspécticas de

cavalete percebe-se que em toda a teoria da perspectiva está presente este notável

1

«First, from the floor, the spectator is unable to see the painted surface, qua surface. It is

impossible to determine where the ceiling surface actually is. From the position marked by the

yellow marble disc, the arches supported by columns at both ends of the ceiling are seen to stand

upright into space. They are seen in three dimensions, with a strength of illusion similar to that given

by the stereoscope. It is impossible to see that in fact they are painted on a cylindrical surface.

Again, among the architectural ornaments near the actual windows, it is impossible to distinguish

those which are genuine from those which are merely painted. As the painted sky is much less bright

than the sky seen through the actual windows, however, the
illusion is far from complete.»

2
«The explanation of ali this must be that the ceiling

is so high that even binocular vision is unable

to detect the exact position and shape of its surface; the two eyes
here function as one eye.»
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paradoxo: qualquer imagem organizada através dela fornece e tira partido

simultaneamente de dois tipos de informação visual diferente: informação acerca do

carácter tridimensional veiculado pela estrutura geométrica e informação acerca do

carácter bidimensional da superfície pictural. Por outras palavras, esteja ou não

consciente disso, o observador percepciona simultaneamente o padrão pictórico

como um padrão bidimensional na superfície e os objectos por ele representados

como um contexto tridimensional para lá dessa superfície (Pirenne, 1970: 113-4).

Neste sentido, o "trabalho da superfície" por parte do artista constitui uma das

actividades chave para alcançar os seus objectivos estéticos. E a sua valorização é

inerente ao próprio projecto perspéctico. Até porque, a prática da perspectiva
-

convém não esquecê-lo - é, antes de mais, o acto de desenhar, segundo certas

regras, numa superfície.

Um tal efeito estético apenas pode ser produzido pelas características harmoniosas do

padrão na superfície da pintura, já que ocorre antes até de a cena representada poder ser

identificada. O facto deste padrão ser também efectivamente percepcionado a distâncias

curtas, quando a cena representada é vista claramente, mostra que a pintura

representacional não difere assim tão radicalmente, como por vezes se acredita, da pintura
não representacional, "abstracta", na qual, frequentemente, apenas o padrão pictórico
bidimensional é considerado importante. (Pirenne, 1970: 114)'

Assim, quer o observador o queira ou não, tenha ou não tenha consciência

disso, a verdade é que na apreciação de uma pintura que recorre à perspectiva, esse

mesmo observador ao percepcionar o mundo tridimensional ilusório que ela

encena, é necessariamente influenciado pela características picturais, superficiais,

que tomam a pintura antes de mais naquilo que ela é: uma superfície pintada. Nessa

situação, a «nossa consciência das características da superfície da imagem poderá

ser chamada uma consciência "subsidiária"», no sentido em que ela é distinta da

«nossa consciência "focal" do tema representado» (Pirenne, 1970: 114).2 E apenas

1

«Such an aesthetic effect can only be produced by the harmonious characteristics of the flat pattern

of the surface of the painting, since it occurs before the scene represented can even be identified. The

fact that this pattern is in fact also perceived to some extent at close range, when the scene

represented is clearly seen, shows that representational painting does not differ as radically as is

sometimes believed from non-representational, "abstract", painting, in which only that flat painted

pattern is often considered
as being of importance.»

*
«Our awareness of the characteristics of the surface of a picture may be called a "subsidiary"

awareness . . . in contradistinction with our "focal" awareness of the subject represented.»
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em casos excepcionais , como o tecto de Pozzo, é que a consciência, por parte do

observador, da superfície pictural é impedida e que, portanto, a pintura se toma

numa genuína ficção espacial, em tudo idêntica à que é produzida pelas imagens

estereoscópicas.1 Donde, o que é notável é que, observado ao longo da história da

perspectiva, este paradoxo não só se tomou uma fonte de tensão, abalando os

objectivos últimos do projecto perspéctico, como, ao mesmo tempo, constituiu,

desde o primeiro momento -

e, em particular, a partir de Leonardo da Vinci -

uma

fonte de enriquecimento estético, subjectivo e espiritual da representação pictórica

ocidental.

Mas se a estereoscopia, consequência da disparidade binocular humana

ausente da pintura perspéctica, constitui uma das variáveis mais importantes da

nossa percepção de espaço, a verdade é que ela não é nem a única nem está

omnipresente em todas as condições de visualização. Desde logo, porque como

facilmente se constata, o mundo visto com um só olho não é, afinal, muito diferente

daquele que se vê com os dois olhos, nem sequer menos tridimensional2 - embora

seja não apenas menos extenso como, sobretudo, menos exacto.3 De facto, a

estereoscopia diminui com a distância e é precisamente devido a esta diminuição

que uma dada imagem pode deixar de ser percebida como imagem, isto é, como

representação bidimensional. Assim, para distâncias superiores a 6 metros, a

acomodação do cristalino deixa de se efectuar, ou toma-se desprezível (Pirenne,

1970: 78), o que, na ausência de outras fontes de informação espacial, faria com

Pirenne (1970: 114-5, n. 1), chama a atenção para o facto de que embora o observador possa

apenas estar consciente do contexto tridimensional, o pintor, ao executar a pintura, «must perforce
become focally aware of the manner he disposes his pigments on his canvas, and thus of the surface

pattern of the picture.»
2
O que é sobretudo demonstrado pelas pessoas com visão monocular congénita (Neisser, 1968: 140;

Solso, 1994: 162).
3
A ausência de visão estereoscópica é sobretudo significativa a curtas distâncias e nas operações que

requerem precisão visual; uma boa experiência será, por exemplo, enfiar uma linha numa agulha
(Solso, 1994: 162).
4
Como diz Rock (1984. 92), o tecto de Pozzo demonstra que «el efecto ilusório pueden también

debilitarlo o destruirlo oiros factores. Si es visible la textura de la imagen fotográfica, o si se nota

que se está ante una superfície pintada, se provoca la percepción de una pintura ordinária sobre una

superfície. Si el cuadro está cerca, los indícios oculomotores o la disparidad retiniana pueden
informar a los observadores de la presencia de una superfície de pintura plana, o puede procurar esta

información el marco dei cuadro. Pozzo salvo todos estos escólios porque el techo estaba a unos 30
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que o cérebro concluísse estarem todos os objectos à mesma distância, ou seja, no

mesmo plano. Portanto, não só a acuidade estereoscópica é maior na fóvea do que

na periferia da retina (Hershenson, 1999: 56) como ela diminui com o quadrado da

distância: por exemplo, quando a distância aumenta de 20 para 200 m, a

disparidade diminui num factor de 100 (Bruce, Green e Georgeson, 1996: 140). No

entanto, é sabido que o sistema perceptivo tem factores de compensação da

diminuição geométrica da disparidade retiniana -

a chamada constância de

profundidade estereoscópica (Rock, 1984: 62-3; Hershenson, 1999: 57).1 Porém, é

provável que sejamos totalmente monoculares para distâncias superiores a 100 m

(Gregory, 1998:61) ou, se se quiser ser mais preciso, 135 m (Hershenson, 1999:

29).2

Desta forma, o carácter monocular da perspectiva, teorizado desde o início,

nada tem de particularmente estranho ou bizarro. Na verdade, a nossa percepção de

espaço baseia-se de uma forma muito mais alargada em variáveis monoculares, isto

é, em variáveis que mesmo com o funcionamento simultâneo dos dois olhos

metros dei suelo y los espectadores no percibirían la superfície dei mismo como tal, ni siquiera
mirándola binocularmente.»
1

Curiosamente, esta consciência de que a profundidade aparente é fruto não apenas de factores

geométricos mas também perceptivos, está presente numa passagem dos manuscritos de Leonardo:

«A perspectiva linear lida com a acção das linhas da visão, provando com medidas o quanto mais

pequeno é um segundo objecto face ao primeiro, e o quanto o terceiro é mais pequeno que o

segundo; e assim sucessiva e gradualmente até ao fim das coisas visíveis. Afirmo por experiência,

que se um segundo objecto está tão para além do primeiro como o primeiro o está do olho, mesmo

sendo os dois do mesmo tamanho, o segundo parecerá ter metade do tamanho do primeiro; e se o

terceiro objecto é do mesmo tamanho do 2o e está tão para além do segundo como o 2o o está do

primeiro, aparecerá com metade do tamanho do segundo; e, assim sucessiva e gradualmente, para

distâncias iguais, o objecto seguinte a maior distância terá metade do tamanho do anterior. Mas isto

desde que o espaço não exceda o comprimento de 20 braças; para além das 20 braças, figuras de

igual tamanho perderão 2/4 e a 40 braças perderão 9/10, e 19/20 a 60 braças e assim sucessiva e

gradualmente [itálico nosso]. Isto é, se o plano da pintura estiver distante de ti o dobro da tua própria

altura, porque se o seu afastamento for apenas igual à tua altura,
haverá uma grande diferença entre a

primeira braça e a segunda» (Leonardo da Vinci, MS. B. N. 2038, foi. 23 r [Richter, 1883: n.° 99 (L

59)]).
2
Na percepção totalmente tridimensional que é feita

a partir de duas imagens bidimensionais, como

são os estereogramas de pontos aleatórios, inventados
em 1960 por Bela Julesz e a sua equipa, as

formas que são vistas inseridas num
contexto veridicamente tridimensional não existem em nenhuma

das imagens do par, nem tampouco nas suas projecções retínicas. Nestes casos, elas apenas existem

num nível posterior de processamento cerebral após a fusão estereoscópica dos dois padrões

discrepantes, i.e., num nível ciclopiano. «The cyclopean levei of processing is where this occurs, and

the term cyclopean may be applied to any part of the stimulus that is not visible monocularly but is

visible stereoscopically, i.e., when disparity processing is
involved» (Hershenson, 1999: 68).
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pressupõem que a informação obtida por um é idêntica à obtida pelo outro -

o olho

ciclópico.

De facto, se compararmos o número de variáveis monoculares e o de

binoculares, rapidamente concluímos pela existência de uma enfática desproporção

a favor das primeiras. Adicionalmente, como acima se viu, a operacionalidade das

segundas está sujeita a condicionalismos vários bastante mais restritivos. Este

predomínio das variáveis monoculares na visão humana explica a quase normal

visão espacial com um só olho e, ao mesmo tempo, permite compreender a sua

impressionante eficácia quando aplicadas à representação em suportes

bidimensionais. Por isso mesmo, tais variáveis são mais conhecidas pelo nome de

variáveis pictóricas. Nelas se incluem os efeitos de interposição, os efeitos luz-

sombra, o tamanho relativo, os gradientes de textura, a posição ou altura no

campo de representação, a orientação. Mas, acima de tudo, a própria perspectiva,

seja ela linear ou atmosférica)

Esta eficácia espacial das variáveis pictóricas nas imagens bidimensionais

deriva, desde logo, da sua própria eficácia na percepção visual do mundo espacial;

até porque, os processos de interpretação visual usados na percepção de imagens

não são, afinal, muito diferentes daqueles que são usados na percepção do mundo

envolvente.2 E, de forma nada surpreendente, verifica-se a presença sistemática de

algumas dessas variáveis em imagens que são muito anteriores à invenção da

perspectiva e em culturas muito distintas daquela em que esta invenção ocorreu.

Tais variáveis - e não apenas a perspectiva
- são, essencialmente, monoculares; isto

é, apenas necessitam de um olho para operar

e, a partir do funcionamento de ambos, geram uma percepção ciclópica. E são

estas variáveis perceptivas monoculares que, de forma muito intensa, as imagens

pictóricas despoletam
- pela simples razão que a estereoscopia ou a variação do

1
Para uma abordagem às variáveis pictóricas, cf, p.e., Blakemore (1973: 40-5), Bruce, Green e

Georgeson (1996: 154-7), Hershenson (1999: 87-97), Solso (1994: 163-73), Rock (1984: 71-81). De

todos estes autores apenas Solso refere a orientação
2
A especificidade da nossa relação com as imagens de arte e design, por exemplo, coloca-se a níveis

mais complexos de integração da percepção visual com outros domínios da nossa existência mental.
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ângulo de convergência implicam a existência de distâncias efectivamente

diferentes entre os vários elementos e os olhos. Ora, numa pintura ou num desenho,

não há de facto qualquer profundidade real, logo todos os elementos aí presentes

estão à mesma distância dos nossos olhos.

Também por isso, uma outra variável fundamental da percepção de espaço,

a paralaxe do movimento - considerada por Gibson e Helmholtz como a mais

importante -, não intervém nesta percepção do espaço representado nas imagens.

De facto, estando, em cada momento, todos os elementos representados na imagem

à mesma distância do observador, o movimento deste em frente a uma pintura não

coloca em acção esta variável. Pelo contrário, nesta situação, a paralaxe do

movimento apenas permite comparar a pintura no seu todo com os restantes

objectos presentes no mundo real em que ela se insere, por exemplo, a sala do

museu ou o espaço da igreja. Por isso mesmo, a paralaxe do movimento enfatizará

o carácter bidimensional da pintura e não a tridimensionalidade que ela sugere. Por

outras palavras, contribui para a percepção da superfície como superfície e não

como espaço.

Assim, a importância destas variáveis explica o porquê da observação

monocular de uma pintura que faça uso alargado e coerente delas produzir uma

veracidade tridimensional superior à da sua observação binocular:

fundamentalmente, porque, pelas razões demonstradas por Pirenne (1970), na visão

de uma pintura as variáveis binoculares e monoculares geram informações

contraditórias. A eliminação das primeiras e a redução da observação às segundas

permite, portanto, eliminar ou atenuar a informação acerca do carácter

bidimensional da imagem que se observa. E era precisamente isto que o peepshow

de Brunelleschi conseguia, tomando a visão inteiramente coerente com o sistema de

1
Neste sentido, pode afirmar-se que a visão monocular, enquanto resultante da projecção óptica de

um padrão lumínico regulado pelas leis geométricas, contém a informação suficiente para o

processamento e subsequente construção da nossa percepção do estímulo observado.

Ou seja, se na observação de uma imagem bidimensional com ambos os olhos a estereoscopia

informa o cérebro de que tudo na representação está à mesma distância de nós, a anulação da

estereoscopia através do orifício suspende esta informação e, desse modo, aumenta a eficácia

tridimensional da imagem.
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representação, isto é, adequando a percepção visual do observador às condições

monoculares ideais da perspectiva.

Parece ser provável que na experiência de Brunelleschi a imagem em perspectiva, já que

era observada com um olho mantido fixo no centro de projecção, fosse vista de uma

maneira verdadeiramente tridimensional, ao passo que ... a percepção de vulgares pinturas,
observadas binocularmente da maneira habitual, é bastante mais complexa devido à

consciência que o espectador tem da superfície pintada. (Pirenne, 1970: 182)1

Ora, este problema da diferença entre uma visão binocular e uma visão

monocular das imagens bidimensionais e as suas enormes consequências na

percepção do espaço representado segundo as leis da perspectiva, é, de forma

precisa, discutida e explicada por Leonardo numa passagem intitulada Porque é que

apintura não pode nunca aparecer com o relevo dos objectos naturais:

Os pintores frequentemente desesperam por não conseguirem imitar o natural, ao verem

que as suas pinturas não têm aquele relevo e aquela vivacidade que apresentam as coisas

vistas num espelho ... É impossível que a coisa pintada apareça com um tal relevo que se

assemelhe às coisas num espelho, se bem que uma e outras estejam numa superfície, a

menos que seja vista com um só olho; e a razão é que 2 olhos vêem um objecto atrás de

outro como a e b vêem m e n. m não pode ocupar inteiramente [o espaço de] n porque a

base das linhas visuais [pirâmides visuais] é tão larga que se vê o segundo corpo atrás do

primeiro. Mas, se fechares um olho, como em s, o corpo/ocupará r, porque a linha visual

nasce de um único ponto e tem a sua base no primeiro corpo, donde o segundo, de igual

grandeza, não é nunca visto [fig. 35].» (Leonardo da Vinci, MS. A., foi. 90 r [Richter,

1883: n.° 534 (1:267-8)])

Fig. 35
- Leonardo da Vinci, consequências da binocularidade

(MS. A., foi. 90 r [Chastel, 1987: 167, n.° 100])

1
«It appears likely that in Brunelleschi 's experiment the picture in perspective, since it was viewed

with one eye kept fixed at the centre of projection, was seen in a truly three-dimensional manner,

whereas ... the perception or [sic] ordinary paintings viewed binocularly in the usual manner is

much more complex on account of the spectator's awareness
of the painted surface.»
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Desta forma, o artefacto criado por Brunelleschi lograva alcançar um nível

superior de ilusão espacial1 - até porque a vívida impressão de tridimensionalidade

de que fala Manetti não dependeria apenas do uso da perspectiva. Dependeria

também, certamente, das restantes variáveis que, pelo menos desde Giotto, eram

empregues na pintura italiana de forma coerente e articulada.

Mas se Pozzo explicitamente definiu e determinou o lugar do espaço a

ocupar pelo observador -

ou, mais exactamente, o lugar que o obrigaria a ocupar o

centro de projecção da representação perspéctica
-

para que a ilusão espacial fosse

o mais convincente e persuasiva possível, a verdade é que esta lição de Brunelleschi

raramente seria seguida pelos pintores. Neste sentido, a Glória de Santo Inácio de

Loyola é uma das raras excepções e um dos poucos exemplos da influência do

orifício de Brunelleschi. Na verdade, a sua maior repercussão e continuidade não

ocorrerá na arte da pintura mas nesse campo particular das máquinas ópticas,

fazendo uso ou não de imagens pictóricas. Por exemplo, as caixas perspécticas de

Hoogstraten, ou todas aquelas máquinas, das mais simples às mais complexas, que

constituem hoje variações e adaptações modernas deste princípio.

Mas o uso de um orifício por Brunelleschi tem outras consequências na

ilusão espacial obtida a partir de uma representação num suporte bidimensional:

se um orifício é tão pequeno que reduz efectivamente o tamanho da pupila, ele é designado

por pupila artificial. Uma pupila artificial consegue acentuar a profundidade pictórica
aumentando a profundidade de campo e, dessa maneira, nunimizar o valor da informação
acerca de distâncias derivada da acomodação. (Kubovy, 1986: 48-9)2

1
Mas porque de entre as variáveis pictóricas, a perspectiva é apenas uma delas

-

mesmo que a mais

importante, ou uma das mais importantes
-

podemos dizer que para uma percepção espacial o mais

completa e eficaz possível são necessárias todas ou, pelo menos, várias destas variáveis. Assim,

mesmo que fundamental, a perspectiva só por si está longe de produzir uma sensação de espaço com

aquelas características. Aumont (1994: 165) diz que a perspectiva, só por si, não define espaço:

«First, because space presents itself in an organised way to our visual and tactile senses; secondly

because, even within the visual sense itself, the iconic representation of space mobilises factors other

than perspective, particularly ali the effects of light and colour.»
2
«... if a peephole is so small that it effectively reduces the size of the pupil, it is called an artificial

pupil. An artificial pupil can enhance pictorial depth by increasing depth of field and thus

minimizing the value of information about distance derived from accommodation.» Convém

relembrar que quanto menor a abertura ou diâmetro da pupila, maior é a profundidade de campo

percepcionada. Nesse sentido, Kubovy (1986: 49), salienta ainda que «... when one looks into a

relatively small perspective cabinet ... the painting would be nicely in focus even if the eye

accommodated so that its focus plane would be at the distance one might expect the walls of a real

room to be.»
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Acima de tudo, como refere Kubovy (1986: 49), o uso do orifício por Brunelleschi

permitia reduzir de forma drástica a informação bidimensional veiculada pela

representação a partir do momento em que, através dele, o campo visual do

observador ficava inteiramente ocupado pela imagem. Desta forma, o orifício fazia

desaparecer da consciência visual imediata do observador o mundo real em tomo da

imagem; tanto os limites ou moldura desta, como, até, o próprio nariz dele.

Portanto, o orifício adquiria assim duas outras funções fundamentais no complexo e

articulado projecto ilusionista que servia: «primeiro, aumentava a eficácia da ilusão

ao forçar o(a) observador(a) a colocar o seu olho no centro de projecção (fazendo

assim da pintura um substituto projectivo da cena); segundo, reduzia a informação

fornecida ao observador relativa à bidimensionalidade do plano pictural» (Kubovy,

1986: 49).2

Finalmente, há que ter ainda em conta o papel do espelho já que, na

demonstração de Brunelleschi, o observador não via a pintura mas sim o seu reflexo

especular. Ora, um espelho produz, sobretudo quando observado de forma

monocular, uma efectiva e notória redução da informação acerca dos valores de

superfície. No caso do artefacto de Brunelleschi, parte da informação pictural

inevitavelmente presente na superfície do painel era assim adicionalmente reduzida

pela intervenção do espelho no processo da sua observação
- o que facilmente pode

ser constatado pela observação, nestas condições, de uma fotografia do mundo real.

1

Leonardo, ao debruçar-se novamente, num outro manuscrito, sobre as diferenças entre a visão

binocular e a visão monocular e suas consequências na percepção do espaço representado nas

pinturas (cf. p. 197), concluirá: «... porque qualquer
coisa pintada interrompe a nossa visão de todo

o espaço atrás de si, de modo algum é possível ver qualquer parte do fundo atrás de si, dentro do

contorno de circunscrição do objecto [e assim alcançar a profundidade binocular]» (Leonardo da

Vinci, MS. Urb., foi. 155 v-156 r [Kemp, 1989: 63-4, n.° 131])
2

«First, it increased the effectiveness of the illusion by forcing the viewer to place his or her eye at

the cenier of projection of the perspective (thus making the picture a projective surrogate for the

scene); second, it reduced the viewer's information regarding
the flatness of the picture plane.»
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2.3.4. Distorções e robustez perspéctica

Segundo Manetti, Brunelleschi «pintou essa parte da praça que o olho

abarca, a que compreende o lado oposto da Misericórdia até ao arco e à esquina de

Pecori e parte da [área] lateral à coluna do milagre de Santo Zanobi até à esquina

da Paglia» (Manetti, c. 1480; cit. por Francastel, 1951: 165). Tendo em conta esta

descrição da vista da praça efectivamente abarcada pela representação, mas também

as informações fornecidas porManetti acerca do ponto de vista usado e do diâmetro

do orifício, Kemp (1990: 344-5) concluiu que o ângulo visual adoptado por

Brunelleschi seria, provavelmente, de cerca de 53°. Por outras palavras, o campo

visual inerente ao painel pintado corresponderia à parte da praça do Baptistério

vista, segundo este ângulo, a partir do tal ponto situado um metro e setenta e cinco

centímetros para dentro do portal principal do duomo.

De acordo com diversos estudos efectuados, a extensão máxima do campo

visual humano que permite, sem necessidade de deslocar os olhos, uma percepção

nítida e sem distorções é de cerca 37° horizontais e 28° verticais (Kubovy, 1986:

104-11). De forma consequente, as representações perspécticas, de modo a

evitarem distorções, não devem, no ângulo com que abarcam a cena, ultrapassar

estes valores (fig. 36). Isto é, o seu campo visual eficaz não pode ser superior ao

campo visual eficaz na visão humana. Este, como
facilmente se conclui, não seria à

partida o caso do painel de Brunelleschi. Porém, o problema é um pouco mais

complexo.

O papel das distorções na perspectiva é, a todos os níveis, fundamental e,

nalguns casos mesmo, crucial ao cumprimento dos seus objectivos de

verosimilhança e ao desempenho da sua acção ilusionista. Desde logo porque

representar de forma perspéctica significa distorcer: apenas aquilo que se dispõe

paralelamente ao plano de representação é que não é sujeito a distorção. Donde,

uma representação perspéctica de diferentes objectos colocados em diferentes

posições é, normalmente uma representação repleta de distorções. Porém, o termo

distorções perspécticas refere-se, quase sempre, não a esta inevitabilidade da
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representação de elementos tridimensionais num suporte bidimensional mas, de

forma concreta, àquelas situações que não sendo compensadas -

ou corrigidas -

pelo sistema perceptivo entram em conflito com este, gerando paradoxos

perceptivos entre a representação visual e a sua percepção.

Fig. 37 - Correcta representação perspéctica de

Fig. 36 - Aumento das distorções
esferas (figs. 242 e 243) e três representações

periféricas na representação de cubos em

correctas da figura de Aristóteles de Rafael, em
função da crescente abertura angular (P.

função do seu afastamento do centro de

Olmer, 1949; cit. por Kubovy, 1986:

projecção (P. Olmer, 1949; cit. por Kubovy,

1986: 113).

Assim, embora correspondendo a uma projecção regulada pelas mesmas leis

óptico-geométricas que estruturam a projecção luminosa nas retinas, o sistema da

perspectiva, por vezes, coloca à percepção visual problemas e discrepâncias

difíceis, senão mesmo impossíveis, de resolver. Nestas situações, os objectivos

subjacentes ao projecto perspéctico de semelhança, verosimilhança e

reconhecibilidade, relativamente ao mundo visual real, são seriamente

comprometidos: no início, «a própria existência destas estranhas formas colocava

seriamente em questão a validade do novo e pouco seguro método» (Andrews,
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1995: 40).' Até porque, saliente-se, as distorções que ocorrem no plano de

representação, isto é, na secção plana que intercepta a pirâmide visual, não ocorrem

na percepção do mundo real (Pirenne, 1970: 135).2

Um dos casos mais interessantes de interacção entre representação

perspéctica distorcida e percepção visual diz respeito à aparência de formas

esféricas. Assim, enquanto, por exemplo, cubos distorcidos continuam a ser

percepcionados como cubos, uma esfera distorcida passa a ser percepcionada como

ovóide e não como esfera (fig. 37). A principal consequência deste facto é que,

como assinala Kubovy (1986: 1 14), sempre que os pintores querem representar uma

esfera vista segundo um ângulo superior a 37° usam uma circunferência e não,

como seria perspecticamente correcto, uma elipse.3 Um dos exemplos mais notórios

disto é a famosa Escola de Atenas (fig. 38), pintada entre 1508 e 1512 por Rafael

(1483-1520). No seu extremo direito, em primeiro plano e no grupo de quatro

personagens no qual se inclui o próprio Rafael que nos observa, vemos duas esferas

representadas: uma, detida por uma figura de costas para nós, representa o globo

terrestre; a outra, erguida por Ptolomeu com uma das suas mãos, representa a

esfera celeste (fig. 39). Aquilo que, em ambos os casos, deviam ser formas elípticas

de modo a parecerem círculos são, de facto, forma circulares.4 Rafael sabia que,

1

«The very existence of these strange forms called into serious question the validity of the new,

untrustworthy method.»
2
Como diz Bertol (1996. 88), «The way in which a spatial configuration is visually perceived as a

two-dimensional projection is different from its three-dimensional, measurable reality. Therefore,

perceptual space can be different from physical space. Several common phenomena occurring in our

most basic visual perceptions demonstrate this potential for difference: the size of an object
decreases with its distance from the observer, rectangles are perceived as trapezoid, angles change

amplitude, parallel lines meet in a point (the vanishing point), parallel horizontal planes meet in a

line known as the horizon. Only the shapes of objects parallel to the picture plane - the plane in

which a two-dimensional representation is formed - are perceived without distortion.»
3
«The outline of a sphère always appears circular to the eye, for the cone tangent to the sphère and

having its apex at the point in the eye always is a right circular cone. Now the section of such a cone

by a plane is a circle only when the axis of the cone, which passes through the eye O and through the

centre of the sphère, is perpendicular to the intersecting plane AB. When the cone is cut by a plane
A 'B' oblique to its axis, the angle of the axis to the plane being smaller than the angle of the cone,
the resulting section is an ellipse. Thus in a picture in exact central perspective, the projection of a

sphère should in most cases be an ellipse» (Pirenne, 1970: 1 16).
4
«In his School of Athens, Raphael (1483-1520) depicted two spheres at the right side of his

painting. But he drew their outlines as circles. The architecture which extends over most of the

painting is drawn in perspective as one whole, from one main centre of projection. But the spheres

(and the numerous human figures) are not drawn as projections from this centre. They are drawn
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neste caso, se cumprisse as regras geométricas violaria a verosimilhança perceptiva.

Portanto, ele preferiu violar as primeiras de modo a alcançar a segunda. Por outras

palavras, as leis da perspectiva foram "corrigidas" pelas leis da percepção.1

Assim, parece que o espectador ao olhar para as imagens das esferas de Rafael terá de fazer
uma complicada compensação intuitiva. Por causa da perspectiva natural, os círculos

surgem-lhe em escorço. Eles não formam nos seus olhos as imagens retínicas que seriam
formadas por esferas reais. Mas, com base no seu conhecimento da forma e posição da

superfície da pintura, ele reconhece-as como círculos desenhados numa superfície plana.
Dado que esferas reais aparecem sempre como circulares, ele conclui que estes círculos

representam esferas. ... Para a maioria dos espectadores, a Escola de Atenas, na qual a
perspectiva é, em diversas partes, inexacta, surge como um exemplo notável' do uso da

perspectiva. (Pirenne, 1970: 122-3)2

Fig. 38
- Rafael (1483-1520), Escola de Atenas, 1508-1512. Fresco. Vaticano, Stanza delia

Segnatura (Christiansen, 1992: 160).

from a number of subsidiary centres of projection, each in front of the position which the respective

sphère or figure would occupy in the painting» (Pirenne, 1970: 121).
1
Sobre esta questão, cf. Kubovy (1986: 125-6).

2
«Thus it appears that the spectator looking at RaphaePs picture of the spheres must make a

complicated intuitive compensation. On account of natural perspective, the circles appear

foreshortened to him. They do not form in his eyes the retinal images which would be formed by
actual spheres. But, on the basis of his knowledge of the shape and position of the surface of the

painting, he recognizes them as circles drawn on a flat surface. Since real spheres always look

circular, he concludes that these circles represent spheres. ... To most spectators, the School of

Athens, in which the perspective is in parts inaccurate , appears as an outstanding example of the use

of perspective.»
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Mas o exemplo de distorções perspécticas mais discutido desde sempre é,

sem sombra de dúvida, aquele que ocorre sempre que se representa uma fileira de

colunas cilíndricas paralelas ao plano de projecção segundo um ângulo superior a

37° (fig. 40). Nesta situação, quanto mais periféricas são as colunas, isto é, quanto

mais distantes estão do centro de projecção, mais largas elas aparecem, quando, na

realidade deveriam surgir crescentemente mais estreitas
-

um problema perspéctico

que é originado pelo facto das suas superfícies serem curvas (Pirenne, 1970: 128).

Nestes casos, uma vez mais, os artistas preferiram sempre corrigir a largura das

colunas - dando a todas o mesmo diâmetro -

a enfrentar as consequências da

correcta aplicação das regras da perspectiva.

Fig. 39
- Rafael (1483-1520), Escola de Atenas (detalhe).

Embora referidas desde logo por Alberti no seu tratado,1 ou por Piero delia

Francesca,1 algum tempo depois, este tipo de distorções, causado pela

1
«... e embora as pessoas digam estar a seguir um excelente método de pintar, considero que elas

estão bastante erradas porque tendo colocado a primeira linha equidistante ao acaso, mesmo que as

outras linhas equidistantes sigam algum sistema e razão, ainda assim elas não sabem onde está a

posição fixa do vértice da pirâmide visual para uma visão correcta. Por esta razão, muitos erros
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representação perspéctica de formas tridimensionais num plano, seria sobretudo

estudado de forma extensiva e recorrente, a partir de 1490, por Leonardo da Vinci:

Pois se te puseres ao meio de uma fileira de colunas e olhares para uma série delas
colocadas em linha recta, verás que após alguns intervalos entre estas colunas elas se

passam a tocar e que após se tocarem elas se passam a sobrepor, de um modo tal que a

última coluna aparecerá muito pouco para lá da penúltima. Donde, os intervalos que
existiam entre as colunas perderam-se inteiramente. Assim, se o teu método de perspectiva
é bom, produzirá o mesmo efeito; este efeito resulta de se estar próximo da linha sobre a

qual as colunas estão colocadas. Este método não é satisfatório a menos que os objectos
sejam observados através de um pequeno buraco, no centro do qual está o teu ponto de
vista; mas, se procederes assim, a tua obra será perfeita e enganará o observador, o qual
verá as colunas tal como elas estão aqui representadas. (Leonardo da Vinci MS A foi 41
r [Richter, 1883: n.° 544 (I: 272-3); Kemp, 1989: 61-2, n.° 128])

Fig. 40 - Projecção de quatro colunas (C, Cl, Cl, C3) num plano AB tendo O como centro de

projecção (La Gournerie, 1884, cit. por Kubovy, 1986: 116).

Ou seja, Leonardo não só percebe que aquilo que está aqui em causa é um

problema de abertura angular
-

a qual, recorde-se, é função inversa da distância -

como percebe ainda que estas distorções deixam de ser percepcionadas quando o

significativos ocorrem na pintura; acresce a isto que o seu método será completamente defeituoso se

o ponto cêntrico estiver mais alto ou mais baixo que a altura de um homem pintado. E sabei que

nenhuma coisa pintada surgirá ao nosso olhar parecida [com o natural] se não for vista a uma certa

distância [ponto de vista]. Explicaremos a teoria subjacente a isto se alguma vez escrevermos acerca

das demonstrações pictóricas que os nossos amigos admiraram na altura em que as fizemos e que

apelidaram de "milagres da pintura"; pois as coisas que disse são muito relevantes para este aspecto
do tema» (Alberti, 1435: L 19: 56).
1
Para as reflexões de Piero delia Francesca sobre o problema das distorções e, em particular,

daquelas que ocorrem no módulo quadrado da grelha perspéctica e, como tal, no pavimento dos

espaços representados, cf., p.e., Andrews (1995: 39-42).
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observador é obrigado, através de um orifício, a ocupar o centro de projecção. De

forma consequente, por volta de 1513-4, Leonardo afirmaria explicitamente que

estas distorções derivavam da perspectiva artificialis e não da perspectiva

naturalis, ao mesmo tempo que reafirmava a natureza angular do problema:

Mas a segunda prática [perspéctica] é uma combinação da perspectiva derivada em parte da

arte e em parte da natureza, e a obra produzida sob as suas regras é, em todas as suas

partes, influenciada pela perspectiva natural e pela perspectiva artificial. Por perspectiva
natural considero ser plana a superfície na qual esta perspectiva é representada, e este

plano, embora seja paralelo tanto no comprimento como na altura, é forçado a cuminuir nas
suas partes distantes mais do que nas próximas. ... e a sua diminuição é natural. Mas a

perspectiva artificial, isto é aquela que é aplicada pela arte, faz o contrário; pois os objectos
iguais em tamanho aumentam tanto mais no plano em escorço quanto o olho é mais natural

e próximo do plano, e a parte do plano em que está figurado está mais afastada do olho.

(Leonardo da Vinci, MS. E., foi. 16 v [Richter, 1883: n.° 107 (I: 62-3)])

A perspectiva natural actua de um modo contrário; pois a distancias maiores o objecto visto

aparece mais pequeno, e a uma distancia pequena o objecto aparece maior. Mas esta dita

invenção obriga o espectador a colocar-se com o seu olho num pequeno orifício e então, a

partir deste pequeno orifício, ela mostra-se plenamente [itálico nosso]. (Leonardo da Vinci,
MS. E., foi. 16 r [Richter, 1883: n.° 108 (I: 63-4); Damisch 1987: 142-3 e n. 12; Kemp,
1989: 60, n° 125])

Ou seja, apenas através de uma visão imóvel e expressamente feita a partir

do centro de projecção
-

ou, melhor ainda, através de um orifício coincidente com

esse centro de projecção
- é que tais distorções não ocorrerão. Porém, como

salienta Leonardo, a esmagadora maioria das pinturas
- ao contrário do painel de

Brunelleschi -

podem ser vistas de um qualquer ponto à sua frente, logo por

diferentes observadores simultaneamente, os quais, adicionalmente, poderão estar

em movimento. Por isso,

como muitos olhos se reúnem ao mesmo tempo para ver uma única e mesma obra

produzida por esta arte, apenas um verá com clareza o efeito desta perspectiva enquanto

que todos os outros ficarão confusos. Portanto, deve-se fugir de uma tal perspectiva

composta [prospettiva composta] e ater-se à simples, a qual não considera os planos em

escorço mas, tanto quanto possível, na sua forma própria [própria forma]. E esta

perspectiva simples [prospettiva senplicie], na qual o plano intercepta as pirâmides

portadoras da imagem ao olho, à mesma distância da virtude visiva [virtu visiva1], é o que

nos dá a experiência da forma curva que a parte transparente do olho apresenta e sobre a

qual tais pirâmides são interceptadas à mesma distância da virtude visiva. (Leonardo da

1
Virtu visiva refere-se à retina (Kemp, 1989: 283, n. 125).
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Vinci, MS. E., foi. 16 r [Richter, 1883: n.° 108 (I: 63-4); Damisch, 1987- 142-3 e n 12-

Kemp, 1989: 60, n° 125])

Por outras palavras, Leonardo propõe uma forma simplificada de

perspectiva, na qual o ângulo de visão é relativamente estreito e a distância longa e,

através da qual, de forma consequente, tudo surge representado na sua própria

forma: isto é, sem necessidade de qualquer compensação adicional (Andrews, 1995:

45). Como salienta Andrews (1995: 43-4), a preocupação de Leonardo com a

posição do observador face à imagem traduz um seu objectivo maior: «remover as

pesadas restrições que pesam sobre o observador» e, desse modo, dar-lhe inteira

liberdade de movimentos.1 Trata-se, por outras palavras, de ultrapassar os

condicionalismos impostos pela demonstração de Brunelleschi, algumas décadas

antes, mantendo, ao mesmo tempo, a força ilusória da representação.2 Ora, como

conclui Leonardo, existem apenas dois modos de evitar as distorções marginais: ou

obrigando o observador a ver a pintura através de um orifício situado no centro de

projecção, solução que deriva directamente das próprias leis da perspectiva central

e obriga a uma visão imóvel, ou usando o estratagema por si proposto de aumentar

a distância, reduzindo dessa forma o ângulo visual e permitindo assim a total

liberdade de movimentos do espectador:3

1
«But Leonardo is more explicitly concerned with the position of the spectator than Piero had been.

Leonardo's specific objective is to remove the most severe restrictions on the viewer, to give the

viewer some leeway» (Andrews, 1995: 43).
2
Como afirma Andrews (1995: 44): «What for Brunelleschi had been a necessity, and for Alberti

and others may have been a theoretical ideal, is here, in Leonardo's notebooks of the 1490s,

applicable only in certain cases; by the end of the quattrocento we find Leonardo considering ways
of circumventing what earlier in the century had been presented as a basic condition». Deste modo,

conclui o autor, «... Leonardo had arrived at a conception of perspective very different from that of

Brunelleschi, a conception in which a moving viewer plays an entirely legitimate role and is no

longerguilty of any indiscretion» (Andrews, 1995: 46).
3

Porém, o valor exacto dessa distância permanecia para o próprio Leonardo objecto de reflexão, já

que ele, ao longo do mesmo manuscrito, propõe valores diferentes: «Um objecto diminuído deve ser

visto da mesma distância, altura e direcção que foi definida para o ponto de vista, ou então os teus

conhecimentos não produzirão um bom efeito. E se não quiseres ou não puderes usar este princípio
-

porque como plano em que irás pintar é para ser visto por várias pessoas necessitarás de diversos

pontos de vista o que o fará parecer errado
e discordante - coloca-te a uma distância de pelo menos

10 vezes o tamanho dos objectos. ... Assim, se o teu método de perspectiva é bom, produzirá o

mesmo efeito [da nossa visão]; . . . Este método não é satisfatório a menos que os objectos sejam

observados através de um pequeno buraco, no centro do qual está o teu ponto de vista; mas, se

procederes assim, a tua obra será perfeita e enganará o observador ...» (Leonardo da Vinci, A., foi.

41 r [Richter, 1883: n.° 544 (I: 272-3)]). «Se não puderes fazer com que aqueles que vêem a tua obra

se coloquem num ponto determinado, ao fazê-la, recua até que
o teu olho esteja pelo menos 20 vezes
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A representação em perspectiva parecerá mais real quando vista do ponto em que os

objectos foram desenhados. Se queres representar um objecto próximo de ti que tenha o

efeito das coisas naturais, será impossível que a tua perspectiva não pareça errada, com

todo o falseamento de relações e o desacordo de proporções que possam ser imaginados
numa obra lamentável, a menos que o espectador, ao olhar para ela, tenha o seu olho à

distância, altura e direcção exactas onde o olho ou o ponto de vista foi colocado ao fazer

esta perspectiva. Assim será necessário fazer uma janela, ou, melhor ainda, um buraco, do

tamanho da ma face pelo qual possas olhar para a obra; e se fizeres isto, sem qualquer
dúvida a ma obra, se estiver correcta em termos de luz e sombra, terá o efeito do natural;
mais do que isso, tu próprio não conseguirás acreditar que aqueles objectos são pintados;
de outro modo não te preocupes com isso, a menos que faças a tua vista pelo menos 20

vezes tão distante quanto a maior largura ou altura dos objectos representados, o que

deixará satisfeito qualquer espectador colocado em qualquer ponto oposto à obra.

(Leonardo da Vinci, MS. A., foi. 40 v [Richter, 1883: n.° 543 (I: 271-2)])

Uma pintura convém ser vista através de um único orifício, como acontece no caso dos

corpos feitos assim: 0 [forma ovóide]. Se desejais fazer uma esfera circular a uma dada

altura é necessário que a faças alongada, como nesta imagem e colocares-te a ti próprio a

uma tal distância que ela surja em escorço e arredondada. (Leonardo da Vinci, MS. BN

2038, foi. 17 v ; Urb., foi. 49 v - 50 r [Kemp 1989: 61, n.° 127])

No caso da representação criada por Brunelleschi no seu painel e aceitando

como válido a suposição de Kemp (1990: 344-5) de que ela pressupunha um ângulo

de 53°, haveria necessariamente distorções nas zonas mais periféricas da imagem.

Porém, como salientava Leonardo, o uso do peepshow impedia a percepção de tais

distorções. Ou seja, o orifício não só tomava a tridimensionalidade pictórica uma

experiência vívida, ao impor uma observação monocular, como, ao impedir a

mobilidade do observador face à imagem e, em termos concretos, ao obrigá-lo a

ocupar constantemente o centro de projecção, ele transformava adicionalmente essa

representação de tridimensionalidade numa percepção o mais convincente possível.

Em qualquer caso, tratava-se de obter uma percepção espacial o mais eficaz

possível.

O tecto de Pozzo na igreja do Gesu demonstra precisamente as

consequências perceptivas da observação de uma representação perspéctica que

subentende um ângulo extenso por um espectador afastado do centro de projecção

ou, pior ainda, em movimento: sempre que este se afasta da marca de mármore

tão distante quanto a maior altura e largura no teu trabalho. Isto fará uma diferença tão pequena

quando o olho do observador se move que dificilmente será perceptível e resultará muito bem»

(Leonardo da Vinci, A., foi. 41 v [Richter, 1883: n.° 545 (I: 273)]).
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amarelo situada no chão -

o centro de projecção -

a complexa construção ilusória

por cima da sua cabeça começa a desmoronar-se1 "Assolada" por contínuas e cada

vez mais acentuadas distorções, à medida que o espectador se afasta do centro de

projecção, a pintura perde a sua tridimensionalidade e a sua ilusão de continuidade

com o espaço real.2

No caso de quase todos os objectos com superfícies curvas cuja forma é bem conhecida

pelo espectador, os artistas habitualmente modificaram as regras exactas da perspectiva, as
quais implicavam obviamente, o uso de um único centro de projecção. Isto está em

conflito com o aviso dado por Pozzo em relação à construção do seu tecto em perspectiva,
nomeadamente que todas as figuras e características arquitectónicas deverão ser

desenhadas em exacta projecção central a partir do centro de projecção indicado pelo disco
de mármore no chão. No entanto, enquanto Pozzo pretendeu e alcançou um grandioso
efeito de trompe 1'oeil, os artistas ao realizarem pinturas normais não pretendiam atingir
um tal efeito e deverão ter esperado que as suas pinturas fossem vistas de várias posições -

condições nas quais os espectadores estão conscientes da posição, forma e outras

características da superfície da pintura. (Pirenne, 1970: 132)3

Portanto, por um lado, constata-se que os objectos pictóricos realizados a

partir da demonstração de Brunelleschi não seguiram o seu modelo em peepshow e

que os poucos casos de aplicação total das premissas perspécticas, como o tecto de

Pozzo ou a caixa de Hoogstraten, apenas mantêm o seu efeito persuasivo sob

severas e restritas condições de observação. Por outro, constata-se que, de forma

1
Para uma melhor compreensão deste fenómeno, cf. fotografias apresentadas por Pirenne (1970: 86-

91) que mostram o tecto a partir de diferentes pontos de vista.
2

«Pêro el engano es eficaz solo en determinadas circunstancias. Los espectadores han de mirar el

cuadro desde la misma posición en que se situo el artista para contemplarlo o la câmara para

captarlo. Esta posición es el centro de proyección, así llamado por ser el vértice de la pirâmide que
formarían todas las líneas rectas trazables o proyectables hasta él desde todos y cada uno de los

puntos de la escena. Esas líneas intersecan todas el plano dei cuadro, de tal modo que, hallándose el

ojo en dicha cúspide, cada línea es la proyección dei punto que hay en la escena y dei mismo punto

según se representa en el cuadro. Solo entonces los rayos de luz provenientes de todos los puntos dei

cuadro darán una imagen retiniana exactamente similar a la proporcionada por la propia escena. Si el

espectador se aparta dei punto de observación designado en el Gesú, por ejemplo, la pintura parecerá
distorsionada y, por ende, algo irreal» (Rock, 1984: 91).
3
«In the case of almost ali objects with curved surfaces the shape of which is well-known to the

spectator, artists have usually modified the exact rules of perspective which of course imply the use

of a single projection centre. This is in contrast to the warning given by Pozzo with regard to the

construction of his ceiling in perspective, namely that figures and architectural features there must

ali be drawn in accurate central projection from the centre of projection indicated by the marble disc

in the floor of the church. While Pozzo aimed at and achieved a grandiose trompe 1'oeil effect,

however, artists making ordinary paintings did not aim at such an effect, and must have expected

their pictures to be viewed from various positions
- under which conditions the spectators are aware

of the position, shape, and other characteristics of the surface of the picture.»
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aparentemente paradoxal, a esmagadora maioria das pinturas realizadas recorrendo

à perspectiva central não obrigam à imobilização do espectador e, ainda assim, não

só são espacialmente verosímeis -

mesmo que de forma inferior -

como o são para

quase todas as posições e condições de observação. A explicação para este

paradoxo e, ao mesmo tempo, para a inconsequência da demonstração de

Brunelleschi na história da pintura -

que não, como se viu, na de outros artefactos

visuais - advém então de um desejo de universalidade na eficácia visual das

imagens pictóricas, a qual só podia ser obtida a troco de uma espacialidade menos

vívida, menos intensa, menos "natural." Mas, não menos importante, daquilo que

Kubovy (1986) designa por robustez da perspectiva: a capacidade da representação

perspéctica permanecer invariável sempre que o observador se coloca numa posição

que não o centro de projecção e, desse modo, isenta de distorções. Tal só é possível

porque o observador é capaz de construir ou reconstruir mentalmente uma visão

correcta da perspectiva. Desta forma, a expectativa mental acerca da estrutura do

espaço perspéctico que observa, obtida a partir da sua interpretação, toma-se

determinante da percepção alcançada pelo espectador
-

algo que é conhecido,

esperado e usado pelo autor. Por outras palavras, trata-se daquilo que Kubovy

designa por conluio (collusion) entre espectador e pintor: «toda a arte ilusionista,

que não o trompe 1'oeil, para alcançar o seu efeito, confia num conluio entre o

artista e o espectadon> (Kubovy, 1986: 78).
'

Segundo o mesmo Kubovy (1986) e de acordo com as premissas de

Pirenne (1970), o que acontece é que «i) quando a superfície de uma imagem é

difícil de ser percepcionada, o espaço virtual da imagem é percepcionado de acordo

com expectativas geométricas; e ii) quando a superfície da imagem pode ser vista, o

espaço virtual da imagem é percepcionado como invariante apesar das alterações no

'y

ponto de vista do observador» (Kubovy, 1986: 57). Portanto, «se os sujeitos

conseguem ver o plano da imagem, a perspectiva é robusta; se não o conseguem, a

1
«Ali illusionistic art other than trompe 1'oeil relies for its effect on a collusion between the artist

and the spectator »
2
«... (a) when the surface of a picture is hard to perceive, the virtual space of the picture is

perceived in accordance with géometrie expectations; and (b) when the surface of the picture can be
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perspectiva não é robusta. Por outras palavras, a disponibilidade da informação

relativa à localização e à orientação do plano da imagem é necessária e suficiente

para a robustez da perspectiva» (Kubovy, 1986: 62).
l
O que confirma a tese de

Pirenne e, ao mesmo tempo, explica a importância adicional da observação do

painel de Brunelleschi a partir do seu exacto centro de projecção, já que o espelho

usado, como se apontou anteriormente, retirava ao observador informação acerca da

superfície pictórica.

Assim, sabendo que a robustez perspéctica significa que o observador é

capaz de inferir a localização do centro de projecção e, de forma consequente,

compensar a distorção perspéctica que o plano de representação sofre quando ele se

move, percepcionando a imagem como se a observasse a partir do centro de

projecção, então é possível concluir que «a cena representada numa pintura não

parece sofrer distorções quando um espectador se move em frente dela» (Kubovy,

1986: 137). Ao mesmo tempo, o observador «tem a experiência que o seu corpo

está neste centro de projecção inferido e ... esta experiência foi descoberta de

forma intuitiva pelos pintores Renascentistas e explorada nas pinturas que foram

concebidas de modo a nunca serem vistas a partir do seu centro de projecção»

(Kubovy, 1986: 137; itálico nosso)2 - isto é, aquelas que, como o retábulo da

Virgem e o Menino com São Pedro, Santa Catarina, Santa Luzia e São Jerónimo,

de Giovanni Bellini, têm o seu centro de projecção situado num lugar do espaço

seen, the virtual space of the picture is perceived to be invariant despite changes in the observer's

vantage point. »
1
«... if the subjects can see the picture plane, perspective is robust; if they cannot, perspective is not

robust. In other words, the availability of information regarding the location and the orientation of

the picture plane is necessary and sufficient for the robustness of perspective.»
2
«We have seen that the scene represented in a painting does not appear to undergo distortions when

a spectator moves in front of it, and that the robustness of perspective implies that the spectator is

able to infer the location of the center of projection of a perspective picture, to compensate for the

projective distortion that the picture plane undergoes during the spectator^ movement, and to see the

picture as it would be seen from the center of projection. I have also hinted that the spectator

experiences his or her body to be at this inferred center of projection and that this experience was

intuitively discovered by the Renaissance painters and exploited in pictures that were designed so

that they would never be seen from the center of projection ...» E de facto é possível falar aqui em

"descoberta". Sobretudo, porque, como salienta Kubovy (1986: 87), devido à fácil constatação de

que efectivamente as pinturas que fazem uso da perspectiva estão, afinal, muito pouco sujeitas a

distorções perceptivas quando não são vistas a partir do seu centro de projecção, é extremamente

provável
-

apesar de não haver qualquer prova material disso -

que os artistas renascentistas

tivessem consciência do fenómeno da robustez perspéctica.
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inacessível para o observador. Neste caso, a inacessibilidade não só não

impossibilita a experiência da ilusão espacial como parece claramente contribuir,

através dessa forma de tensão espacial que introduz no corpo do observador, para

uma intensificação da experiência espiritual proporcionada pela perspectiva. Uma

tensão gerada pela contraposição entre a consciência corporal do seu exacto lugar

no espaço e a sensação subjectiva, obtida por via perceptiva, de elevação mental até

ao centro de projecção. Portanto, a advertência feita por Alberti em 1435 de que o

«método [perspéctico usado] será completamente defeituoso se o ponto cêntrico

estiver mais alto ou mais baixo que a altura de um homem pintado» (Alberti, 1435

[;]: I, 19: 56) não só parece ter perdido a sua força como passará a ser

frequentemente desrespeitada.

Em resumo,

A robustez da perspectiva mostra que o sistema visual não assume que o centro de

projecção coincide com o ponto de vista do observador. Pois se o fizesse, de cada vez que o
observador se movesse, a cena percepcionada teria que alterar-se e a perspectiva não seria

robusta. De facto, a robustez da perspectiva sugere que o sistema visual infere a localização
correcta do centro de projecção. ... Não sabemos como é que o sistema visual faz isto.

(Kubovy, 1986: 89; itálico nosso)2

Provavelmente, o modo como o fará será através da mecânica própria da

suposição como processo perceptivo. Isto é, a procura, com base na informação

visual efectivamente recolhida nesse dado momento e em toda a informação

previamente adquirida e que constitui e alicerça o património visual, cultural e

conceptual do observador, da hipótese perceptiva mais provável para adequar

aquilo que se vê com aquilo que, de facto, se deveria estar a ver. Por outras

palavras, para a correcta interpretação da informação visual de acordo com o nosso

conhecimento daquilo que está efectivamente, ou provavelmente, representado. Isto

significa que na perspectiva a participação mental do observador, o tal conluio de

que fala Michael Kubovy, é fundamental. Porquê? Porque, só por si, o traçado

'Cf. n. 2,p. 184.
2
«The robustness of perspective shows that the visual system does not assume that the center of

projection coincides with the viewer's vantage point. For if it did, every time the viewer moved, the

perceived scene would have to change and perspective would not be robust. Indeed, the robustness
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geométrico da construção perspéctica é insuficiente. Mesmo que correcto, ele

constitui uma redução por simplificação e compressão da estrutura e aparência

tridimensional das coisas e do mundo. E, além disso, enquanto projecção

bidimensional de algo tridimensional, ele é intrinsecamente ambíguo. Como tal,

tem de ser interpretado e complementado, para que a percepção construída a partir

dele seja a mais provável, correcta e completa.1 Neste sentido, a interpretação

perceptiva da projecção perspéctica é estruturalmente idêntica à interpretação

perceptiva de toda a projecção lumínica nas retinas - a qual, em si própria, constitui

também, como se viu, uma redução bidimensional de algo tridimensional.

Além disso, como refere Gombrich (\974b: 211), mesmo as imagens que

cumprem a abertura angular geometricamente aconselhada e são vistas a uma

distância "normal", sofrem distorções pela simples razão que ultrapassam os

estreitos limites abarcados pela visão central operada pela fóvea. Isso significa que

mesmo essas não reproduzem a percepção visual obtida num dado e único instante

pelo observador.

Assim, a interpretação perceptiva é um acontecimento mental subjacente a

toda a observação de uma representação perspéctica. Ela implica uma compensação

de carácter psicológico, um esforço
-

ou construção
- de imaginação, na qual é

difícil dizer onde acaba a informação visual rigorosamente recebida através dos

órgãos sensoriais e começa a informação previamente recebida ou aquela que é,

nesse exacto momento, elaborada. Por outras palavras, o que o desenho nos dá e

aquilo que nós fornecemos.

Mas, talvez, porque se trata de interpretar, suplementar e ultrapassar a

ambiguidade e as limitações de uma projecção bidimensional2 é que se toma tão

of perspective suggests that the visual system infers the correct location of the center of projection.
. . . We do not know how the visual system does this.»
1

Como diz Gombrich (1960: 234), a propósito da observação de representações perspécticas a partir
de um ponto de vista diferente não coincidente com o centro de projecção: «Here as always we first

read the picture for consistency, and this consistency, the interaction of clues, is not wholly upset by
our changing viewpoint. The painting may cease to be consistent with the world around it, but it

remains closely knit within its own system of references. The frame sets off what Leonardo called a

microcosm, and if this microcosm contains no jarring refutations of our attempted reading, we will

read it as //we saw it from where the artist stood.»
2
Pirenne (1970: 175), diz: «The main difference between perception of reality and perception of a

representational painting, however, is caused by the very limitations of the artist' s perception of
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importante, nesta tarefa do nosso sistema perceptivo, a visibilidade da superfície e a

respectiva consciência dela: «para encontrar o centro de projecção temos que

construir uma perpendicular ao plano da imagem. Ora, para erguer uma

perpendicular à superfície da imagem essa superfície tem que ser visível» (Kubovy,

1986: 91).
'

Ou, como diz Pirenne (1970: 99), «Quando a forma e a posição da

superfície da imagem podem ser vistas, efectua-se um processo psicológico

inconsciente de compensação, que restaura a visão correcta sempre que a imagem é

vista a partir de uma posição incorrecta. No caso dos tectos de Pozzo, pelo

contrário, a superfície é "invisível" e são vistas deformações perturbantes.»
2

Curiosamente, isto significa que o sistema de peepshow no primeiro painel

de Brunelleschi não era indispensável para impedir distorções perspécticas

originadas pela colocação incorrecta do observador, mas que a sua existência era

importante pelo facto de poupar a esse mesmo observador um esforço de

compensação e, acima de tudo, era indispensável para a quase total persuasão

espacial. Este é o grande objectivo do uso conjugado do orifício e do espelho: por

um lado, demonstrar a importância de uma visão estacionária feita com um só olho

(Andrews, 1995: 37) e, por outro, permitir nessas condições uma experiência o

mais próxima possível da tridimensionalidade estereoscópica. Como? Pela anulação

da consciência de superfície, obtida quando os seus limites ou moldura não são

visíveis e quando, acima de tudo, não há um confronto entre a representação

espacial virtual e o próprio espaço real, algo que está sempre presente na

observação convencional de uma imagem que não ocupe a totalidade do campo

reality. These limitations must result in a reduction of the play of perception in the spectator who

views the artist's work. For even the most realistic paintings can only contain a restricted number of

visual elements taken from reality. This is an essential property of ali representational art.»
1
«. . . to find the center of projection we have to construct a perpendicular to the picture plane. Now

to erect a perpendicular to the surface of the picture, that surface must be visible.»
2

«When the shape and position of the picture surface can be seen, an unconscious process of

psychological compensation takes place, which restores the correct view when the picture is looked

at from the wrong position. In the case of Pozzo' s ceilings, on the other hand, the painted surface is

"invisible" and striking deformations are seen.»
3
«Whatever form of perspective Brunelleschi employed, the success of the illusion depended on the

correct viewpoint - and on the use of only one eye. Indeed, it would seem that the true purpose of

Brunelleschi's mirror scheme was not only to demonstrate the effectiveness of his method but also to

bring home that very principie, to underscore the importance of a stationary viewer using only one

eye.»
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visual do observador. E mesmo que ocupe é necessário ainda que esteja

suficientemente longe para que as variáveis de textura, entre outras, não obriguem o

observador a ter essa consciência da superfície. O que Brunelleschi fez foi reduzir o

tamanho da superfície e anular os valores de superfície -

quer, quase certamente,

através da técnica pictural empregue, quer, de forma efectiva, fazendo uso do

espelho.

Fig. 41
- Piero delia Francesca e assistentes (?), Cidade Ideal, c. 1 500

(detalhe do templo central).

De facto, se olharmos para qualquer pintura ou para uma sua reprodução

através de um rudimentar peepshow
-

por exemplo, um simples "canudo" de papel

- de modo a que ela seja tudo aquilo que vemos, facilmente se constatará a

convincente tridimensionalidade desta percepção. Se a isto acrescentarmos a

"inexperiência" perspéctica do público de Brunelleschi teremos que concordar com

a espectacularidade referida por Manetti a propósito da demonstração. Mais:

supondo que o Baptistério de Brunelleschi se colocava de forma absolutamente

central na superfície de representação
- à semelhança do templo da Cidade Ideal

(fig. 10 e fig. 41)
-

e o empedrado do pavimento da praça estava igualmente

representado segundo linhas perpendiculares à superfície e convergentes no ponto

de fuga, então seria provável que uma fileira coincidisse com o eixo cêntrico, à

semelhança, por exemplo, do que se passa na pintura Sposalizio, de Rafael (fig. 42).
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Fig. 42
- Rafael, Sposalizio ou Casamento da Virgem, 1 504. Óleo s/ madeira, 1 70 x 118 cm. Milão,

Pinacoteca de Brera.

Ao olhar-se para esta pintura de forma monocular e através de um

peepshow, a fileira de mosaicos do chão parece acompanhar sempre a mudança de

ponto de vista do observador e "atingir" este perpendicularmente. Este famoso

"efeito de perseguição", que qualquer indivíduo já experimentou num museu
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relativamente aos olhos das figuras retratadas em certas pinturas, produz um

perturbante efeito de realismo e veracidade espacial. Se tentarmos ignorar as figuras

humanas presentes na pintura de Rafael e nos concentrarmos apenas no espaço

físico estaremos ainda mais próximos da representação de Brunelleschi, pois é de

facto licito supor
-

a partir da descrição de Manetti -

que o seu painel apenas

mostrava um espaço arquitectónico e urbano despojado de pessoas. E, ao fazer-se

uso deste peepshow, é possível igualmente perceber que, se se adoptar um ponto de

vista diferente do do centro de projecção, o número de tensões ou distorções

contraditórias com a experiência espacial provocadas por esse desvio visual diminui

também e toma mais poderosa a robustez da perspectiva a sua ilusão

tridimensional.

E se na experiência de Brunelleschi a superfície de representação era

tomada invisível, então o painel do Baptistério era, simultaneamente, a

paradigmática demonstração do mais estrutural princípio da perspectiva central, tal

como viria a ser exposta por Alberti: «Em primeiro lugar, na superfície onde irei

pintar, desenho um quadrângulo de ângulos rectos do tamanho que eu quiser, o qual

considero ser umajanela aberta através da qual observo aquilo que aí será pintado»

(Alberti, 1435: I, 19: 54; itálico nosso). A perspectiva surte a sua ilusão mágica a

partir do momento em que ela transforma a superfície numa janela aberta, isto é, a

anula, a toma invisível ou, se quisermos, a "retira" da consciência do observador.

Esta necessária e desejada perda de consciência da superfície de representação para

alcançar a percepção tridimensional parece estar assim inscrita na perspectiva como

projecto e método e nela presente desde o primeiro momento.

Aliás, Erwin Panofsky inicia o seu estudo A Perspectiva como forma

simbólica citando Durer, o qual nos diz que perspectiva «significa "ver através

de"» (Panofsky, 1924-5: 31), «um dos sentidos de perspicere» e, segundo

Panofsky, «uma tradução literal da palavra grega optiké» (Panofsky, 1924-5: 69, n.

3). Mas, ao mesmo tempo, como ele refere, perspectiva contém um outro sentido:

«ver com clareza» (Panofsky 1924-5: 69, n. 3).1 Este "ver com clareza" é "ver

1

«Perspectiva», escreve Dúrer, «ist ein
lateinisch Wort, bedeutt ein Durchsehung («Perspectiva é

uma palavra latina que significa uma
visão através de algo» (Panofsky 1960: 172).
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através de", ou seja, ver com clareza através de. Mas através de quê? Através da

superfície de representação. Ignorar a superfície, anulá-la mentalmente, para que

possamos \expara lá dela, ver tridimensionalmente.
'

Trata-se, como diz Panofsky, de uma negação do suporte material da

representação o qual é, assim, transformado ou «reinterpretado» e, portanto,

reduzido a mero «plano do quadro» (Panofsky, 1924-5: 31). Esta negação da

superfície pictórica afirmada como alicerce estrutural do projecto, visual e

pictórico, da perspectiva é expresso de forma directa na ideia da superfície como

«plano de vidro» de Leonardo da Vinci:

A perspectiva não é outra coisa senão ver um lugar por trás de um plano de vidro bastante

transparente, na superfície do qual deverão ser desenhadas todas as coisas situadas atrás de

si. Estas podem ser conduzidas através de pirâmides ao ponto do olho e estas pirâmides são
intersectadas pelo plano de vidro. (Leonardo da Vinci, MS. A., foi. 90 v [Richter, 1883: n.°
83 (I: 53)])

Porém, uma tal anulação da materialidade do suporte em que o artista

trabalha havia sido já afirmada de forma mais lata pelo próprio Alberti:

Devem [os Pintores] compreender que, quando traçam linhas numa superfície e enchem as

partes que desenharam com cor, o seu único objectivo é a representação nesta superfície
única de muitas outras superfícies diferentes, como se a superfície fosse transparente e feita

em vidro, para que a pirâmide visual passe através dela, a uma determinada distância e com

uma determinada posição do raio cêntrico e da luz, estabelecida em pontos apropriados e

próximos no espaço. Os pintores demonstram isto quando se afastam daquilo que pintaram
e se colocam mais atrás, procurando encontrar, através da luz natural, o vértice da pirâmide
a partir do qual, como eles sabem tudo é visto de forma mais correcta. ... De forma

consequente, os observadores de uma superfície pintada parecem estar a olhar para uma

determinada intersecção da pirâmide. (Alberti, 1435 [;]: I, 12: 48)

De facto, como parece depreender-se deste excerto, Alberti entende que a

negação ou alheamento da superfície é inerente à natureza do trabalho pictórico,

enquanto este decorre do desejo de que numa única superfície se representem outras

tantas. Trata-se, assim, de uma consequência necessária e inevitável da ambição dos

pintores em representarem o espaço, da qual a perspectiva está ao serviço: o espaço

1

Este é também, afinal, o exercício fundamental do nosso olhar esforçado face às imagens

estereoscópicas, aos anaglifos. a sua convincente tridimensionalidade depende da nossa perda de

consciência da superfície onde estão impressas as duas imagens discrepantes.
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toma-se possível no momento em que a superfície é anulada (ou ignorada, ou

ultrapassada).

Pendurada na parede, ocupando um tecto, e delimitada pela moldura -

ou

pelo simples limite entre a superfície pintada e o mundo real -

a pintura, por via da

perspectiva, abre, rompe, visualmente, a superfície de representação, da mesma

forma que o mundo visto para além do plano de vidro transparente de uma janela

rompe visualmente a solidez opaca da parede ou, numa sala de cinema, o écran

rompe perceptiva e imaginariamente os limites físicos da sala. A atitude do

espectador na sala de cinema a olhar para uma parede e vendo através dela -

e ver

através dela implica não a ver a ela - é a tal atitude moderna que a perspectiva

criou: o espectador imóvel frente à superfície "vê" não esta mas algo que existe

para além dela. Como realidade ao mesmo tempo perceptiva, obtida

perceptivamente, e imaginária, que só existe na sua mente como construção da

imaginação.

Mas se a robustez da perspectiva está, afinal, dependente da capacidade do

observador percepcionar a superfície
- a partir do momento em que este observador

exige total liberdade de movimentos e não o seu aprisionamento num lugar único

do espaço
- então a janela de Alberti não pode ser, afinal, completamente

transparente. Nesse caso, como diz Kubovy (1986: 88), «temos que percepcionar a

janela de modo a ver o mundo».1 E é provavelmente por isso que na tal sala de

cinema, aquilo que no início parecia, para nosso azar, um péssimo lugar
-

sem a

distância necessária de que falava Leonardo e sem a centralidade exigida pela

perspectiva
- acaba por ser, ao fim de algum tempo, totalmente esquecido por nós.

A partir daí, devido à extraordinária capacidade do nosso cérebro responder ao

desafio perspéctico, o prazer da experiência visual está de novo inteiramente

assegurado.

1

Ou, como diz Gibson (J. J. Gibson, The EcologicalApproach to Visual Perception (1979), Boston,

Houghton Mifflin, p. 281), «The picture is both a scene and a surface, and the scene is paradoxically

seen behind the surface. This duality of information is the reason the observer is never quite sure

how to answer the question, "What do you see?" For he can perfectly well answer that he sees a wall

or a piece of paper.»

219



CAPITULO 3.

A VISÃO DO CÉU: A REALIDADE COMO ILUSÃO

4.1. O espelho e a prata polida: o céu como reflexão e contra-

reflexão

Acredito que nenhuma fórmula verbal consegue fazer justiça à

complexa interacção entre reflexo e reflexão, envolvimento e

distanciamento que, de forma tão inadequada resumimos no

termo 'ilusão'. (Gombrich, 1973: 242)1

Na primeira demonstração de Brunelleschi há ainda um pormenor

absolutamente único e extraordinário, algo que não se repetirá na segunda

demonstração nem se tomará uma prática da representação visual ocidental e algo

cujas consequências foram até agora, na nossa opinião, insuficientemente

ponderadas:

Na superfície que tinha de representar o céu, nessa parte do quadro em que as paredes se

desvanecem na atmosfera, pôs prata brunida, de tal modo que o ar e os céus naturais

puderam reflectir-se nela; e também as nuvens, que sobre esse fundo prateado parecem ser

movidas pelo vento quando sopra.» (Manetti, c. 1480; cit. por Francastel, 1951: 165)

Ou seja, Brunelleschi não pintou o céu, não o representou através da

perspectiva; em vez disso, "colocou prata polida onde o céu seria visto".

Organizando a sua máquina projectiva de
modo a que o observador ocupasse aquele

que havia sido o seu lugar, Brunelleschi fazia também com que o sujeito no

decorrer da experiência visse o céu de Florença, naquele
momento e naquele lugar,

reflectido pelo espelho o qual, por sua vez, o recebia através da reflexão operada

pela prata. E se esta funcionava, também ela, como um espelho, então, o céu da

pintura era o resultado da reflexão
de uma reflexão, de uma dupla reflexão ou, se se

preferir, da contra-reflexão de um reflexo. Desta forma, a mágica ilusão óptica,

pretendida pela demonstração, era completa. Mas, ao mesmo tempo, o artifício

usado expunha algo mais: a incapacidade da perspectiva regular e representar,

1
« I believe that no verbal formula can do justice to the complex interplay between reflex and

reflection, involvement and detachment
that we so inadequately sum up in he [sic] term 'illusion. »
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através das suas leis, o céu e a atmosfera, essa componente fundamental do mundo

natural e do espaço visual.

Assim, o céu não foi pintado mas reflectido, não foi representado mas

antes apresentado, não foi demonstrado mas mostrado. Pois, como diz Pirenne

(1970: 11, n. 1), «o espelho não representa a realidade, ele apresenta-nos a

realidade». No entanto, curiosamente, António Manetti emprega o termo mostrar

para aquilo que no painel surge representado perspecticamente e o termo

demonstrar para aquilo que é visto como reflexo especular:

Mas que diz, à letra, Manetti? Que este assunto, este "caso" da perspectiva, Brunelleschi

desde logo o mostrou (nella prima cosa in che e 'lo mostro) num pequeno painel no qual

pintou o baptistério de San Giovanni, tal como este se dá a ver de um lugar determinado, a

saber, o portal central da catedral. A palavra dimostrare aparece, em compensação, no

seguimento do texto, a propósito do céu e do lugar que lhe estava reservado no dispositivo

(eper quanto s 'aveva a dimostrare di cielo), o que poderá parecer contraditório, até porque
esta "demonstração", ou a sua pretensão a tal, excluía qualquer referência à geometria e era

totalmente devida ao uso do espelho. ... A perspectiva é, com efeito, um duplo processo de

mostrar: por um lado, ela fornece a regra de diminuição dos objectos em função da

distância em que eles se dão a ver (di quella misura che s 'appartiene a quella distantia che

le si mostrano da lunghi); por outro, ela presta-se a demonstração, pela intervenção do

espelho. ... Como o nome indica, a di-mostratio implica um processo de duplicação, de

repetição, de redobramento, no qual o espelho é o agente. ... Na pintura, mostra-se; no

espelho, demonstra-se. (Damisch, 1987: 120-2)

Mas, acima de tudo, esta inserção operativa do espelho e da prata polida no

âmago da demonstração impõe-nos duas questões: porquê e com que

consequências. Na verdade, ambas as questões estão indissociavelmente ligadas.

Sobretudo porque, neste artefacto, todos os pormenores da sua concepção parecem

estar absolutamente determinados pelos resultados que se visa alcançar.

1
«The mirror does not represem reality, itpresents to us reality.»

2
«Mais que dit, à la lettre, Manetti? Que cette affaire, ce "cas" de la perspective, Brunelleschi 1'aura

d'abord montré (nella prima cosa in che e 'lo mostro) dans un petit panneau sur lequel il avait peint

le baptistère San Giovanni . . . Le mot dimonstrare apparait en revanche dans la suite du texte, à

propôs du ciei et de la place qui lui était réservée dans le dispositif (e per quanto s'aveva a

dimonstrare di cielo), ce qui peut sembler contradictoire dans les termes, dès lors que cette

"démonstration", ou prétendue telle, excluait toute référence à la géometrie et ne devait rien qu'à la

operation du mirroir. ... La perspective est, en effet, doublement affaire de montre : d'une part, elle

fournit la régie de diminution des objets en fonction de la distance sous laquelle ils se montrent (di

quella misura che s 'appartiene a quella distantia
che le si mostrano da lunghi) ; de 1'autre, elle prête

à démonstartion, par 1'entremise du mirroir. . . . Comme le mot 1'indique, la di-mostratio implique un
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Em primeiro lugar, sabendo que a máquina de Brunelleschi assinala a

invenção da perspectiva e a pretende demonstrar, é, desde logo, impressionante a

semelhança entre este artificio do duplo espelho e o exemplo que virá a ser dado

mais tarde por Leonardo como ilustração daquele que é um dos mais importantes

corolários do pressuposto visual subjacente ao novo sistema:

A imagem de cada ponto da superfície corpórea, existe em cada parte da atmosfera; todas
as imagens dos objectos estão em todas as partes da atmosfera. O todo e cada parte da

imagem da atmosfera estão [reflectidos] em cada ponto da superfície dos corpos nela

presentes. Por isso, quer a parte quer o todo das imagens dos objectos existem tanto no todo

como nas diferentes partes da superfície dos corpos visíveis. Assim, podemos obviamente
dizer que a imagem de cada objecto, como um todo ou em cada uma das suas partes, existe

alternadamente em cada parte e no todo de cada corpo existente. Como se vê em dois

espelhos colocados frente a frente. (Leonardo da Vinci, MS. C. A., foi. 176 v ; 531 v

[Richter, 1883: n.° 67 (I: 41-2)])

Por outras palavras, Leonardo, ao definir a perspectiva linear, diz-nos que a cada

ponto do espaço chega informação acerca desse espaço; portanto, ao olho de um

dado observador que ocupe esse ponto chegará essa informação. Trata-se, na sua

essência, do conceito de feixe óptico ambiental definido por J. J. Gibson,1 o qual

pressupõe que a atmosfera é um meio que permite a deslocação do fluxo lumínico

e, portanto, «afluir da informação» (Gibson, 1966: 14):

Um habitat consiste num arranjo de superfícies, isto é, numa disposição de planos a vários

ângulos entre si. Designam-se por faces ou facetas, dependendo de serem grandes ou

pequenos. Se esta disposição é iluminada, os planos reflectores gerarão [um]a rede

entrecruzada de raios ... Em cada ponto do meio iluminado existirá um feixe de raios

convergindo de todas as direcções. Este feixe de raios é apenas uma definição matemática

abstracta daquilo que se entende por luz ambiente. O facto que deve ser realçado aqui é que

não existe um limite para o número de possíveis pontos de convergência no meio. Cada um

destes pode ser designado por um centro de projecção [station-point].

Considere-se agora ... um objecto e múltiplos centros de projecção envolventes. As faces

ou facetas do objecto serão "projectadas" para todos estes pontos de acordo com

determinadas leis da geometria projectiva. Um "aspecto" de cada face pode ser obtido em

qualquer lugar do meio. Com efeito, aspectos de forma e textura do objecto são projectados

para fora de si em todas as direcções. . . . [Portanto,] pode dizer-se que um corpo reflector

procès de duplication, de répétition, de redoublement, dont le mirroir est 1'agent. ... Dans la

peinture, ça montre ; dans le mirroir, ça démontre» (Damisch, 1987: 120-2).
1
Cf. n. 2, p. 122.
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irradia estrutura ou informação em virtude do fluxo de luz reflectida repercutido num

meio. (Gibson, 1966: 14)1

Fig. 43
- Feixe óptico ambiental: reflexão dos raios luminosos pelas superfícies de um dado meio

iluminado e sua convergência em qualquer ponto desse meio que um dado

observador ocupe (Gibson: 1966: 190 e 196).

O duplo sistema de superfícies reflectoras usado por Brunelleschi parece

assim querer confirmar esta ideia, que tão cara virá a ser a Leonardo, de que o

macrocosmos se reflecte no microcosmos,2 ou, se se quiser, que o vasto conjunto de

pontos, linhas, superfícies, cores, texturas, etc, que estruturam a visualidade do

1
«A habitat consists of an arrangement of surfaces, that is, a layout of planes at various angles to

one another. Call them faces orfacets, depending on whether they are large or small. If this layout is

illuminated, the reflecting planes will generate the dense interlocking network of rays ... At every

point in the illuminated médium there will be a sheaf or "pendi" of rays converging from ali

directions. This ray-sheaf is simply an abstract mathematical statement of what is meant by ambient

light. The fact to be noted here is that there is no limit to the number of possible convergence points

in the médium. Each of these can be called a station-point.

Consider now ... one object and many surrounding station-points. The faces and facets of the object

will be "projected" to ali of these station-points in accordance with certain laws of projective

geometry. An "aspect" of each face is obtainable anywhere in the médium. In effect, aspects of the

shape and texture of the object are projected outward from it in ali directions. ... a reflecting body

can be said to radiate structure or information by virtue of the reverberating flux of reflected light in

a médium »

2

Aplicada a este contexto, esta ideia de Leonardo surge reelaborada de forma mais clara nessa outra

passagem do mesmo Codex Atlanticus, já citada na p. 1 12, do capítulo anterior: «A atmosfera está

cheia de infinitas imagens de coisas, as quais estão distribuídas dentro dela; e todas estão

representadas em todas, e todas numa e todas em cada uma; donde, se 2 espelhos estiverem voltados

um para o outro, o primeiro reflecte-se no segundo e o segundo no primeiro. . . . E cada corpo é

visível em qualquer parte de toda esta atmosfera, e o todo em cada parte mínima dela; todos em toda

e todos em cada ínfima parte, cada um em toda e todos em cada parte» (Leonardo da Vinci, MS. C.

A, foi. 138 r [Richter, 1883: n.° 65 (I: 40-1)]).
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mundo se projectam ou reflectem, por via da pirâmide visual, num qualquer ponto

ocupado pelo olho do observador: o centro de projecção ou ponto de vista.

Definição da natureza da linha. A linha, em si, não tem matéria nem substância e pode ser
considerada mais uma coisa espiritual [cosa spirituale] do que algo real; e sendo esta a sua

natureza, ela não ocupa qualquer espaço. Portanto, a intersecção de infinitas linhas pode ser

imaginada como ocorrendo num ponto, o qual não tem dimensões e tem apenas a grossura

(se se pode chamar grossura) de uma única linha. (Leonardo da Vinci, MS. W., foi. 145.C v

[Richter, 1883: n.° 47 (I: 28-9)])

Desta forma, a redução do observador a um ponto, operada pela perspectiva, deve

ser entendida à luz das concepções renascentistas que a sustentam. Ela não conduz

a uma perda qualitativa mas apenas a uma diminuição estrutural, ou melhor, a uma

redução proporcional; o todo reflecte-se num ponto, e este, sendo a sua projecção,

reflecte-o:

[No olho] as formas, as cores, todas as imagens das [diferentes] partes do universo são

reduzidas a um ponto; e este ponto é de uma tal maravilha! Oh, maravilhosa, oh, estupenda

necessidade, pelas tuas leis tu compeles todos os efeitos, pela via mais curta, a participarem
nas suas causas! Estes são os milagres... Num espaço de tal modo pequeno pode [a

imagem] renascer e reagrupar-se através da sua expansão. (Leonardo da Vinci, MS. C.A.,

foi. 337 v; 1026 v [Richter, 1883: n.°22 (I: 19)])1

Em segundo lugar, através do espelho e da prata polida, Brunelleschi

conseguia transportar para dentro da pintura aquilo que à partida está dela

inevitavelmente ausente: o dinamismo e a mutabilidade do mundo natural. Na

verdade, o complexo artifício especular criado por Brunelleschi tomava ainda mais

ténue a fronteira entre ilusão e realidade pois a suspensão temporal criada pela

imagem nem sequer ignorava totalmente o dinamismo inerente ao mundo real: «as

nuvens ... sobre esse fundo prateado parecem ser movidas pelo vento quando

sopra» (Manetti, c. 1480: 10 ss.; cit. por Francastel, 1951: 165). Portanto, se a prata

polida reflectia para o espelho o céu real e aquele reflectia-o para o olho do

1
O texto termina, como tantas vezes é frequente em Leonardo, com uma chamada de atenção para

si próprio: «Descreve na tua anatomia que proporções
existem entre os diâmetros de todas imagens

no olho e a distância delas à esfera cristalina» (Leonardo da Vinci, MS. CA., foi. 337 v; 1026 v

[Richter, 1883: n.° 22 (I: 19)]). Nesta conclusão está claramente explícita
a ideia de que as imagens

que se formam no olho não só são proporcionais com aquilo que representam, como o são,

igualmente, com a distância que vai desse ponto ao cristalino que
aí as projecta.
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observador, isso significava que o céu da pintura tinha as propriedades dinâmicas

do céu natural: num como noutro, as nuvens movem-se, a luz e a cor mudam, a

forma varia. Ou seja, por via do artificio por si criado, Brunelleschi introduzia na

experiência visual a própria realidade tomando, assim, mais complexa a percepção

do observador. Este, ao espreitar pelo orifício, não se limitava a observar uma

representação estática do mundo real mas antes uma combinação desta com a

própria realidade registada em directo. E isto, tanto para deleite desse observador

como, mais importante, para tomar mais sólida a ilusão que se pretendia construir.

Até porque, deste céu de Brunelleschi não se poderá dizer aquilo que é dito de

todos os céus pintados e, em particular, do céu para onde S. Inácio é elevado em

glória por Pozzo: «como o céu pintado é muito menos brilhante que o céu visto

através das janelas verdadeiras a ilusão está longe de ser completa» (Pirenne, 1970:

84). Porque o céu na máquina de Brunelleschi não era pintado mas sim transmitido

em directo, por meios ópticos, para o olho do observador, a experiência ilusória

atingia um grau de persuasão superior à moderna ilusão do céu no écran de cinema.

Mais do que isso, esta visão do céu sobre a cidade que o sistema de duplo espelho

introduzia na pintura tinha a força suficiente para provocar no espectador a mais

intensa das experiências visuais: a estupefacção, esse verdadeiro choque visivo que

todo o contacto com o maravilhoso produz e que o primeiro écran de cinema -

como versão contemporânea da «janela aberta» de Alberti, do «plano de vidro» de

Leonardo e da mecânica perspéctica que lhes estava subjacente (Costa e Brusatin,

1992: 262)
-

procurou e, como sabemos, alcançou:

O écran de vinte metros por trinta que os irmãos Lumière ergueram no meio da Exposition

universelle de Paris de 1900 é o emblema e a síntese do espelho há muito sonhado e

procurado. ... através das suas visões artificiais [as máquinas ópticas (dos panoramas ao

cinematógrafo)], mais não faziam do que reproduzir e prolongar o "choque visivo" que não

por acaso pôde ser assumido como a forma constitutiva da experiência do espaço urbano.

(Costa e Brusatin, 1992: 259)

1

Como diz Damisch (1987: 161-2), «LMmage qui apparaissait dans le champ du mirroir, au fond du

dispositif, n'était ni 1'empreinte, ni le reflet d'une réalité extérieur (d'oú 1'importance, dans ce

contexte, de 1'expédient de la plaque d'argent bruni ou venaient se réfléchir directement, et le ciei et

les nuages quand le vent soufflait ...). ... le réel était exclu, mis hors circuit (abstraction faite, je le

répète, du problème du ciei).»
2
«As the painted sky is much less bright than the sky seen through the actual windows, however, the

illusion is far from complete » Para a citação completa, cf. p. 191, n. 1.
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Talvez nos tenhamos esquecido de como as pessoas reagem intensamente à primeira
experiência de uma nova e poderosa ilusão, no entanto, sabemos efectivamente como as

audiências reagiram a um dos primeiros filmes, com apenas trinta segundos de duração, de

Auguste Lumière: UArrivée d'un Train en Gare de La Ciotat. A ilusão de um comboio

aparecendo à distância, de frente para a câmara, agigantando-se à medida que avançava

para o primeiro plano, provocou o pânico na audiência. As pessoas deram um salto e

fugiram do cinema. (Dunning, 1991: 33)1

Ao mesmo tempo, esta complexificação da experiência perceptiva tem uma

outra dimensão: a do tempo. De facto, se como se viu anteriormente, a lógica

perspéctica subjacente à representação do Baptistério e da praça da catedral era

claramente instantânea -

porque a aparência visual resultava do taglio ou corte

plano e abrupto da pirâmide visual, feito num dado instante e capaz de ser abarcado

num único golpe de vista -

a verdade é que a transmissão do céu em directo

introduzia na representação, como salienta Manetti, o movimento das nuvens. Ora,

'y

como dizia Ghiberti, já anteriormente citado, «a visão compreende o movimento

através da percepção do objecto visual em movimento em duas posições diferentes,

em dois momentos diferentes entre os quais existe uma quantidade de tempo

perceptível» (Ghiberti, c. 1450: I, 103 [cit. por Andrews, 1995: 54]), ou seja,

movimento pressupõe decorrência, duração e, como tal, extensão temporal. Donde,

por via da "demonstração" do céu, a experiência perceptiva do painel de

Brunelleschi tornava-se claramente um processo em decorrência temporal.

Mas existe um último aspecto
-

um último "porquê"
-

implicado no uso

deste artifício e que é, afinal, o mais importante: se o céu no painel de Brunelleschi

não estava pintado seria porque esta componente do mundo natural e do seu espaço

era irrepresentável perspecticamentel Seria este facto não só a manifestação de

uma vontade de alcançar a mais alargada e completa ilusão perceptiva mas, ao

mesmo tempo, a de uma incapacidade do novo sistema?

1
«We have perhaps forgotten how strongly people react to the first experience of a powerful new

illusion, but we do know how audiences reacted to an early movie of only thirty seconds duration by

Auguste Lumière: VArrivèe dun Train en Gare de La Ciotat. The illusion of a train appeared in the

distance, heading toward the camera, and as it loomed into the foreground, panic seized the

audiencè. People jumped up and run out of the theatre [Audrey Tarkovsky, Sculpting in Time.

Reflections on the Cinema, New York, Knopf, 1987; p. 57].»

2Cf.p. 167.
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Na verdade, é possível, desde logo, constatar que: i) todo o painel, à

excepção da área correspondente ao céu, conteria formas e superfícies regulares de

carácter arquitectónico: o chão da praça, a coluna de San Zanobi, o baptistério de

San Giovanni e os edifícios e mas à esquerda e à direita deste, desde a Misericórdia

e o Canto alia Paglia até à esquina de Pecori; ii) o céu, pelo contrário, é composto

por formas não regulares, não geométricas
-

as nuvens
-

mas, acima de tudo, por

matéria totalmente informe, sem limites e, portanto, sem superfícies
-

essa enorme

massa de ar iluminado que devido à sua profundidade se toma translúcida e

colorida e da qual não apenas resultam as nuvens mas também a névoa e a bruma.

Existem apenas dois tipos de corpos visíveis, um que não tem nem forma nem

extremidades precisas ou definidas; estes, ainda que presentes, são imperceptíveis e, por

consequência, a sua cor é difícil de determinar. O segundo género de corpos visíveis é

aquele em que a superfície define e caracteriza a forma. A primeira categoria, sem

superfície, pertencem os corpos tão ténues, tão líquidos, que de boamente se confundem e

se misturam com outros corpos ténues, como o lodo e a água, o nevoeiro ou o fumo com o

ar, ou o elemento do ar com o fogo, e outras coisas similares, onde as extremidades se

confundem com os corpos vizinhos; e isto porque, os seus limites misturando-se e

tornando-se imperceptíveis, encontram-se privados de superfície visto que os seus limites

se interpenetram. Consequentemente, estes corpos dizem-se sem superfície. (Leonardo da

Vinci, MS. CA., foi. 132 rb [Damisch, 1972: 170])

Se a intenção de Brunelleschi era demonstrar a capacidade da perspectiva

em representar o mundo visual, tornando-se num instrumento precioso para que

dum dado ponto a imagem se confundisse com a realidade, então a forma mais

simples de resumir o problema que ele enfrentou é esta: como representar por via

da perspectiva linear o que não é nem linear nem ortogonal, o que não tem nem

forma nem limites determinados e que, por isso mesmo, não é definido

geometricamente por superfícies? E a segunda demonstração da perspectiva apenas

vem confirmar isto mesmo. Neste caso, Brunelleschi representou a praça e o

palácio de Signori e optou por confrontar o observador directamente
com o painel,

o qual estava colocado de modo a que no exacto centro de projecção o observador

visse a praça e os edifícios pintados sobreporem-se rigorosamente à praça e aos

edifícios reais. Mas aqui o céu da pintura era, mais ainda do que na primeira

demonstração, o céu real: sem qualquer sistema de espelhos, Brunelleschi dava a
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ver o céu sobre a praça porque, simplesmente, havia recortado o painel de madeira

ao longo da linha do horizonte que separava os edifícios do céu:

Ele fez em perspectiva a praça do palácio de Signori de Florença, com tudo o que aí se

encontrava, por cima e à volta, tudo quanto a vista providenciava, o que se erguia no

exterior da praça ou que estava ao seu nível, ao longo da fachada da igreja de San Romolo,

passada a esquina di Calimala Francescha que se ergue nesta praça, a poucas braças de

Orto San Michele, local de onde pode ver-se o palácio de Signori de tal modo que duas das

suas fachadas se vêem inteiras, aquela que está virada a poente e aquela que está virada a

norte. ... Podemos dizer aqui: porque é que ele não fez esta pintura, sendo ela em

perspectiva, com o mesmo orifício para a vista do pequeno painel do templo de San

Giovanni? Isto vem do facto do painel ter que ser muito grande, para que aí se pudesse pôr
tantas e tão diferentes coisas, que era impossível, com uma mão, segurá-lo à frente da cara

e, com a outra, segurar o espelho; pois o braço do homem não é suficientemente longo para

que, com o espelho na mão, o pudesse colocar no ponto situado à distância apropriada, nem

tem tão pouco, a força suficiente para o suportar. Assim, ele deixou-o ao discernimento de

quem olha, como acontece em todas as outras pinturas de todos os outros pintores, ainda

que quem olha nem sempre seja capaz de discernir. E no sítio onde, no de San Giovanni,

havia colocado a prata polida, aqui, deixou um vazio acima do casario e ele transportava-o

consigo para o poder colocar no lugar onde o céu natural se mostrava por cima dos

edifícios. (Manetti, c. 1480; cit. por Francastel, 1951: 166)

Por isso, como diz Damisch, «o céu de Brunelleschi já não é o dos pintores

da Idade Média, nem o puro lugar das esferas caro aos filósofos e aos cosmógrafos,

mas um lugar meteorológico
- onde as nuvens, impelidas pelo vento, vão

deslocando-se - e que, enquanto tal, escapa à mensurabilidade da geometria e da

própria perspectiva» (Damisch, 1987: 175; itálico nosso).1 Mas não é também o dos

pintores que, a partir de agora, irão fazer uso deste novo instrumento que é a

perspectiva. Até porque as suas pinturas, ao contrário das de Brunelleschi, não

iriam ser vistas ao ar livre mas no interior dos palácios e das igrejas. Por isso,

confrontados com o mesmo problema, a sua solução é pintar o céu, solução que,

afinal, está mais próxima de Giotto do que de Brunelleschi.

Assim e não por acaso, o céu destas pinturas posteriores à invenção da

perspectiva nada deve a esta e, quase sempre, é uma espécie de grande vazio

tingido de azul. Um céu impressionantemente límpido, despojado de nuvens, finas

velaturas de cor formando uma espécie de écran propício à projecção, por parte do

1
« le ciei de Brunelleschi n'est plus celui des peintres du Moyen Age, ni le pur lieu des spheres

cher aux philosophes et aux cosmographes, mais un site météorologique ou les nuages vont se
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espectador, de um espaço imaginário. E quando, sobretudo a partir do século XVI,

o céu começa a povoar-se de nuvens -

no momento em que o próprio céu se toma

todo o tema das pinturas -, é porque estas são necessárias à sua estrutura e ao

suporte de toda a espécie de figuras que, como nas cúpulas de Correggio, se

envolvem numa vertiginosa dança ascendente. Curiosamente, daqui até à apoteose

celestial barroca, estas nuvens são, quase sem excepção, globulares, isto é,

variações de superfícies e corpos esféricos. E as esferas, recorde-se, são as formas

que na pintura, para serem percepcionadas de forma verídica, não devem ser

sujeitas à lógica perspéctica.

Mas, acima de tudo, o problema enfrentado por Brunelleschi nos seus dois

painéis que visavam demonstrar a perspectiva é, afinal, um problema do próprio

projecto perspéctico e, desse modo, do espaço por si originado. Também face a isto

eles se constituem como paradigmas. E este problema, no momento em que o

espaço pictórico se transforma em espaço perspéctico, transformar-se-á no

problema de toda a pintura ocidental. Os limites de um serão os limites da outra.

A reflexão sobre eles e a tentativa da sua ultrapassagem está na origem de

uma parte fundamental da obra de Leonardo
- escrita ou pintada -

e, desse modo,

do seu legado. A compreensão por si de que o céu é, sobretudo, distância -

dimensão fundamental do espaço
- levá-lo-á a perceber que é esta distância que

explica tanto a cor do céu como todo o conjunto de transformações que se operam

perceptivamente na aparência dos corpos por si banhados: das variações de

tamanho relativo, às variações cromáticas, às variações luminicas, às variações de

nitidez, entre outras. Por isso, as suas descobertas neste campo serão por si reunidas

no conceito de perspectiva atmosférica: "perspectiva" porque envolve profundidade

e distância, "atmosférica" porque o céu já não deve ser entendido como essa

espécie de tecto abstracto do mundo, mas antes como extensa massa de ar que nos

envolve.
'

déplaçant, poussés par le vent, et qui échappe en tant que tel aux mesures de la géometrie et de la

perspective ellê-même ...»
1

«[Linear perspective] it is not the most efficient method
for creating an illusion of depht in ali kinds

of painting. For instance, it is more limited than atmosferic perspective in regard to the subject it is

capable of representing. Linear perspective is primarly dependent upon straight lines - parallels,
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Assim, de forma consequente, com Leonardo e a partir dele, é possível

observar um crescente entendimento atmosférico do espaço. Este novo espaço

atmosférico não será um espaço vazio ou rarefeito mas, pelo contrário, um lugar

inteiramente ocupado pelo ar que, tal como Leonardo demonstrou, é matéria que se

interpõe entre os olhos do observador e o objecto observado. E esta massa de ar

sujeita à interacção com a luz solar interfere, como foi dito antes, na aparência do

mundo e das coisas: na sua cor, na sua luminosidade, nos seus limites e, como tal,

na sua forma. Portanto se a distância é a razão que explica que o mesmo ar em

tomo do observador pareça incolor e no zénite azulado, então o problema da cor do

céu é um problema perspéctico. Mas, nesse exacto momento, a própria perspectiva

é transformada por Leonardo num problema já não apenas geométrico mas, acima

de tudo, perceptivo. E isto porque, então, o azul que o céu apresenta não é a sua cor

intrínseca mas, ela própria o resultado dessas complexas interacções:

Eu digo que o azul que vemos na atmosfera não é a sua cor própria, mas sim causada pela

quente humidade evaporada em minúsculos e insensíveis átomos nos quais os raios solares

incidem, tornando-os luminosos face à infinita obscuridade da região situada atrás de si e

que a inclui. (Leonardo da Vinci, MS. Leic, foi. 4 r [Richter, 1883: n.° 300 (1:161)]

Assim, a atmosfera torna-se azul devido à escuridão atrás de si. E se olhares através do

horizonte do céu, verás que a atmosfera não é azul, e isto deve-se à sua densidade. E assim,

à medida que elevas os olhos acima do horizonte em direcção ao céu por cima de ti, verás

que a atmosfera se vai tomando mais escura [azul] e isto porque existe uma menor camada

de ar entre o teu olho e a escuridão [infinita]. E se fores para o cume de uma montanha

muito alta, a atmosfera aparecerá tanto mais escura [azul] acima de ti quanto mais rarefeita

ela se tomar entre ti e a escuridão [infinita]; e isto será cada mais visível à medida que

aumenta a altitude, até que, por fim, atingiremos a escuridão. (Leonardo da Vinci, MS. F.,

foi. 18 r [Richter, 1883: n.° 302 (I: 163-4)]

O espaço toma-se assim um lugar fenoménico por excelência, um campo

de interacções e de percepções, mais do que de leis absolutas e resultados

predizíveis e imutáveis. E para que esta transformação ocorresse foi necessário que,

como afirma Leonardo, se elevasse os olhos para o céu.

Olhar para cima, para o céu, e ver através da atmosfera; este gesto

simboliza a partir daqui, quer do ponto de vista perceptivo quer do ponto de vista

verticais and horizontais - and it is an excellent device for depicting architecture and man-made

environments ... Atmospheric perspective, in contrast, is more useful in landscape and those
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artístico, a atitude transformadora na representação do espaço pictórico: o espaço,

profundo e ilimitado onde decorrem as acções e se expressam as emoções humanas,

é o espaço do céu, ou na expressão utilizada recorrentemente por Leonardo nos seus

manuscritos, o espaço deli
'

ária, da atmosfera.

Mas foi também este "olhar para cima", este olhar dal sotto in su que

Brunelleschi ensaiou, algumas décadas antes de Leonardo, em dois momentos

diferentes após as suas demonstrações perspécticas. Primeiro na chamada Sacristia

Velha da igreja de San Lorenzo, construída por volta de 1419-29 (fig. 44),1 e depois

na Capela Pazzi (fig. 45), planeada por volta de 1429 e construída cerca de 1442 -

duas obras arquitectónicas da sua autoria que constituem também dois dos

momentos mais altos da sua carreira. Em ambos os casos, a estrutura interna destes

espaços é o resultado da interacção entre linhas curvas e linhas rectas, entre formas

cúbicas e formas esféricas. Duas cúpulas, uma maior, em forma de "chapéu de

chuva",3 com doze nervuras e aberta para o exterior através de doze óculos e um

lanternim e outra menor, em forma de calote esférica, totalmente cega, coroam

estes dois espaços. E, num caso como noutro, foram pintadas nas cúpulas menores

- certamente, segundo projecto de Brunelleschi -

representações do céu. Não do

situations where there are no straight or parallel lines» (Dunning, 1991: 40-1).
1
A chamada Sacristia Velha foi, de facto, encomendada a Brunelleschi como cenotáfio da poderosa

família Mediei.
2
«While the construction of the Old Sacristy was concluded in ten years, it took as long with the

Pazzi Chapei for building even to start (about 1442). It is uncertain whether the interior was indeed

finished by 1444. Work appears to have been finally concluded around 1469, more than two decades

after Brunelleschi 's death. The Pazzi Chapei is thus not a puré work by Brunelleschi. As so often,

his suecessors completed what he had started» (Gartner, 1998: 68).
3
Na realidade e ao contrário da cúpula maior da Sacristia Velha de San Lorenzo, a cúpula central da

Capela Pazzi «is not an umbrella dome as
before but a pendentive dome» (Gartner, 1998: 74).

4
Ao contrário de outros elementos decorativos do seu interior - nomeadamente os relevos de

Donatello na Sacristia Velha, que sabemos, através de Manetti, terem sido do desagrado de

Brunelleschi - é quase certo que a inclusão destas pinturas nas cúpulas menores não só não estaria

em contradição com o programa de Brunelleschi mas, pelo contrário, o completava. Assim, o azul

escuro destes céus nocturnos fornecia a oposição complementarmente certa à brancura das cúpulas

maiores exactamente como a superfície plenamente curva daquelas se opunha
às nervuras destas, ou

o maio/se opunha ao menor. Da mesma forma, as cúpulas não pintadas
cobrem as grandes câmaras

de entrada ao passo que a que está pintada cobre o
túmulo principal dos Mediei, na Sacristia Velha,

ou o altar' na Capela Pazzi. E se uma fecha o espaço do sujeito a outra abre-o para o espaço

incomensuravelmente distante, quase infinito, do firmamento. Desta forma, todo o papel

arquitectónico destas cúpulas parece obedecer a uma ideia espiritual feita de opostos que se

complementam.
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Fig. 44
- Brunelleschi, Sacristia Velha da igreja de S. Lorenzo (Florença), vista das

duas cúpulas (Gartner, 1998: 62).
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Fig. 45
- Brunelleschi, Capela Pazzi (Florença), vista das duas cúpulas

(Gartner, 1998:62).
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céu atmosférico, diurno, mas do céu nocturno: um céu simultaneamente

astronómico -

porque mostra os principais astros do firmamento, estrelas e planetas

-

e astrológico
-

porque nele se representam os deuses, os semideuses e os animais

que simbolizam as constelações. Desta forma, estes dois céus nocturnos não são

céus imaginários, nem tampouco céus simbólicos ou alegóricos: pelo contrário,

trata-se de representações científicas do espaço sideral - mais exactamente do

hemisfério sideral norte - visto de um dado local, num dado dia e a uma dada hora.

Fig. 46
- Brunelleschi, Sacristia Velha da igreja de S. Lorenzo (Florença),

cúpula pintada com o hemisfério celestial.

Por exemplo, no caso do céu da Sacristia Velha (fig. 46) sabemos com inteira

segurança tratar-se do
céu sobre Florença no dia 9 de Julho de 1422, o dia em que

foi colocada a primeira pedra da nova construção (Gartner, 1998: 61). Ou seja,

tanto no interior da Sacristia Velha como no da Capela Pazzi, Brunelleschi,

exactamente à semelhança do que havia feito
nas suas tavolette prospettiche, fazia
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com que o observador visse o céu que cobria a sua cidade, a sua cabeça. A

diferença estava em que no caso das demonstrações atmosféricas o céu observado

era o céu visto ou transmitido de forma directa, o céu do exacto momento da

observação ocorresse esta quando ocorresse; no caso destes céus nocturnos, pelo

contrário, eles correspondiam a um só momento previamente escolhido e

irrepetível: a um instante, a umpunctum temporis, na expressão cunhada em 1744

por James Harris (1709-1780) (cit. por Gombrich, 1964: 42).

E à semelhança dos artifícios teatrais da sua máquina do Paraíso,

Brunelleschi acrescentou tanto às cúpulas principais como às pequenas cúpulas

pintadas um adereço cénico: uma cortina esculpida em mármore que atada por fitas,

também de mármore mas pintado a ouro, e presa à base dessas cúpulas transforma

estas num palco cuja "boca de cena" aberta nos permite observar o espectáculo que

nele decorre.

É bastante notável que tenhamos aqui [na Sacristia Velha], por volta de 1420, uma

representação de algo que aconteceu ao edifício e de um acontecimento que parece

inaugurar a experiência visual do espectador; o acontecimento é o do puxar e fixar de um

pano de modo a revelar cada uma das cúpulas, tal como na realidade foram afastados panos
de modo a revelar um Paraíso na representação dos elaborados mistérios florentinos, em

cuja maquinaria Brunelleschi teve um papel fundamental. [Trata-se de uma] . . . ficção de

um acontecimento [happening], de um estado momentâneo, impermanente do edificio à

medida que é preparado para o espectador ... (Shearman, 1992: 172)1

Além disso, ao contrário do que se passava nos céus dos painéis

perspécticos, na representação destes céus nocturnos Brunelleschi podia fazer uso

da perspectiva. E isto porque, fundamentalmente, estas representações são uma

espécie de mapas que contêm apenas pontos luminosos projectados numa

superfície. E, como enfatizou Leonardo, a projecção destes pontos nessa superfície

pode e deve ser regulada pelas leis da perspectiva:

1
«It's very remarkable that we have here, about 1420, a representation of something that has

happened to the building, and of an event that seems to inaugurate the spectator's visual experience;
the event is the pulling back and securing of a cloth to reveal each dome, just as cloths were in

reality drawn aside to reveal a Heaven in the elaborate mystery plays, in the machinery of which

Brunelleschi had a major role. This fiction of a happening, of a momentary, impermanent state of the

building as it is prepared for the spectator ...»
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Mas as imagens dos objectos que concorrem para a pupila do olho distribuem-se na pupila
exactamente como se distribuem no ar; e a prova disto é a que se segue: quando olhamos
para o céu estrelado, sem observarmos uma estrela mais fixamente do que outra, o céu
mostra-se semeado de estrelas, as quais são proporcionais no olho como o são no céu e, de
forma idêntica, os espaços entre elas. (Leonardo da Vinci, MS. E., foi 15 v [Richter 1 883

•

n.°869(II:141)]

Perspectiva. De entre as coisas que são deslocadas do olho segundo igual distância, a que
parecerá menos diminuída será aquela que inicialmente estava mais afastada. De entre as
coisas deslocadas do olho a igual distância da sua posição inicial a que diminuirá menos

será aquela que inicialmente estava mais afastada. E a proporção da diminuição será em

proporção com a distância ao olho que havia antes da sua deslocação . . . e isto eu digo para
a deslocação dos corpos celestes a mais de 3500 milhas de distância que estando colocados
sobre nós não crescem nem diminuem em grau sensível. (Leonardo da Vinci, MS. F., foi.
60 v [Richter, 1883: n.° 870 (11:142)]

Mas se o céu nocturno, ao contrário do diurno, pode ser geometrizado com

aparente sucesso, isto é, se as projecções geométricas planas que deles se cria dão

origem a essas espécies de mapas científicos não contraditados pela nossa

percepção visual, é porque, acima de tudo, a nossa percepção deste espaço visual

fracassa perante a monumental tarefa de apreender distâncias infinitas. Por outras

palavras, aos olharmos um céu estrelado cada um dos pontos luminosos que

observamos com dimensões ligeiramente diferentes entre si são vistos como

estando todos à mesma distância de nós, mesmo sabendo que, afinal, existem entre

eles distâncias incomensuravelmente grandes. Isto significa que perante estas

distâncias nenhuma das nossas fontes perceptivas de informação, nenhuma das

variáveis espaciais ao serviço do nosso sistema perceptivo, funciona. Por esta razão,

esta grandiosa manifestação da espacialidade do nosso mundo visual é por nós

transformada numa projecção bidimensional sobre aquilo que nos parece ser uma

'y

superfície côncava: a abóbada celeste.

Deste ponto de vista, os céus estrelados podem ser descritos como uma gigantesca

experiência de Ames que a natureza montou ao homem. Recorrendo ao princípio da

simplicidade atribuímos aos pontos luminosos um lugar e uma ordem hipotéticos no céu,

1

Como refere Edgerton (1991: 107), «In struggling to come up with new conventions, Renaissance

artists were increasingly concerned that their pictures maintain consistency of perspective even when

they depicted the heavens. This concern made them inadvertent but essential contributors to Western

civilization's acceptance ofmodem science.»
2

Adicionalmente, esta abóbada é percepcionada como achatada porque a distância que vai de nós ao

zénite parece-nos menor que aquela que vai de nós à
linha do horizonte (cf. Hershenson, 1999: 1 10 e

127-30).
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perpendiculares à linha de visão. Este expediente permite-nos até transformar as

constelações aparentes em imagens de coisas, mas sabemos também perfeitamente que a

sua verdadeira configuração no espaço deverá permanecer desconhecida de nós enquanto
nos basearmos exclusivamente no olho nu. (Gombrich, 1974o: 207)

'

Fig. 47 -

Projecção de estrelas numa superfície plana e numa superfície côncava

(Gombrich, 1974è: 208).

Mas ainda assim, nesta superfície plana as relações visuais entre os

elementos estão sujeitas a distorções, distorções que a perspectiva é incapaz de

evitar pela simples razão, já apontada anteriormente, que qualquer projecção

tridimensional numa superfície bidimensional toma-se, de forma estrutural, uma

representação ambígua. Porém, essas ambiguidades e distorções são francamente

reduzidas se a superfície em vez de ser plana for côncava. Nessa altura, a ilusão

pictórica de um céu estrelado pode ser tão convincente quanto a moderna ilusão do

planetário, afinal a mais eficaz aproximação à ilusão perceptiva da abóbada celeste.

Não tendo nenhuma informação adicional acerca da sua distância real [dos pontos

luminosos] durante essas primeiras interpretações sustentamo-los, por assim dizer, a uma

distância aproximadamente semelhante, isto é na imaginária abóbada celeste na qual as

distâncias atribuídas de estrela para estrela são as mesmas. Se quisermos configurar esta

aparência necessitamos da superfície esférica de um globo estelar, pois num mapa plano

dos céus a configuração ficará obviamente distorcida, tanto quanto os mapas geográficos

da superfície da Terra ficam distorcidos. Mas esta consequência elementar da geometria

projectiva de modo algum invalida a teoria da perspectiva, a qual postula que uma fila de

objectos equidistantes alinhados paralelamente ao plano da imagem projectar-se-ão como

1
«From this point of view the starry heavens may be described as a gigantic Ames experiment

which nature has set up for man. Falling back on the simplicity principie we assign the luminous

dots a tentative place and order in the sky normal to the line of sight. This expedient allows us even

to turn the apparent constellations into pictures of things, but
we also know perfectly well that their

real configuration in space must remain unknown to us as long
as we rely on the naked eye alone.»
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formas equidistantes no nosso vidro da janela. Uma vez mais, a projecção não nos pode
dizer o que é que está lá fora, mas apenas o que poderá estar. (Gombrich, 19746: 208)1

Por todas estas razões, constata-se que estes hemisférios siderais contém,

na sua essência, tudo o que estava presente nas máquinas perspécticas ou na

máquina do Paraíso: o recurso a meios visuais rigorosos, científicos,2 que,

independentemente da sua natureza, Brunelleschi articula entre si de forma

metódica de modo a produzir no sujeito - entendido como parceiro indispensável

da obra - um efeito psicológico o mais completo e eficaz possível. Talvez por isso

os céus nocturnos da Sacristia Velha ou da Capela Pazzi permitam perceber tão

bem o porquê da prata polida e do espelho na Máquina do Baptistério, o porquê,

afinal, de toda a demonstração: demonstrar teatralmente a perspectiva. Mas, acima

de tudo, perceber aquele que é o seu propósito mais essencial e que, desse modo,

explica as características específicas do artefacto criado, justifica a lógica de

máquina visual que o envolve e constitui o legado mais profundo por ele

transmitido: alcançar a mais eficaz, completa, persuasiva e espectacular ilusão

perceptiva do mundo visual que se pretendia representar. Ilusão capaz de não

apenas impressionar o olho do observador mas de, através dele, actuar na mente, no

espírito, do sujeito que vê. E actuar, portanto na sua imaginação. Mesmo que para

1

«Having no further information about their real distance we hold them, as it were, along those first

readings at an approximately similar distance, that is on the imaginary vault of heaven on which the

assigned distances from star to star will be the same. If we want to match this appearance we need

the spherical surface of a stellar globe, for on a flat map of the heavens the configuration would of

course be distorted, much as geographical maps of the surface of the earth become distorted. But this

elementary consequence of projective geometry by no means invalidates the theory of perspective

which postulates that a row of equidistant objects aligned parallel to the picture plane will project as

equidistant shapes on our window pane. To repeat, projection cannot tell us what is out there, only

what might be out there.»
2
Como acentua Kemp (1991: 99-100): «In creating the images through which this vision of

geometrical order in space was disseminated, the artistic technique of perspective was crucial. The

close association between BrunelleschTs invention of perspective and the "squaring up" of

Florence's public spaces has already been noted. Indeed the techniques through which the town

planners achieved their ends, involving precise techniques ofmensuration, are those Brunelleschi is

most likely to hive used in achieving the perspectivai projection of the Palazzo Vecchio and

Baptistery onto the flat suríaces of his two demonstration paintings. Although it is likely that the

techniques of surveying
- rather than the map-making methods of Ptolemy, as has sometimes been

suggested - provided the direct means for Brunelleschi 's achievement, the nature of his skills

exhibits a deep affinity with those pioneers who were reviving Ptolemaic techniques
for the charting

of the heavens and earth. It may even be that charting land and sky presupposed the control of space

on a smaller scale, that the rational mastery of local space in the man-made environment is a

prerequisite for the systematic exploration of spaces lying beyond
man's immediate visual compass.»
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isso -

e por causa disso
- ele tenha que contornar de forma absolutamente sábia,

engenhosa e até irónica os limites do seu principal instrumento, dessa ferramenta

nova cujas qualidades ele tão ardentemente desejava mostrar e demonstrar: a

perspectiva central.

Se na máquina do Baptistério, Brunelleschi cria uma convincente ilusão do

espaço da praça defronte da catedral de Florença, nas cúpulas pintadas da Sacristia

Velha ou da Capela Pazzi ele constrói uma ficção capaz de recriar - e assim

confirmar -

uma das nossas mais antigas e convincentes ilusões do espaço real: a

ideia que o céu nocturno, esse limite último do nosso espaço perceptivo, é um

colossal tecto curvo sobre as nossas cabeças, uma grandiosa abóbada celeste, a mais

imponente de todas as cúpulas. Perceber, por isso, a perfeita adequação das calotes

arquitectónicas à representação pictórica celestial constitui, afinal, mais um desses

ovos de Colombo, ou melhor de Brunelleschi -

já que, de acordo com Vasari

(1550: 146-7) a famosa história do ovo refere-se, não a Colombo, mas a

Brunelleschi e à solução por si encontrada para a erguer a grandiosa cúpula da

catedral1 - um desses ovos de Brunelleschi, dizia-se, capaz de transcender as suas

circunstâncias e o seu tempo para se erguer como paradigma e modelo para o

futuro. Modelo de todas as visões dal sotto in sú, de todas as ficções celestiais

pintadas em abóbadas e cúpulas, ele abre o caminho que conduzirá, no século

seguinte, à lapidar afirmação de Giovanni Bertami: «Digo que a verdade se

encontra no relevo natural e na perspectiva estão a falsidade e a ficção ...»

(Giovanni Bertani, 1572; cit. por Panofsky, 1924-5: 125-6, n. 68).2

1
«Diz-se que foi nesta ocasião que surgiu a disputa em torno do ovo. Aconteceu desta forma.

Queriam que Filippo explicasse em detalhe o seu pensamento e mostrasse o seu modelo [para a

cúpula da catedral] tal como eles haviam mostrado os deles. Ele estava relutante em fazê-lo mas

sugeriu aos outros mestres, tanto aos estrangeiros como aos florentinos, que aquele que conseguisse

pôr um ovo de pé sobre uma superfície de mármore deveria construir a cúpula, já que isto mostraria

a inteligência de cada um. Assim, procurou-se um ovo e os artistas, por sua vez, tentaram equilibrá-

lo sobre um dos seus extremos; porém, todos fracassaram. Então, Filippo foi convidado a fazê-lo e,

pegando graciosamente no ovo, ele quebrou o seu fundo no mármore e fê-lo ficar direito. Os outros

protestaram dizendo que podiam ter feito o mesmo e rindo deles Filippo replicou que eles também

saberiam como erguer a cúpula se tivessem visto os seus modelos ou planos» (Vasari, 1550: 146-7).
2

«Tengo io la verità essere il rilievo naturale, e la perspettiva essere bugia e finzione ...«(Giovanni

Bertani, in Martino Bassi, Disporeri in matéria d'architettura et perspettiva
con pareri di eccellenti

etfamosiarchitetti, che li risoluono, Brescia, 1572).
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3.2. O espelho da pintura e a pintura como espelho: Alice no País da

Perspectiva

A perspectiva desenvolver-se-á sempre nesta oposição. É uma

ciência que fixa as dimensões e as disposições exactas das

formas no espaço e é também uma arte da ilusão que as recria. A

sua história não é apenas uma história do realismo artístico. Ela é

também a história de um sonho. (Baltrusaitis, 1984: 13)1

Bem se estiveres com atenção, Kitty, e não falares demais,
conto-te todas as minhas ideias sobre a Casa Espelho. Primeiro,
há a sala que vês através do espelho - tal e qual como a nossa

sala de visitas, só que os objectos estão ao contrário. Quando
subo a uma cadeira consigo ver a sala toda - toda excepto o

bocado mesmo atrás da lareira. Oh! Como gostava de ver esse

bocadinho. . . . Ora bem os livros são como os nossos, só que as

palavras estão escritas de trás para diante; sei isto porque segurei
um dos nossos livros em frente do espelho e eles fizeram o

mesmo na outra sala. (Lewis Carroll, Through the Looking
Glass, and What Alice Found There, 1872)2

O artifício do duplo espelho inventado por Brunelleschi na sua máquina do

Baptistério tem, de forma clara, uma dupla origem e cumpre um duplo papel: ele é

uma necessidade óptico-científica e, simultaneamente, um excesso ilusionista. Se,

por um lado, deriva da incapacidade da perspectiva linear representar, por si só, de

forma científica o espaço aéreo, por outro, ele é fundamental para introduzir na

experiência visual um grau último de persuasão, capaz não só de tomar a ilusão

inteiramente eficaz como, mais do que isso, de a tomar tão convincente quanto a

realidade. Isto é, através do espelho e da prata polida
- através dessa combinação

1

«Toujours, la perspective se développera dans cette oposition. Cest une science qui fixe les

dimensions et les dispositions des formes dans 1'espace, et c'est aussi un art de 1'illusion qui les

recrée. Son histoire n'est pas seulement une histoire du réalisme artistique. Elle est aussi 1'histoire

d'un songe.»
2

«"Now, if you'll only attend, Kitty, and do not talk so much, I'll tell you ali my ideas about

Looking-glass House. First, there' s the room you can see through the glass
- thafs just the same as

our drawing-room, only the things go the other way. I can see ali of it when I get upon a chair - ali

but the bit just behind the fireplace. Oh! I do so wish I could see that bit! Well then, the books are

something like our books, only the words go the wrong way; I know that, because Fve held up one

of our books to the glass, and then they hold up one in the other room.» (Lewis Carroll, Through
the
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entre pintura e realidade - Brunelleschi procura que a imagem seja algo mais do

que uma pura representação: seja, ela própria um mundo visual, tão real quanto a

própria realidade que rodeia o observador, um mundo paralelo a esta, tão

convincente enquanto é experienciado quanto um sonho o é enquanto é vivido.

De um ponto de vista óptico, o espelho serve assim para dar a ver a

realidade - neste caso, uma parcela dela, o céu -

mas também para dar a ver a

própria representação pintada: ao olhar pelo orifício, relembre-se, o observador não

vê a imagem directamente mas sim através da sua reflexão no espelho que ele

próprio segura. Ora, isto implicava que a imagem reflectida e que é a efectivamente

observada apresentasse, relativamente à imagem pintada na superfície de madeira,

uma alteração de lateralidade, uma inversão em termos de esquerda-direita.1 Donde,

para que a imagem correspondesse à vista obtida pelo observador a partir do ponto

escolhido, teria sido necessário que Brunelleschi tivesse pintado o painel com esta

inversão para que, pelas leis ópticas em jogo, o espelho operasse depois a sua

correcção óptica. Considerando que o objecto central da representação, o

Baptistério de San Giovanni, era um corpo regular visto segundo um eixo

perpendicular e que ele ocuparia grande parte da área da imagem, esta inversão não

seria perceptivamente significativa naquilo que lhe dizia respeito; mas já o seria

relativamente aos edifícios vistos em fundo, cuja presença na pintura é

expressamente referida por Manetti e, em particular, à coluna de San Zanobi,

situada à direita do baptistério. Porém, sobre esta questão Manetti nada nos diz e é

talvez por isso que alguns autores levantaram a possibilidade da própria imagem ter

sido pintada ao espelho ou até sobre um espelho.2 Porém, como salienta Damisch:

Looking Glass, and What Alice Found There (1872), Londres; agora Harmondsworth (Middlesex),

Penguin Books, 1951, pp. 34-6).
1
Para esta questão da inversão de orientação trazida pelos espelhos ao funcionamento das camera

obscura e respectivas consequências para o uso artístico delas,
cf. p.e., Mills (1998) e Kemp (1990).

2

Quando se defende que a pintura teria sido efectuada ao espelho
ou até sobre um espelho

- hipótese

que não encontra qualquer suporte na descrição de Manetti, já que este explicitamente fala num

painel de madeira - acima de tudo reduz-se o espelho que o observador segura a uma mera

necessidade óptica destinada à correcção da lateralidade da imagem. Mais importante, isso

significaria recusar a ideia que a máquina do Baptistério ou o painel de la Signoria se destinavam a

demonstração da perspectiva por via da aplicação
deste sistema à criação de imagens e, dessa forma,

ignorar todos os dados que se possui.
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Que Brunelleschi não pintou o baptistério ao espelho, ou sobre um espelho, o texto ...

garante-o: pois nesse caso, teria sido necessário a Manetti usar a palavra dimostrare, tal
como o fez para o céu. O céu que Brunelleschi não pintou, deixando ao espelho a tarefa de

o reflectir, de o de-monstrar. (Damisch, 1987: 120-2)1

Acima de tudo, o espelho desempenha um papel crucial na ilusão de

realidade. Não só porque enfatiza as qualidades tridimensionais da representação

pictórica, ao contribuir como se viu para a anulação dos valores de superfície, mas

porque, neste contexto, ele próprio acaba por ser gerador de uma representação

dela. Não só porque cria uma visão mediada da realidade mas também porque ao

intervir conjuntamente com a prata polida ele gera, afinal, um reflexo de outro

reflexo. E, em cada um destes reflexos, a própria realidade se altera e, tal como na

representação pictórica, opera-se uma redução da informação. Neste sentido, o

espelho de Brunelleschi de algum modo simboliza a janela aberta de Alberti:

mostra do mundo visual não tudo aquilo que nele existe mas, sobretudo, aquilo que

o define e aquilo é necessário ao seu reconhecimento por um dado sujeito. Mas

também, afinal, aquilo que é a interpretação que desse mundo faz o artista: «Ora, a

representação que um artista faz da realidade depende necessária e efectivamente

do seu conhecimento da realidade. Mas um artista é um ser humano e todo o

•y

conhecimento humano é conhecimento pessoal» (Pirenne, 1970: 11, n. 1). Talvez

por isso, Leonardo, num dos seus manuscritos, tenha recomendado a si próprio:

«descreve como nenhum objecto é em si definido pelo espelho, mas definido pelo

olho que o observa» (Leonardo da Vinci, MS. W., foi. 209 r [Damisch, 1987: 146,

n. 18]).3

1

«Que Brunelleschi n'ait peint le baptistère au miroir, ou sur un miroir, le texte ... en donne

1'assurance : car il eút faliu à Manetti user alors du mot dimonstrare, comme il Pa fait pour le ciei.

Le ciei que Brunelleschi n'avait pas peint, laissant au mirroir la charge de le réfléchir, de le dé-

montrer» (Damisch, 1987:121-2).
2
«Now an artist' s representation of reality does in fact necessarily depend on his knowledge of

reality. But an artist is a man, and ali human knowledge is personal knowledge.»
3
Como diz Gombrich (1974è: 193), é de facto tentador comparar uma representação a um espelho

-

fundamentalmente, porque «the simplest artifice for the production of such duplicate
stimuli would

seem to be a mirror. The mirror deflects and reflects the light emanating from objects and since we

normally assume the light to have come to us along a straight path we believe we see the object

behind the mirror» (Gombrich, 1974*: 192-3). Mas «does it really appear on the surface of the

mirror? Certainly not if we look with both eyes. Our binocular vision really fuses two different

mirror images just as it fuses two different aspects of
the three-dimensional world in our proximity»

(Gombrich, 1974*: 193). Ou seja, «the problem of how we get from sensations to Perception, from
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Como o espelho é o mestre dos pintores. . . . Deves tomar o espelho por teu mestre, isto é, o

espelho plano, porque na sua superfície os objectos assemelham-se, em muitos aspectos, a
uma pintura. Assim, vês, numa pintura feita numa superfície plana, objectos que parecem
em relevo, e no espelho, também plano, acontece o mesmo. A pintura tem uma superfície
plana, tal como o espelho. A pintura é impalpável, na medida em que o que parece redondo

e proeminente não pode ser agarrado com as mãos; e acontece o mesmo com o espelho. E
como podes ver que o espelho, por meio de contornos, sombras e luzes, faz parecer os

objectos em relevo, e tendo tu, entre as mas cores, sombras e luzes mais potentes que as do

espelho, certamente que, se souberes bem compor a ma pintura, ela parecerá então uma

coisa natural vista num grande espelho. (Leonardo da Vinci, MS. B. N., foi. 2038 24 v;

Urb. 132 r-v [Richter, 1883: n.° 529 (I: 264)])1

Este é, assim, o grande objectivo de Brunelleschi: ao combinar representação

pictórica e reflexo especular, a sua máquina visava a total ilusão visual. Por isso, se

ela marca o nascimento da perspectiva linear e a sua aplicação à pintura, ao mesmo

tempo, a sua função de paradigma é reforçada por este outro aspecto, pois, tanto

quanto sabemos, terá sido a primeira vez -

e uma das poucas até hoje - em que

ilusão pictórica e ilusão óptica foram utilizadas num processo de mútuo reforço.

Este é também um dos seus aspectos mais originais e percursores. Até porque,

Um espelho plano
-

ou melhor, um sistema que consista em dois destes espelhos
-

gera,

por outro lado, uma completa ilusão de espaço físico normal. O espelho, aparte uma

alteração geral da direcção, envia ao olho do espectador exactamente a mesma luz que será

enviada pelos objectos reais que são vistos nele reflectido. Isto aplica-se a ambos os olhos,
e permanece verdadeiro quando o espectador altera a sua posição. Aquilo que vemos no

espelho é, de facto, a própria realidade. O espelho plano, quando a sua superfície é

invisível, é o único instrumento óptico que funciona deste modo. (Por estas razões, há

mesmo quem recuse que a palavra "ilusão" seja usada na descrição do efeito produzido por

um espelho.) De qualquer modo, a ilusão produzida pelo estereoscópio, pelas imagens em

the multivalent pattern of light on the retina to an image of the world out there is one of the oldest

problems of psychology. It is a problem which the theory of the visual cone alone cannot solve. For

in its developed form this theory states that the light rays of varying wavelength and intensity act as

stimuli resulting in visual sensations. If we succeed by artifice in so treating a surface that it

produces the same stimuli under a given light they must of necessity result
in the identical sensations

and therefore create an illusion. Granted the first step, the last is still inexplicable» (Gombrich,

1974*: 192).
1

Curiosamente, a relação de Leonardo com os espelhos, os reflexos e as alterações de orientação

tem ainda outros contornos: as muitas centenas de páginas que nos deixou com os seus

apontamentos, descrições e teorias foram inteiramente escritas de trás para diante -

como diria

Alice, em Do outro lado do espelho. Isto quer dizer que os seus manuscritos apenas são legíveis

mediante o uso de um espelho. Embora este facto tenha intrigado muitos críticos e estudiosos ao

longo destes séculos, convém lembrar que Leonardo era esquerdino e que escrever "ao contrario" de

um destro é não só natural como mais cómodo.
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trompe 1'oeil e pelas pinturas convencionais pertence a outras categorias, já que o seu

objectivo é a re-presentação da realidade. (Pirenne, 1970: 163)1

Nesta combinação de representação e apresentação, nesta interacção entre o que é

mostrado e o que é demonstrado a máquina do baptistério gerava um complexo

efeito ilusionista e, assim, construía uma fascinante ficção da realidade. Nesse

sentido, a inclusão da própria dimensão dinâmica inerente à realidade

desempenhava um papel fundamental: dramatizava a experiência visual. Este era o

papel das nuvens em movimento no "céu de prata" engendrado por Brunelleschi.

Além disso, se as nuvens de Brunelleschi efectivamente se moviam pelo

sopro do vento e, assim, impunham uma duração ou decorrência na observação,

esta duração não seria de molde a pôr em perigo o efeito de ilusão, embora, como

afirme Gillam (1980: 86), a propósito das chamadas "ilusões geométricas", «a

maioria das ilusões sejam drasticamente reduzidas quando a figura é vista de forma

repetida ao longo de um curto período de tempo».2 E isto porque, como já foi

referido anteriormente, «as ilusões não são conceptuais mas perceptuais» (Gillam,

1980: 86), isto é, a sua força não diminui pelo facto de sabermos que se trata de

uma ilusão ou, se se quiser, que estamos a ser iludidos. Assim, a máquina de duplo

espelho de Brunelleschi enfatiza um outro aspecto fundamental da percepção visual

e da sua relação com a ilusão: pelos próprios mecanismos perceptivos da ilusão,

não é possível simultaneamente, como afirma Gombrich (1960: 5), experimentar

uma ilusão, sermos iludidos, e observarmo-nos a ter a ilusão, a ser iludidos.

Do mesmo modo, perante uma imagem ambígua (fig. 48) - isto é, uma

imagem que origina em nós duas ou mais percepções diferentes mas igualmente

1
«A plane mirror

-

or better, a system consisting of two such mirrors - does, on other hand, give a

complete illusion of ordinary physical space. The mirror, apart from a general alteration of the

direction, sends to the spectator's eye the very same light which would be sent by the real objects
seen reflected in it. This applies to both eyes, and remains true when the spectator alters his position.
What we see in the mirror in fact is reality itself. The plane mirror, when its surface is invisible, is

the only optical instrument which functions in this way. (On these grounds, some even deny that the

word "illusion" should be used to describe the effect produced by a mirror.) In any case, the illusion

produced by the stereoscope, trompe 1'oeil pictures, and ordinary paintings belong to other

categories, since their aim is the re-presentation of reality.»
2
« . . . the illusions are not conceptual but perceptual, knowing that a particular effect is illusory does

not diminish the strength of the illusion, although most of the illusions are drastically reduced when

the figure is viewed repeatedly over a short period of time.»
3
Cf. n. anterior.
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boas para explicar o que vemos
- não é possível ter uma percepção e, ao mesmo

tempo, uma percepção alternativa; apenas podemos, de forma cada vez mais rápida,

passarmos de uma para outra. Todos estes aspectos que integram a nossa relação

perceptiva com as ilusões visuais não se manifestam apenas nos casos mais

sofisticados da ilusão gerada por processos artísticos; manifestam-se, desde logo,

nos exemplos mais banais, quotidianos e, por isso mesmos, insuspeitos. Como a

ilusão de nos vermos ao espelho na casa de banho, a qual, afinal, é um bom

exemplo de uma ilusão perspéctica:

Especifico a casa de banho porque a experiência que eu incito o leitor a fazer é melhor

sucedida se o espelho estiver ligeiramente enevoado por vapor. É um exercício fascinante

de representação ilusionista traçar a nossa própria cabeça na superfície do espelho e limpar
a área delimitada pelo contorno. Pois só depois de termos efectivamente feito isto é que

percebemos como é pequena a imagem que nos dá a ilusão de vermo-nos a nós próprios
"face a face". Para ser exacto, ela terá exactamente metade do tamanho da nossa cabeça.
Não pretendo perturbar o leitor com a demonstração geométrica deste facto, embora

basicamente ela seja simples: dado que o espelho parecerá estar sempre a meio caminho

entre mim e o meu reflexo, o tamanho sobre a sua superfície será metade do tamanho

aparente. Mas por mais convincente que seja a demonstração deste facto . . .

,
a asserção é

habitualmente recebida com franca incredulidade. E apesar de toda a geometria, também eu

irei teimosamente afirmar que quando me barbeio vejo efectivamente a minha cabeça (em

tamanho natural) e que o tamanho na superfície do espelho é o fantasma. Não posso ter o

meu bolo e comê-lo. Não posso fazer uso de uma ilusão e observá-la. (Gombrich, 1960: 5)1

1
«I specify the bathroom because the experiment I urge the reader to make succeeds best if the

mirror is a little cloud by steam. It is a fascinating exercise in illusionistic representation to trace

one's own head on the surface of the mirror and to clear the área enclosed by the outline. For only

when we have actually done this do we realize how small the image is which gives us the illusion of

seeing ourselves "face to face". To be exact, it must be precisely half the size of our head. I do not

want to trouble the reader with geometrical proof of this fact, though basically it is simple: since the

mirror will always appear to be halfway between me and my reflection, the size on its surface will be

one half of the apparent size. But however cogendy this fact can be demonstrated ...,
the assertion is

usually met with frank incredulity. And despite ali geometry, I, too, would stubbornly contend that
I

really see my head (natural size) when I shave and that the size on the mirror surface is the phantom.

I cannot have my cake and eat it. I cannot make use
of an illusion and watch it.»
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Fig. 48
- Pato ou coelho? Representação ambígua apresentada aos psicólogos em 1900

por J. Jastrow (Bruce, Green e Georgeson, 1996: 105).

Assim, como defende Barbara Gillam (1980), as mais comuns ilusões geométricas1

parecem resultar da interpretação automática das configurações visuais, por parte

do nosso sistema perceptivo, em termos espaciais. Isto é, a informação nelas

contidas é interpretada e organizada em termos de profundidade e «aquilo a que nos

desenhos esquemáticos se chama distorções ou ilusões é o que promove a

percepção exacta no mundo tridimensional normal e aumenta o realismo de uma

'y

imagem» (Gillam, 1980: 92). Deste modo, é possível constatar que as

configurações lineares conhecidas por "ilusões geométricas" estão presentes em

todas as representações bidimensionais de contextos tridimensionais; «porém, se os

detalhes contextuais que são necessários para uma impressão tridimensional são

eliminados, as mesmas respostas perceptivas às mesmas configurações parecem

injustificadas e são chamadas ilusões» (Gillam, 1980: 92).3 Neste sentido, as

ilusões visuais não só parecem resultar da actuação de mecanismos perceptivos de

descodificação perspéctica mas, acima de tudo, elas revelam que o engano por si

gerado não resulta de um comportamento excepcional do nosso sistema perceptivo

mas antes da normal aplicação de critérios que são fundamentais à nossa

1

«Geometrical illusions are line figures in which the length, orientation, curvature or direction of

lines is wrongly perceived» (Gillam, 1980: 86).
2
«What are called distortions or illusions in sketchy drawings promote accurate perception in the

normal three-dimensional world and increase the realism of a picture.»
3
«If the contextual details that are necessary for a three-dimensional impression are eliminated,

however, the same perceptual responses to the same configurations seem unjustified and are called

illusions.»
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sobrevivência no meio ambiente que nos rodeia -

e que, nestas situações visuais

artificiais, resultam desadequados. O que, finalmente, parece demonstrar que a

probabilidade de ocorrer uma ilusão é tanto maior quanto maior for a redução ou

compressão da informação visual.

Portanto, uma ilusão é um erro perceptivo, o resultado erróneo da

percepção e avaliação de uma representação visual. Este erro traduz-se na

substituição do que está representado na imagem por algo que diferindo da

representação é por ela despoletado. Por outras palavras, trata-se de tomar a

configuração representada por algo que perceptivamente passa a estar em vez dela e

que é o nosso objectoperceptivo.

O engano, podendo ser raro, não é excepcional, no sentido em que, como já

foi afirmado, não resulta de processos perceptivos excepcionais. Porém, em termos

concretos, a ilusão pictórica
-

podendo embora, na maior parte dos casos, ser

definida também como uma percepção errada ou engano
-

pressupõe consciência e,

nesse sentido, distinge-se da alucinação. Esta consciência da ilusão tridimensional

advém da consciência, simultânea ou "paralela", da superfície e dos valores

bidimensionais. Por isso mesmo, relativamente às pinturas, a ilusão pressupõe a

participação voluntária do espectador, ainda que obtida por incentivo ou persuasão:

o beholder 's share, de Gombrich, ou o conceito de mental collusion, de Kubovy.

Como num jogo que se aceita jogar, autor e observador conhecem as regras e delas

tiram proveito. Assim, mesmo sabendo que a fronteira entre os casos mais comuns

de ilusão visual obtida através de meios pictóricos ou gráficos e as restantes

situações de ilusão perceptiva seja muito ténue e nem sempre possivel de definir
-

veja-se os casos em que o indivíduo tem que ser advertido que está perante uma

ilusão ou aqueles em que sabendo que está a ser iludido
não consegue impedir de o

continuar a ser
- a verdade é que se deve considerar que ela reside na diferença

entre consciência e inconsciência da ilusão.

Assim, é necessário compreender que, por um lado, não só a ilusão na arte

deve ser encarada sobretudo enquanto «fenómeno psicológico e perceptivo que é

despoletado, em determinadas condições culturais e psicológicas específicas, pela

247



representação» (Aumont, 1994: 75)1 mas também que, por outro, a questão da

consciência do observador é claramente central ao modelo de ilusão desenvolvido

no Renascimento, de acordo com todo o programa estético e filosófico deste

período. Por isso, na base da ilusão, para a qual o artefacto de Brunelleschi assume

o valor de paradigma, encontram-se tanto condições psico-fisiológicas como

condições sócio-culturais. Ou seja, como foi demonstrado ao longo do presente

texto, a ilusão requer condições perceptivas e condições: tanto a capacidade de

desafiar o funcionamento do sistema perceptivo, ao nível do seu funcionamento

óptico, fisiológico e neurológico,2 como a capacidade de criar um efeito de

verosimilhança, aceite como plausível pela percepção, de acordo com a

interpretação, a expectativa e o reconhecimento mental da informação. Em suma, a

aceitação por parte do espectador «da plausibilidade de uma percepção falsa»

(Aumont, 1994: 69).
3
Mas requer, igualmente, condições de ordem social e,

sobretudo, cultural; nesse sentido, pode-se afirmar que a ilusão «é usada para criar

um estado imaginário específico, a solicitar admiração mais do que crença»

(Aumont, 1994: 69).4 Portanto,

A fotografia de uma pintura nunca poderá ser confundida com a própria pintura, nem uma

pintura poderá ser confundida com a realidade. O problema com a ilusão é de uma ordem

bastante diferente: não se trata de criar um artefacto que copie outro, mas de criar um

objecto, o mesmo dizer, uma imagem que copie a aparência do primeiro. (Aumont, 1994:

72)5

Por outras palavras, este é o objectivo da perspectiva e foi neste sentido que ela
não

só foi usada por Brunelleschi nos seus dois painéis mas, sobretudo, aproveitada

pelos pintores a partir daí. Tratava-se, em primeiro lugar, de criar esse estado

1
«Illusion is a perceptual and a psychological phenomenon, which is sometimes triggered ,

in

certain specific psychological and cultural conditions, by representation.»
2
«The visual system must be in a position where it cannot differentiate between two or more

percepts» (Aumont, 1994: 68). Veja-se,
de forma exemplar, o caso do cinema.

*
«The mise en scène to which he [the spectator] was subjected predisposed him to accept the

plausibility of a false perception.»
4
«In other cases, illusion is used in order to create a specific imaginary state, to sohcit admiration

rather than belief an so on.»

5
«A photograph of a painting could never be confused with the painting itself, nor could a painting

be confused with reality. The problem with illusion is of a quite different order: it is not a matter of

creating a object that copies another, but of creating an object, that is to say, an image, that copies

the appearance of the former.»
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imaginário que resultava não apenas da participação activa do observador e da sua

consciência perceptiva da ilusão - diferente, repete-se, da alucinação -

mas também

do carácter probabilístico envolvido sempre na construção perceptiva. Neste

sentido, ilusão difere de trompe Toeil, entendido como

uma pintura que gera uma genuína ilusão de terceira dimensão. . . . Trompe 1'oeil representa
habitualmente coisas que têm muito pouca profundidade como, digamos, a moldura de uma

imagem onde estão cravados vários objectos. Então, perspectiva, cor e luz e sombra, tudo
se combina de modo a produzir uma ilusão de relevo real que a visão binocular e a paralaxe
do movimento são incapazes de destruir. O tecto de S. Ignazio é um caso especial onde
uma cena de grande profundidade aparece de facto em três dimensões. O mesmo é

verdadeiro para imagens vistas com um só olho . . . (Pirenne, 1970: 93, n. 2)1

Este é também, assim, o caso da máquina do Baptistério. Não só porque foi feita

para ser vista com um só olho mas porque, fundamentalmente, na sua combinação

de pintura e reflexo óptico, de representação instantânea e percepção temporal, de

imobilidade do espectador e subtis movimentos oculares, de mobilização da

atenção e ilusão do observador, de rapto da realidade e incentivo à comparação com

ela, a obra de Brunelleschi se situa nessa fronteira de difícil definição e gera esse

estado mental único que só a frase de Samuel T. Coleridge (1772-1834) retrata com

inteira precisão: «that willing suspension of disbelief for the moment that

constitutes poetic faith» (Biographia Literária, 1817: cap. 14). Porque ela parte da

realidade e com ela se pretende confrontar, ela não deve provocar a inconsciência

do observador, mas antes a sua participação. Como? Através precisamente dessa

suspensão voluntária da descrença por parte do sujeito espectador. Por isso

mesmo, a demonstração do baptistério não está apenas nesta fronteira: ela é o seu

paradigma. Pois, se como defende Gombrich (1960; 19746), qualquer representação

perspéctica, enquanto analogia do mundo, é ao mesmo tempo espelho
-

reproduzindo elementos e características da realidade - e mapa
- recriando a

1
«A trompe 1'oeil is a painting which gives a genuine illusion of the third dimension. ... Trompe

1'oeil usually represents things having very little depth, like, say, a picture frame on which various

objects are stuck. Then perspective, light and shade and colour, ali combine to produce an illusion of

real relief which binocular vision and motion parallax are unable to destroy. The St. Ignazio ceiling

is a special case where a scene of great depth does really appear in three dimensions. The same is

true of pictures seen with one eye only ...»
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realidade através de convenções,
'
então a máquina engendrada por Brunelleschi

expressa de forma inequívoca uma tal tensão a que o observador fica sujeito. Mais

do que isso, ela vive dela.

Simultaneamente, este uso do espelho na máquina de Brunelleschi,

demonstra e reinventa um outro princípio que é fundamental ao moderno conceito

ocidental de representação: que todas as imagens geram novas imagens num

contínuo sistema de reflexões, projecções, devoluções e remetências. Mas, mais

importante, através do orifício e do espelho, Brunelleschi consegue aquilo que

raramente se voltará a repetir na história da pintura: tomar o ponto de vista parte

integrante da pintura e, com ele, o sujeito que o ocupa
- o observador. Este, como

num sonho, é, assim, transportado para dentro da pintura, integrado nela.

Há, no entanto, um outro caso contemporâneo de Brunelleschi em que tal

acontece: a pintura, realizada em 1434 por Jan van Eyck (act. 1422-1441), Os

esposos Arnolfmi (fig. 49). Aqui, o poder de ilusão da pintura e, em particular, da

técnica a óleo, é levada a um detalhe de perfeição verdadeiramente inigualável: no

pelo do cão, na textura dos tecidos, nos brilhos reflectidos pelo candeeiro, ou nos

jogos de luz e sombra que construem todo o espaço. Mas também o poder de

alusão, de convocação simbólica, de incitamento à reflexão, suscitado pelos gestos,

os olhares, ou a disposição dos objectos. Até nessa capacidade de nos iludir, de nos

sugestionar a acreditar que a estruturação perspéctica é perfeita e não apenas

aproximada. Mas, acima de tudo, nesse jogo que o espelho convexo, colocado na

1
«Books on perspective rarely dwell on the very narrow limits of foveal vision, because their topic

is geometry, not psychology. Instead they frequently discuss certain somewhat unexpected

consequences of the geometry of central projection onto a plane which increase with the width of the

angle on either side of the line of sight. ... Once more I would contend that the surprise that is felt

about these consequences of the theory of perspective rests on a confusion of the mirror with the

map. In maps we want identicals to show as identical regardless of the angle from which we happen
to look at them. It is different with the projected image. AH the theory claims, and rightly claims, is

that it records the multivalent information the single eye would receive when placed at the apex of

the 'visual pyramid'. What else can we ask for? ... The malaise caused by the effect of wide-angle
views indicates, however, that we do want something else. We want perspective representations to

share certain characteristics with maps. In other words, we do not want them to function only in

peep-boxes for monocular viewing from a fixed point, but to convey their information much as maps
do to the moving and scrutinizing eye. Now even pictures taken at a normal angle extend beyond the

área of foveal vision unless we look at them from an unreasonable distance. Hence they, too, do not

replicate the visual information received at a single glance, but are read sequentially as an account of

what was visible to the scanning eye from a given point» (Gombrich, 1974*: 210-1).
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Fig. 49
- Jan van Eyck, (9* esposos Arnolfmi (ou, Retrato de Giovanni(?) Arnolfmi e sua esposa),

1434. Óleo s/ madeira, 82 x 60 cm. Londres, National Gallery (Gombrich, 1950: 181).

parede defronte de nós, no lugar do aparente ponto de fuga, cria com a

representação e connosco. Com a ideia de imagem, de superfície, mas também com

a ideia de observador. Talvez mais nenhuma outra obra pintada à nossa disposição

nos coloque, como esta, perante a perturbante convicção de que aquilo que vemos

é, ao mesmo tempo, espelho e mapa do mundo. E talvez nenhuma outra nos faça

acreditar, como esta, que aquilo que vemos não é o que de facto observamos mas

essa outra coisa que partindo dela está, no entanto, em vez dela: algo que só
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existindo na nossa mente é tão convincente quanto o que solidamente existe para lá

de nós.

Fig. 50
- Jan van Eyck, Os esposos Arnolfmi (detalhe do espelho).

Independentemente dos contornos precisos daquilo que a pintura

representa
-

quem representa e que acto ou momento representa
-

a verdade é que

van Eyck escreveu em latim, no centro da pintura, acima do espelho (fig. 50):

«Johannes de eyck fuit hic, 1434». Quer tendo ou não como função testemunhar

formalmente a ocorrência e/ou a veracidade do acto, a verdade é que o pintor não

escreveu "Jan van Eyck fez", "Jan van Eyck viu", mas sim, Jan van Eyck esteve

aqui. Aqui, onde? Neste lugar, isto é, neste espaço. O espaço existe
-

essa é afinal a

nossa própria convicção perceptiva
-

e a sua extensão para lá dos limites da

moldura é dada pela luz que se projecta no chão, em primeiro plano, e cuja fonte

não é vista por nós, ou pelos objectos que, como a cama, parecem existir para lá do

dos limites do que nos é mostrado ou, como os chinelos, que casualmente parecem

estar perigosamente próximos desse limite que separa o que efectivamente vemos

do que apenas somos compelidos a imaginar. E a sua extensão para cá do plano

pictural é mostrada pelo espelho; através dele
não só vemos o que vemos através do

ponto de vista contrário - vemos as costas dos Arnolfmi -

como vemos mais:
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vemos o pintor, Jan van Eyck, e este claramente está no lugar que nós ocupamos: o

centro de projecção. Vendo o que ele vê, estando onde ele está, nós somos ele -

artista e observador coincidem. Por isso, tal como eles, nós estamos aqui. Estamos

no espaço criado pela representação.

[E este espelho convexo] imobiliza o ponto de fuga e reflecte para o observador,
juntamente com uma imagem do espaço visto num ângulo inverso, a porta aberta pela qual
o próprio pintor olha a cena. Mas numa estranha pirueta, o espaço exterior da pintura (a
metapintura) é envolvido na própria pintura. (Salat e Labbé, 1994: 244)1

Através deste jogo cruzado de reflexões gerado pela perspectiva e pelo

espelho, este ao ser colocado no ponto de fuga fica também colocado no centro de

projecção e, desse modo, devolve de forma especular e espectacular o olhar e

amplia a visão. Permite a ultrapassagem das próprias limitações óptico-físiológicas

do espectador que, neste mundo de ilusão, consegue ver mais do que veria no

mundo real. A magia do espelho é claramente a magia da perspectiva: dar

existência ao que não existe, afastar a superfície da nossa consciência e fazer-nos

pensar apenas no que está para lá dela. Acreditar que há um mundo para lá da

superfície
-

e, aqui, acreditar é vê-lo - é um acontecimento mágico tão convincente

para nós como o foi para Alice atravessar esse espelho ou descer pelo buraco -

ou,

para os contemporâneos de Brunelleschi, o espreitar por ele. E talvez também estes,

no final, se sentissem como ela que, «Ali continuou sentada, de olhos fechados,

quase acreditando estar no País das Maravilhas, embora soubesse que apenas teria

que abri-los de novo para que tudo voltasse à enfadonha realidade ...» (Lewis
■y

Carroll, Alice 'sAdventures in Wonderland, 1865).

1
«... a convex mirror that arrests the vanishing point and reflects for the viewer, along with an

image of the space seen in a reverse shot, the open door through which the painter himself looks at

the scene. But a strange, looping device, the exterior space of painting (metapainting) was enfolded

into painting.»
2
«So she sat on, with closed eyes, and half believed herself in Wonderland, though she knew she

had but to open them again, and ali would change to dull reality ...» (Lewis Carroll, Alice 's

Adventures in Wonderland (1865), Londres; agora, Harmondsworth (Middlesex), Penguin Books,

1952, p. 160).
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CONCLUSÃO

OSLIMITESDO ESPAÇO PERSPÉCTICO



Em A Perspectiva comoforma simbólica (1924-5) -

provavelmente, o mais

citado e discutido estudo sobre a perspectiva -, escreveu Panofsky:

Para garantir a existência de um espaço absolutamente racional, quer dizer, iiifinito,
imutável e homogéneo, a "perspectiva central" lança mão de dois pressupostos tácitos, mas

fundamentais, a saber: vemos com um olho imóvel; a secção transversal plana da pirâmide
visual pode ser tomada por uma reprodução apropriada da nossa imagem óptica. De facto,
ambas as premissas dão corpo a abstracções bastante audaciosas da realidade, considerada

aqui "realidade" como a genuína impressão óptica subjectiva. A verdade é que a estrutura

de um espaço infinito, imutável e homogéneo, em resumo, um espaço puramente

matemático, difere em muito da estrutura do espaço psicofisiológico. (Panofsky, 1924-5:

32)

Panofsky em momento algum definiu aquilo que entendia por espaço

psicofisiológico e este facto gerou desde então um número apreciável de reflexões

críticas. Mas se não o fez é porque, muito provavelmente, não o considerou

necessário. O que quer dizer que esta ausência de uma definição explícita do

conceito por si usado talvez derivasse do facto de Panofsky considerar que os

termos que o formavam seriam suficientemente claros e objectivos. Ou seja, o

espaço "psico-e-fisiológico" será o espaço que resulta da acção conjugada dos

sistemas fisiológico e dos processos psicológicos que estruturam a relação visual do

ser humano com o mundo envolvente. Trata-se, por outras palavras, daquilo que

hoje se designa preferencialmente porpercepção visual.

Portanto, Panofsky estaria a referir-se a uma diferença implícita entre o

espaço criado pela perspectiva
- o espaço perspéctico

-

e o espaço gerado pela

percepção visual humana - o espaço perceptivo -, aquele que é, então, produto da

complexa interacção entre meios e processos psicofisiológicos. O próprio Panofsky,

na sequência imediata do excerto acima transcrito, recorre a uma citação de Emest

Cassirer que clarifica o sentido do conceito por si usado: «A percepção ignora o

conceito de infinito, à partida tomado restrito por determinados limites espaciais
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impostos pela nossa faculdade perceptiva. Relativamente ao espaço perceptual, não

se pode falar de infinito, nem, tão pouco, de homogeneidade» (cit. por Panofsky,
1924-5: 32).' Como facilmente se percebe, a expressão espaçoperceptual está aqui,
claramente, em vez da de espaço psicofisiológico.

Assim, Panofsky, através de Cassirer, considera que, ao contrário do

espaço perspéctico, o espaço perceptivo não é nem infinito nem homogéneo.

Considera, além disso, que neste último é bastante marcada a «distinção

estabelecida entre os corpos sólidos e o espaço aberto que os rodeia» (Panofsky,
1924-5: 71, n. 7)

- isto é, entre a opacidade dos corpos e a transparência do espaço,

entre o vazio deste e o cheio daqueles. Assim, segundo Panofsky, o espaço criado

pela perspectiva é uma abstracção, uma abstracção do espaço psicofisiológico, do

espaço perceptivo:2

A representação perspectiva exacta é uma abstracção sistemática conseguida a partir da
estrutura deste espaço psicofisiológico. ... Em certo sentido, a perspectiva muda o espaço

psicofisiológico em espaço matemático. Renega as diferenças entre a parte da frente e a de

trás, a direita e a esquerda, entre os corpos e o espaço que entre eles medeia (o espaço

"vazio"), e assim sendo, a soma de todas as partes do espaço e todos os seus, conteúdos são

congregados num «quantum continuum» único. Deixa no esquecimento o facto de vermos

não com um olho imóvel, mas com dois olhos, em movimento constante ...» (Panofsky
1924-5: 34)3

Portanto, em resumo, Panofsky afirma, directa ou indirectamente, que o

espaço psicofisiológico, ou perceptivo, apresenta quatro características

1
Emest Cassirer, Philosophie der symbolischen Formem (1925), vol. 2, Das mythische Denken,

Berlim, p. 107 ss.; cit. por Panofsky, 1924-5: 32-3.
2
Na sua qualidade de abstracção, o espaço perspéctico apresenta-se como uma redução, idealização

e simplificação do espaço perceptivo.
3
O corolário e, de certa forma a grande tese do ensaio de Panofsky é que a mais estrutural diferença

entre o espaço criado pela perspectiva e o espaço gerado pelo sistema perceptivo reside no facto

deste último ser esferóide e não linear, como o da representação perspéctica. Na lógica

argumentativa de Panofsky, este facto adviria da projecção luminosa ocorrer, não numa superfície

plana, mas na superfície curva da retina: «Digamos, finalmente, que a representação perspectiva

ignora a circunstância capital de esta imagem da retina, se não considerarmos a sua "interpretação",

psicológica posterior e o facto de os olhos se moverem, constituir uma projecção numa superfície

côncava, não numa superfície plana. Registe-se, assim, e já a um plano factual muito inferior,

pré-psicológico, uma discrepância básica entre a "realidade" e a sua representação» (Panofsky,
1924-5: 34). Neste sentido, tanto o conceito de espaço psicofisiológico como a passagem por nós

citada na página anterior, têm uma importância central no seu ensaio: funcionam como antecâmara

para esta famosa, polémica e incorrecta tese de Panofsky de que o espaço perceptivo é, na verdade, o
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fundamentais que o diferenciam do espaço perspéctico, a saber:1 ele é i) um espaço

não infinito e não homogéneo; ii) um espaço onde não estão marcadas as oposições

cheio/vazio, frente/trás, esquerda/direita; Ui) um espaço gerado por uma visão

binocular e não monocular; iv) um espaço gerado pelo movimento contínuo dos

olhos do observador e não pela sua imobilidade.2

Ora, como se procurou demonstrar ao longo do presente ensaio, existem de

facto diferenças fundamentais entre o espaço perspéctico e o espaço perceptivo
-

espaço este que aquele sempre procurou reproduzir ou, pelo menos, evocar da

forma mais convincente e eficaz possível. Efectivamente, estas diferenças foram

assinaladas pela primeira vez, de forma extensiva e consequente, por Erwin

Panofsky na referida obra A perspectiva como forma simbólica. Porém, a ideia que

lhes estava subjacente acabou por ser obscurecida pela principal das diferenças aí

apontadas e aquela que, ao mesmo tempo, se constituía como a tese secundária de

Panofsky e, afinal, a mais polémica: o carácter esferóide que, em sua opinião,

caracterizava o espaço perceptivo.1 Além disso, como se verificou aqui, tais

diferenças revelam-se afinal -

como, em geral, todas as relações, cruzamentos e

interacções entre a perspectiva e a percepção
- bastante mais complexas. Embora,

de facto, a perspectiva central assente em pressupostos distintos daqueles que

estruturam o sujeito perceptivo, a verdade é que a solidez das suas leis ópticas, o

seu carácter sistemático mas, sobretudo, a complexidade dos processos e a riqueza

subjectiva que ela revela ser capaz de suscitar na mente do observador impedem

que haja uma conclusão simples para o confronto entre ambas. Foi também isso que

aqui se procurou dar a entender.

Mas, acima de tudo, foi nosso objectivo demonstrar que esse carácter

complexo da relação entre o espaço perspéctico e o espaço perceptivo e,

consequentemente, da relação entre o observador e a representação assume um

resultado de «um campo de visão esferoidal» (Panofsky, 1924-5: 34). Para a discussão deste

equívoco de Panofsky, cf., p. e.,
Pirenne (1970) e Gombrich (1974a).

1
Como sintetiza Edgerton (1975: 161), «[The "psychophysiological space" is] the kind of space we

see empirically, without theological preconceptions or mathematical structure, it is neither

homogeneous, infinite nor does it extend uniformely
in ali directions.»

2
E claro ele é um espaço esferóide ou curvo e não plano ou ortogonal

- esta é a quinta

característica que diferencia, segundo Panofsky, o espaço psicofisiológico
do espaço perspéctico.
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valor de paradigma na primeira das tábuas perspécticas concebidas, em data

incerta mas algures no início do século quinze, por Filippo Brunelleschi. Não só

porque ela expõe aqueles que doravante serão os aspectos estruturais do sistema da

perspectiva central e do espaço perspéctico praticado e alcançado na pintura, mas

também porque, em termos mais gerais, ela anuncia alguns dos traços fundamentais

da própria visualidade moderna e da "cultura de imagens" que dela nasceu. Em

suma, no painel do Baptistério expressa-se aquilo que na introdução ao presente

trabalho se designou como os quatro grandes e articulados paradigmas da

perspectiva central e do espaço visual por si edificado: o paradigma científico, o

paradigma espacial, o paradigma ilusionista e o paradigma subjectivo. As

conclusões obtidas podem, então, ser resumidas em referência a cada um deles.

1. O paradigma científico. A análise do pequeno painel de Brunelleschi
- essa obra

que usava o Baptistério de San Giovanni como pretexto para a demonstração

experimental do sistema da perspectiva e que possivelmente ninguém terá visto

após a morte do seu autor - permitiu observar e compreender como nela estão

presentes, desde logo, as duas ambições fundamentais
de todo o projecto visual da

perspectiva: i) corresponder a uma visão científica do espaço tridimensional,

entendida como um olhar sobre uma parcela do mundo a partir de um lugar

determinado;2 ii) produzir uma representação reconhecível da realidade espacial.

Para isso, Brunelleschi recorre às leis ópticas da perspectiva naturalis e, no seu

artefacto encontramos um conjunto de aspectos que não só são estruturais ao

método geométrico usado e à demonstração das suas consequências visuais como,

igualmente, à ideia de visão que lhes está subjacente. São esses aspectos que, no

essencial, virão a ser, em 1435, afirmados, legitimados e ensinados cientificamente

por Leon Battista Alberti no seu tratado, tomando-se, desse modo, em alicerces

fundamentais do sistema da perspectiva de que o primeiro painel de Brunelleschi

fora a anunciação. São eles:

1
Cf n. 3, da página anterior.

2

Lugar que sendo aquele que o pintor adopta para a delimitação da sua visão e construção da

representação respectiva será
também o lugar atribuído ao espectador para

a observação dela.
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i) a redução do observador -

enquanto sujeito que vê
- a um ponto imóvel (o

ponto de vista único resultante de um só olho), redução que o orifício impõe e

afirma;

ii) a concepção da representação como intersecção, plana, instantânea,

transparente e proporcional, num dado ponto do espaço, da pirâmide visual

que, tendo a sua origem no olho do pintor/observador, traduz

geometricamente o seu olhar e, como tal, a sua visão -

concepção que

encontra a sua afirmação eficaz e espectacular no recurso ao espelho que, à

frente do painel pintado, intercepta o feixe luminoso dele oriundo e o reenvia,

por reflexão, ao olho único que espreita;

iii) de forma consequente, a determinação rigorosa do tal lugar/ponto no espaço a

ocupar de forma inteiramente imóvel, primeiro, pelo olho único do pintor e,

depois, pelo olho único do observador;

iv) a organização geométrica da representação em tomo do ponto cêntrico - o

ponto (onde se situa o orifício) resultante da intersecção entre a perpendicular

que parte do tal olho único (o ponto de vista, ou centro de projecção) com o

objecto a representar (o Baptistério)
-

e que no seu painel estava então situado

sobre a representação do Baptistério e havia sido feito coincidir com o ponto

de vista;

Juntos, estes princípios são a manifestação da ideia de que à percepção

visual do mundo subjazem leis óptico-geométricas que podem ser, por um lado,

traduzidas e aplicadas de forma sistemática numa representação visual
-

por via de

uma operação de cariz geométrico
-

e, por outro, reproduzidas mecanicamente

gerando um olhar mediado e científico sobre a realidade. Donde, para compreender

toda a complexidade da experiência visual presente na obra de Brunelleschi e o

modo como concretiza os restantes paradigmas e se afirma como paradigma visual

e não apenas pictórico, é necessário compreender, antes de mais, que Brunelleschi

não se limitou a fazer uma pintura mas inventou um complexo artefacto onde todas

as componentes estão subordinados a uma mesma ideia, a um projecto, o qual

visava não só realizar uma demonstração (da perspectiva central) mas, ao mesmo
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tempo, fazê-lo com o máximo de persuasão (procurando atingir o observador num

impacto espectacular e nele produzir o espanto, a estupefacção). Por outras

palavras, que ele construiu uma verdadeira máquina visual, máquina formada por

uma pintura em perspectiva feita sobre madeira, um espelho, uma placa de prata

polida e um orifício. Este último, aliás, fá-la assemelhar-se a uma camará obscura

ao mesmo tempo que, pela sua dimensão idêntica à de uma pupila, a toma um

modelo ou metáfora do próprio olho, reforçando dessa forma a ligação entre a

perspectiva e visão.

2. O paradigma espacial. O paradigma cientifico que estrutura a ilusão perspéctica

é eminentemente operativo: ele destina-se a produzir a mais exacta, completa e

reconhecível representação do mundo visual. Ou, dito de outro modo, visa recriar a

estrutura espacial desse mesmo mundo, tal como ele é percepcionado visualmente

por um qualquer observador. Ele pressupõe, assim, a procura de uma

correspondência ou aproximação, ao mesmo tempo científica e sensorial, entre

representação e visão, entre o espaço pintado (perspéctico) e o espaço real

(perceptivo), assente na capacidade da imagem criada reproduzir de forma sintética

e simbólica a profundidade espacial e a tridimensionalidade dos corpos. E embora

ele apenas possa ambicionar reproduzir o espaço percepcionado pela visão central

(ou foveal) num dado instante, devido à sua redução do sujeito observador a um

ponto imóvel no espaço, a verdade é que a articulação entre representação em

perspectiva e observação através de um orifício, permitiu a Brunelleschi:

i) a criação de um espaço tridimensional verosímil pela redução do observador a

um sujeito monocular, adequando desse modo a percepção do observador às

condições monoculares da perspectiva, eliminando as informações

contraditórias recolhidas habitualmente numa pintura pelas variáveis

binoculares e pelas variáveis monoculares e, finalmente, aproximando este

espaço perspéctico monocular das condições perceptivas do sujeito ciclópico e

egocêntrico;
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ii) a transformação da representação pintada num substituto projectivo do espaço

real, algo que é alcançado a partir do momento em que o espaço virtual ocupa

de forma total o campo visual do observador;

iii) a colocação, pela primeira vez, do observador no lugar do artista, operando a

sua transformação em testemunha ocular, imóvel, objectiva e distanciada, de

uma dada cena, objecto ou acontecimento, fazendo com que, dessa forma, a

representação perspéctica apenas contenha e mostre aquilo que tanto o artista

como o observador viram, vêem ou poderão ver daquele espaço caso ocupem,

nesse momento, o ponto de vista definido;

iv) o aprisionamento do observador no centro de projecção e a redução drástica

da informação bidimensional veiculada pela representação, operação

reforçada pela intervenção adicional do espelho, aumentando a eficácia

ilusionista e permitindo uma experiência o mais próxima possível da

tridimensionalidade estereoscópica;

v) a eliminação das distorções periféricas (ou, pelo menos, do esforço de

compensação mental em que assenta a robustez da perspectiva) que

necessariamente resultariam do uso de um ângulo visual alargado,

contribuindo assim para tomar a ilusão espacial o mais convincente possível

em termos perceptivos;

vi) a objectivação dessa tensão estrutural do espaço perspéctico, resultante, por

um lado, do seu carácter ilimitado1 -

e, portanto, despojado de um centro -

e,

por outro, do seu carácter centrado ou organizado em tomo de um ponto
-

o

ponto cêntrico
- e em tomo do sujeito observador e do seu olho ciclópico.2

3. O paradigma ilusionista. A demonstração de Brunelleschi ao suscitar a

comparação e o confronto entre essas duas representações do mundo real, a

representação perspéctica e a representação perceptiva, gerava um jogo de ilusão

1

E, pela primeira vez, potencialmente infinito.
2

Objectivação que é operada pela projecção especular do orifício no centro da imagem
3
Entendida como o resultado de um conjunto de instrumentos, processos e técnicas que, através dos

órgãos sensoriais da visão, actuam de forma subjectiva na mente do sujeito e, desse modo, visam

alcançar uma experiência subjectiva e espiritual única
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com a realidade conhecida, jogo do qual o espectador conhece as regras e, mais

importante, no qual aceita e sabe estar a participar. Desta forma, o espaço criado

pela perspectiva central e, em particular, aquele que é gerado pelo artefacto de

Brunelleschi é, acima de tudo, um espaço ilusionista, o qual:

i) estimula a participação activa do observador - fazendo com que este a partir

da percepção da superfície pictural elabore processos mentais de

compensação, reconstrução e correcção fundamentais à eficácia da ilusão e à

robustez da perspectiva
-

e conduz a uma aliança ou conluio tácito entre

artista e observador;

ii) consegue impor-se, em termos perceptivos, como a melhor hipótese que o

observador encontra para organizar e explicar aquilo que está à suafrente;

iii) é, em termos estruturais, um espaço em tensão, em resultado do conflito entre

a informação bidimensional veiculada pela superfície e a informação

tridimensional veiculada pela estrutura geométrica, entre a percepção do

padrão pictural na superfície e a percepção do contexto espacial para lá dessa

superfície;1

iv) pressupõe o entendimento da superfície como transparente ou invisível, como

a janela aberta de que falaria Alberti e que, desse modo, é retirada da

consciência do observador;

v) à semelhança do que ocorre na maquinaria do Paraíso, toma o observador na

testemunha central de um espectáculo, de umaficção visual, o receptáculo de

uma operação mágica e maravilhosa destinado, acima de tudo,
a atingir a mais

completa ilusão visual.

Verifica-se, assim, que, pela experiência visual que proporciona, a

máquina do baptistério se constitui também como paradigma de todas as máquinas

visuais e visivas modernas onde a realidade visual
é sujeita a processos combinados

de projecção e redução e, através deles, é transformada numa imagem,
a qual surge

1
Tensão que era consideravelmente

reduzida tanto pelo uso do orifício como do espelho, pois estes

operavam uma diminuição drástica da informação veiculada pela superfície
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ao observador como revelação. Máquinas através das quais se edificará essa

verdadeira cultura da ilusão, eminentemente urbana e moderna, que é a nossa.

4. O paradigma subjectivo. Como foi possível verificar, Brunelleschi não pintou o

céu no seu painel. Nesse sentido, ele não o representou, nem o demonstrou

perspecticamente. Antes apresentou-o, mostrou-o, reflectiu-o através de um duplo

artificio especular. Por isso, o uso do espelho e da prata polida na máquina do

Baptistério significa, em primeiro lugar, a incapacidade da perspectiva representar o

que não é nem linear nem ortogonal, o que não tem nem forma nem limites

determinados e que, por isso mesmo, não é definido geometricamente por

superfícies
-

o céu e a matéria aérea. Mas, ao mesmo tempo, o uso das duas

superfícies reflectoras em combinação com o orifício, embora destinando-se a

ultrapassar o desafio colocado pelo céu - transmitindo-o em directo, por meios

ópticos, para o olho do observador - permitiu, de forma enfática, trazer para este

espaço ilusionista, criado visualmente pela perspectiva central e mostrado na

máquina do Baptistério, um conjunto de aspectos novos que se revelaram

fundamentais:

i) a instauração de uma ambivalência - e de uma tensão - nunca inteiramente

resolvida entre o carácter instantâneo das condições óptico-lumínicas da

perspectiva e o carácter temporal da percepção visual, entre instantaneidade

projectiva e decorrência perceptiva, entre profundidade
lumínica (e o primado

do olho) e profundidade imaginária (e o primado da mente);

ii) a introdução no processo da representação visual ocidental do artifício do

peepshow, que toma o observador que espreita
num espectador voyeur (capaz,

por isso, de desfrutar de um prazer visual subjectivo) e que cria um mundo

visual, fechado e paralelo à realidade - um mundo que apresenta a sua

aparência mas não o seu tempo, que se lhe refere mas não se confunde com

ela e que face a essa realidade está simultaneamente próximo, como

simulacro, e distante, como suspensão;
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íii) a capacidade de raptar visualmente o observador ao mundo real e transportá-

lo, como num sonho, para dentro da pintura, integrando-o nela;

iv) a associação, simbólica e projectiva, do centro espacial -

o ponto cêntrico ou

ponto de fuga - tanto ao lugar do sujeito observador como ao lugar do divino,1
conduzindo a uma experiência não apenas visual mas, sobretudo, subjectiva e

espiritual;

vi) a inserção no interior da representação do movimento natural das nuvens,

concedendo à experiência visual duração e tomando-a um processo em

decorrência temporal;

vii) a transformação da imagem observada num reflexo especular, dotando a

representação de um poder simbólico capaz de a tomar na metáfora do

espelho-de-água do lago de Narciso, que viria a ser evocada por Alberti no seu

tratado e, mais importante, a introdução nela de uma dimensão mágica e

maravilhosa destinada a produzir no sujeito um choque visivo, ou por outras

palavras, a estupefacção;

viii) a introdução na representação visual ocidental dessa ideia fundamental de que

uma imagem pode gerar novas imagens num contínuo sistema de reflexões,

projecções, devoluções e remetências.

Portanto, incapaz de representar perspecticamente o céu e a atmosfera,

Brunelleschi inventou um complexo jogo de artifícios destinados a projectar a

própria realidade no seio da representação, tomando, assim, mais complexa a

percepção do observador mas, sobretudo, mais persuasiva a sua ilusão. Isto é,

através do espelho, da prata polida e do orifício - através dessa combinação entre

pintura e realidade - Brunelleschi conseguiu que a imagem fosse, ela própria um

mundo visual, tão real quanto a própria realidade que rodeia o observador, um

mundo paralelo a esta, tão convincente quanto um sonho enquanto é vivido. Este

complexo efeito ilusionista permitia, assim, não só construir uma fascinante ficção

da realidade mas, ao mesmo tempo, dramatizar a experiência visual e, acima de

1
Como foi dito, na máquina do Baptistério, o espelho projecta o olho do observador para dentro da

pintura o qual, vendo a pintura vê-se a si próprio no centro dela, i.e., no ponto cêntrico.
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tudo, como foi referido no último capítulo, apelar a essa suspensão voluntária da

descrença por parte do sujeito de que falava Samuel T. Coleridge.1

Mas ao recorrer a este jogo de artifícios para enfrentar e ultrapassar o

desafio do céu, Brunelleschi operou uma impressionante transformação da

representação e, através dela, da experiência visual do observador. Alargou-a

subjectivamente, concedeu-lhe profundidade imaginária. Por outras palavras,

tomou-a numa experiência não apenas visual -

e, enquanto tal, fascinantemente

ilusória -

mas, acima de tudo, poderosamente espiritual. Desta forma, o seu

complexo artefacto permitiu-lhe demonstrar teatralmente a perspectiva central,

isto é, alcançar a mais eficaz, completa, persuasiva e espectacular ilusão perceptiva

do mundo visual que se pretendia representar, capaz não apenas de impressionar o

olho do observador mas, através dele, de actuar na mente, no espírito, do sujeito que

ve.

Por todas estas razões, Filippo Brunelleschi ofereceu à arte ocidental -

e

não apenas ao Renascimento
-

um meio complexo e eficaz para alcançar um novo e

sofisticado patamar de intervenção na mente do indivíduo, apelando tanto à sua

visão como à sua imaginação. O desaparecimento do artefacto impede-nos de

avaliar o mais importante: a pintura feita sobre a placa de madeira. Provavelmente,

ela estaria muito longe da qualidade artística -

e até ilusionista -

que viria a ser

alcançada mais tarde por outras obras. Mas, acima de tudo, o seu artefacto irrompeu

no momento certo, fornecendo um modelo e os meios e instrumentos para o pôr em

prática. Nesse sentido, desempenhou, de forma espectacular, o papel
- tão inovador

quanto revolucionário - de mostrar o caminho que viria a ser seguido. E a

perspectiva central, esse sistema visual aplicado à pintura que nasce com ele e de

que ele é paradigma, tomaria possível

a Arte Religiosa aceder a algo de absolutamente novo: o reino do visionário. Nele, o

milagroso toma-se experiência directa do observador, e isto no sentido em que se dá a

infiltração dos acontecimentos sobrenaturais no seu próprio espaço visual, aparentemente

1
«That willing suspension of disbelief for the moment that constitutes poetic faith» (Samuel T.

Coleridge, Biographia Literária, 1817: cap. 14).
2
Esse autêntico «dispositivo ilusionístico-espectaculan>, assente num «processo que é ao mesmo

tempo científico e cenográfico» (Costa e Brusatin, 1992: 253).
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natural, os quais lhe garantem, desta forma, a possibilitar de "interiorizar" o seu carácter

sobrenatural. Para concluir, diremos que a perspectiva abre a Arte ao reino do psicológico
... E, exactamente, por esse motivo, a perspectiva alarga a consciência humana e fá-la

receptáculo do divino. (Panofsky, 1924-5: 66-7)

Ou, por outras palavras, «a perspectiva tomou frequentemente possível ao artista

moldar os conteúdos profundamente religiosos da sua arte numa forma capaz de

produzir no observador efeitos espirituais que não poderiam ter sido alcançados por

quaisquer outros meios formais. Nesse sentido, a perspectiva deverá ser vista como

"forma simbólica"» (Kubovy, 1986: 173).1

Quanto ao caminho que viria a ser percorrido a partir daí e nos quinhentos

anos seguintes ele dependerá em muito deste ponto de partida. Desde logo, da

própria consciência gradual das diferenças entre o espaço perspéctico criado e o

espaço perceptivo almejado.2 Estas podem ser reduzidas a três grandes aspectos:

i) o indivíduo perspéctico é um ser monocular, imóvel, reduzido a um ponto no

espaço, enquanto o indivíduo perceptivo é um ser binocular, cujo olhos e

corpo estão em contínua mobilidade;

ii) a visão perspéctica comporta apenas informação visual, é imediata e

instantânea ao passo que a percepção visual é uma construção dinâmica feita

ao longo do tempo, capaz de integrar diferentes tipos de informação e

conhecimento;

iii) a imagem perspéctica é inteiramente nítida, focada
e invariável enquanto, pelo

contrário, o campo visual apresenta graus de acuidade muito diferenciada e

está em permanente renovação.

1
«Perspective often enabled the Renaissance

artist to cast the deeply religious contente of his art in a

form that could produce in the viewer spiritual effects that could not have been achieved by any

other formal means. In that sense, perspective should
be viewed as "symbolic form. »

2
Esta é afinal a consciência de que uma imagem, em situação alguma pode imitar ou reproduzir a

nossa percepção. Seja ela "artística,"
como uma pintura, ou "científica

"

como uma fotografia. Por

outias palavras, como salienta
Pirenne (1970: 165), «such a perfect, objective, representation can be

cTamed neither in painting nor in photography.» A crença, ainda hoje prevalecente e difundida,

nestepossibilidade e apenas mais uma manifestação
do impacto revoluconano da perspectiva e

uma demonstração do quão mergulhados ainda
estamos no mundo que ela ajudou a cnar.
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Em todos eles há uma constante: imobilidade versus dinamismo. Resulta

daqui que, efectivamente, a mais importante diferença entre o espaço perspéctico
inventado por Brunelleschi e os espaço perceptivo do sujeito a que se dirigia é a

imobilidade imposta a este pelo artefacto e que era necessária à concretização de

todo o projecto. De facto o aprisionamento do olho do observador e, com ele, de

todo o seu corpo, é a condição mais importante da experiência de Brunelleschi. Esta

condição repetir-se-á na segunda demonstração -

a da piazza delia Signoria -

e

permanecerá fundamental, mesmo que de uma forma não objectivamente declarada

ou fisicamente imposta, ao longo da história da perspectiva e das suas

transformações, geométricas, filosóficas e pictóricas.

Esta referida imobilidade, juntamente com a distância a que o observador é

colocado da imagem, gera uma distinção entre esse observador e o espaço que

observa. Ora, em termos perceptivos, o sujeito percepciona um espaço no qual ele

próprio está inserido, do qual faz parte. Embora, em cada momento, apenas possa

ver dele uma pequena parte (aquela que está à sua frente), o indivíduo tem

consciência do restante espaço que o envolve e que poderá até já ter sido visto num

momento anterior ou vi-lo a ser posteriormente. Esta distinção entre sujeito e

espaço visual virá a ser entendida como uma limitação do projecto perspéctico e,

nesse sentido, como algo a necessitar de ser ultrapassado.

Mas talvez o mais importante limite do espaço criado pela perspectiva,

exposto, desde logo, na primeira demonstração de Brunelleschi, seja a incapacidade

de, por si só, representar o céu, a atmosfera e toda a matéria aérea. Isto é, o informe,

o inexacto, o indeterminado. É a este desafio colocado pelo céu que Leonardo da

Vinci dedicará uma boa parte das suas capacidades artísticas e científicas e será

devido a ele que o espaço pictórico nascido com a perspectiva sofrerá algumas das

suas transformações mais profundas.

Assim, desde o primeiro momento, a perspectiva enquanto sistema de

representação cujo objectivo fundamental é criar imagens que sejam verosímeis

face aos objectos e cenas que representam
-

por outras palavras, que o mundo

representado seja verosímil com o mundo conhecido e que as leis que regem o

segundo possam manifestar-se e organizar o primeiro
-

implicou para o artista uma
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dupla preocupação: uma preocupação geométrica (a aplicação o mais correcta

possível das leis geométrico-matemáticas da perspectiva artificial) e uma

preocupaçãoperceptiva (a eficácia perceptiva das formas e do espaço geométrico).

Leonardo virá a ser, claramente, o primeiro a preocupar-se, extensa e

sistematicamente, com ambas as vertentes da representação; isto é, a perceber que a

primeira, por si só, não conduzia à segunda. Desta forma, será ele também o

primeiro a apresentar uma consciência alargada das limitações perceptivas da

perspectiva linear e uma acção concertada no sentido de as eliminar ou, pelo menos,

minorar. Esta sua consciência dos limites do espaço puramente perspéctico não é,

saliente-se, apenas óptico-geométrica mas é também, no verdadeiro sentido,

psicológica. E isto que lhe concederá um lugar central e único na história da

perspectiva, da representação visual ocidental e do debate entre espaço geométrico

e espaço perceptivo. Debate que trata, afinal, do poder da ilusão espacial e dos

modos de a alcançar de forma o mais ampla e eficaz possível. Até porque a eficácia

da ilusão espacial, como Leonardo e o próprio Brunelleschi sabiam, depende da

eficácia perceptiva das representações bidimensionais de objectos e contextos

tridimensionais. Mas, ao mesmo tempo, esta preocupação com o poder da ilusão

espacial era, em ambos, puramente instrumental: através dela, o que estava

verdadeiramente em causa era a capacidade de penetrar o mais profundamente

possível na mente do observador, nas suas emoções, na sua alma. Por isso, o

caminho aqui iniciado conduzirá não só a uma profunda transformação da prática

perspéctica mas, sobretudo, a um alargamento dos meios ao dispor do artista e, mais

importante, da acção ilusória, subjectiva e espiritual do objecto pictórico.

Este legado
-

e as suas contínuas transformações, aditamentos e inovações

- levará a algumas das mais importantes conquistas operadas nos séculos seguintes:

desde as cúpulas pintadas em Parma por Correggio até às cúpulas, tectos e abóbadas

barrocas e rococós; desde a crescente proliferação, agitação e sobrenaturalidade dos

céus das pinturas de cavalete, até às convulsões atmosféricas de Turner. Mas essa é

uma outra história.
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ANEXOS



ANEXO I:

A descrição das experiências de Brunelleschi por António di Tuccio

Manetti

In quêsto caso delia prospettiva nelle prima cosa, in che e lo mostro, fu in

una tavoletta di circa mezzo braccio quadro, dove fecie une pittura assimilitudine

dei tempio difuori di S. Giovanni di Firenze. Ed a quel tempio ritratto per quanto
se ne vede a uno sghuardo dallato difuori; e pare che sia stato a ritrar lo dentro

alia porta dei mezzo di S. Maria dei Fiore qualche braccia tre, fatto con tanta

diligenza e gentilezza e tanto apunto con colori de marmi bianchi e neri, che non e

miniatore che 1'ávessi fatto meglio: Figurandovi dinanzi quelle parte delia piazza
che ricieve Tocchio con verso la lato dirinpetto alia Misericórdia insino alia volta e

canto de Pecori cosi da lato delia colonna dei miracolo di Santo Zanobi insino ai

canto alia Paglia, e quanto di queluogho si vede discoto, et par quanto s'aveva a

dimostrare di cielo, coe che le muraglie dei dipinto stanpassono nella ária, messo

d'ariento brunito, accio che Varia e cieli naturali vi si specchianssono drento e cosi

e nugoli, che si vegono in quello ariento essere menati dal vento, quandetrae;

laquale dipintura, perchei dipintore bisogniache presupunga uno luogo suolo,

donde sa a vedere la sua dipintura sn per altezza e basseza e da lati come per

discoston accio che non si potessi pigliare errore nel guardarlo, che in ogni luogo,

che s'escie di quello, a mutare Vapparizioni dello occhio egli aveva fatto un buço

nella tavoletta, dov'era questa dipintura, che venina a essere nel dipinto dallaparte

dei tempio di S. Giovanni, in quel luogo dove percoteva Tocchio ai dirito da chi

guardava da quello luogho dentro alia porta dei mezzo di S. M. dei Fiore, dove si

sarebbe posto, se 1'avasse ritrato. Elquale buço era piccolo quanto
una lenta da lo

lato delia dipintura e da rovescio si rallagarva piramidalmente, come fa uno

cappello di paglia da donna, quanto sarebbe el tondo d'uno ducato o poço piu; e

voleva, che l 'occhio si ponessi da rovescio, donde egli era largho, per chi Uavessi
a

vedere, e con Vuna mano s'accostassi alio occhio e nelValtra tenessi uno specchio

plano ai dirinpetto, che vi si veniva a specchiare dentro la dipintura; e quelle

dilatione dello specchio dalValtra mano veniva a essere la distanza vel circa di

braccia piccholine, quanto a braccia vere da luogho,
deve mostrava essere stato a

ritrarlo, per insino ai tempio di S. Giovanne;
che ai quardarlo con Valtre circostaze

dette deli oariento brunito e delle piazza ect. et dei punto pareva che si vedessi el

próprio vero. E io la avuto in mano e veduto piu voltea mia di e possone rendere

testimonianza.

Fecie di prospettiva la piazza dei palazio
de Signori di Firenze con cio cheve su e

d'intorno, quanto le vista serve; stando fuori delia piazza o veramente ai Pari

lungho la faceia delia chiesa di S. Romolo, passato el canto di Calimala

Francescha, che riescie vi su detta piazza poche braccia verso Orto S. Michele.

Donde si guarda il palazio de Signori, in modo che una faceia si vegono intere:

quella che volta verso ponente et quella che o volta verso tramontana; che e una
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cosa maravigliosa a vedere quelloche pare insieme con tutte le cose, che

racchoglie la vista in quello luogho. Fucci poi Pagolo Hucciello e altri pittori, che
lo vollono contra fare e imitare, che no vedutti piu d'uno; e non e natobene come

quello. Potrebbesi dire qui, perche non fece eglia questa pittura, essendo di

prospettiva, con quel buço per la vista come alia tavoletta dei duomo di S.

Giovanni? questo naque, perche la tavola di tanta piaza bisognio, che fussi si

grande a mettervi drento tante cose distinte, ch'ella non si poteva comei S.

Giovanni regiere con una mano ai viso ne con l 'aitra alio specchio; perchei
braccio dello huomo non e tanto lungo, che collo specchio in mano e lo potessi

porre dirinpetto ai punto con la sua distanza, ne anche tanto forzevole, che le

regessi. Lascollo nella discrezione de chi ghuarda, come interviene a tutte 1'altre

dipinture negli altri dipintori, benche chi guarda ogni volta non sia discreto. E nel

luogo, che misse 1'ariento brunito a quella dei S. Giovanni, qui stampo 1'assi, dove

lo fece dechasamenti in su, e recavasi con esso a ghuardallo in luogo, che Varia

naturale si mostrava da casamenti in su ... (Manetti, c. 1480; cit. por Francastel,
1951: 165-6)

«Assim, nesse tempo, ele próprio propôs e praticou aquilo que os pintores hoje

chamam perspectiva; pois pertence a essa ciência, a qual, com efeito, consiste em

calcular bem e com razão as diminuições e os aumentos das coisas que aparecem

aos olhos dos homens muito distantes ou muito próximas: edifícios, planícies e

montanhas e campos de todo o tipo e em qualquer parte, as figuras distantes e

outros objectos, nessa medida que corresponde a essa distância a que eles

aparentam estar: e a partir dele nasceu a regra que é a base de tudo o que tem sido

feito desse tipo desde esse dia até hoje.»

«Este assunto da perspectiva, o primeiro lugar que o reflectiu foi num pequeno

painel di circha mezo braccio quadro [2], sobre o qual criou uma imagem exacta (a

partir do exterior) da igreja de S. Giovanni di Firenze, e dessa igreja fez uma

imagem, tal como se pode ver, à primeira vista e a partir do exterior; para poder

pintá-la, ele próprio, colocou-se na porta
central de S. Maria dei Fiore, a umas três

braccia, e fê-lo com tal esmero e delicadeza e com tal precisão no colorido dos

mármores brancos e negros, que não existe nenhum
miniaturista que pudesse fazer

1
Este parágrafo não está incluído na citação

feita por Francastel (1951 : 165-6). Recorremos aWhite

(1957: 117-8).
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melhor; pois pintou essa parte da praça que o olho abarca, a que compreende o lado

oposto da Misericórdia até ao arco e à esquina de Pecori e parte da [área] lateral à

coluna do milagre de Santo Zanobi até à esquina da Paglia [canto alia Paglia]; e

tudo o que desses lugar se vê à distância. Na superfície que tinha de representar o

céu, nessa parte do quadro em que as paredes se desvanecem na atmosfera, pôs

prata brunida, de tal modo que o ar e os céus naturais puderam reflectir-se nela; e

também as nuvens, que sobre esse fundo prateado parecem ser movidas pelo vento

quando sopra.

Na dita pintura -

porque o pintor necessita de pressupor um lugar único de onde se

dará a ver a sua obra, determinado tanto em altura e largura como nos seus lados e

na sua distância, de tal modo que ao observá-lo não ocorram os erros [distorções]

que acontecem sempre que o lugar se afasta daquilo que aparece aos olhos - ele

abriu um orifício no painel onde estava esta pintura, e que se situava na parte

pintada do templo de S. Giovanni, no exacto lugar onde o olho se percutia

[interceptava], na linha recta de quem observava a partir daquele lugar situado no

interior da porta central de S. M. dei Fiore e onde teria que se colocar caso quisesse

retratá-lo. Orifício esse que era pequeno como uma lentilha, do lado pintado, e se

alargava em forma de pirâmide do lado oposto, à semelhança de um chapéu de

palha feminino, até ao diâmetro de um ducado ou um pouco mais. E ele desejava

que se colocasse o olho na parte de trás [do painel],
onde o buraco era mais largo, e

que aquele que o observasse, com uma mão, o encostasse ao seu olho e, com a

outra, segurasse, frente à pintura, um espelho plano, de modo a reflecti-la; e aquela

distância a que estava o espelho, na outra mão, correspondia mais ou menos, em

braças reduzidas, à distância que ia, em braças reais, do lugar onde ele indicava ter

estado para o representar [o painel] até
ao templo de S. Giovanni, de tal modo que

ao olhá-lo, com todas as circunstâncias já mencionadas da prata polida, da praça,

etc., e do orifício, parecia que aquilo que
se via era a própria realidade. E eu tive-o

nas minhas mãos e vi-o muitas vezes no meu tempo
e posso dar testemunho.

2
Um braccio corresponde a 0,5836 m; como diz White, caso braccio quadro seja uma medida

florentina, a expressão dever-se-á traduzir por "cerca de
meio braccio

quadrado^
Para as questões

relativas à medida em causa e tradução deste excerto, cf.
White (p. 1 18, n. 3) e Kemp (1978).
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Ele fez em perspectiva a praça do palácio de Signori de Florença, com tudo o que aí

se encontrava, por cima e à volta, tudo quanto a vista providenciava, o que se erguia

no exterior da praça ou que estava ao seu nível, ao longo da fachada da igreja de

San Romolo, passada a esquina di Calimala Francescha que se ergue nesta praça, a

poucas braças de Orto San Michele, local de onde pode ver-se o palácio de Signori

de tal modo que duas das suas fachadas se vêem inteiras, aquela que está virada a

poente e aquela que está virada a norte. E é uma coisa maravilhosa ver tudo aquilo

que ali aparece, todo o conjunto, com todas as coisas que a vista apreende a partir

deste local. Fucci e, depois dele, Paolo Uccello, assim como outros pintores, todos

os que desejavam copiá-lo e imitá-lo, também o fizeram; e desses eu vi mais do que

um e nenhum era tão bom como o seu. Podemos dizer aqui: porque é que ele não

fez esta pintura, sendo ela em perspectiva, com o mesmo orifício para a vista do

pequeno painel do templo de S. Giovanni? Isto vem do facto do painel ter que ser

muito grande, para que aí se pudesse pôr tantas e tão diferentes coisas, que era

impossível, com uma mão, segurá-lo à frente da cara e, com a outra, segurar o

espelho; pois o braço do homem não é suficientemente longo para que, com o

espelho na mão, o pudesse colocar no ponto situado à distância apropriada, nem

tem, tão pouco, a força suficiente para o suportar. Assim, ele deixou-o ao

discernimento de quem olha, como acontece em todas as outras pinturas de todos os

outros pintores, ainda que quem olha nem sempre seja capaz de discernir. E no sítio

onde, no de S. Giovanni, havia colocado a prata polida, aqui, deixou um vazio

acima do casario e ele transportava-o consigo para o poder colocar no lugar onde o

céu natural se mostrava por cima dos edifícios.»
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ANEXO II:

A descrição das experiências de Brunelleschi por Giorgio Vasari

«Filippo realizou um estudo cuidadoso da perspectiva, a qual devido a

todos os erros derivados da sua prática encontrava-se nessa altura num estado

deplorável; e ele trabalhou durante bastante tempo até descobrir, por si próprio,

uma técnica pela qual pudesse representá-la de forma verdadeira e rigorosa, isto é,

traçando-a com a planta e o perfil e usando linhas de intersecção. Esta descoberta

engenhosa deu uma grande contribuição à arte do desenho. E deixou-o tão satisfeito

que ele deu-se ao trabalho de desenhar a Piazza San Giovanni e mostrar de forma

muito bela todos os quadrados de mármore branco e preto afastando-se; e desenhou

também do mesmo modo a casa da Misericórdia, com as lojas dos fabricantes de

hóstias e o arco de' Pecori e, do outro lado, a coluna de São Zenobius. Aquilo que

ele fez foi tão louvado pelos especialistas que ele tomou-se mais ambicioso e, em

pouco tempo, começou um novo trabalho; este mostrava o palácio, a praça e a

loggia dei Signori, assim como o telhado dos Pisam e todos os edifícios

circundantes. Estes trabalhos encorajaram os seus contemporâneos a prosseguirem

entusiasticamente no mesmo caminho.

Filippo esforçou-se particularmente para ensinar o jovem pintor Masaccio,

que era seu amigo íntimo e que soube honrar o seu professor, como podemos ver

através dos edifícios pintados nos seus trabalhos. E ele também ensinou aqueles que

trabalhavam em tarsia, a qual é a arte de embutir madeiras coloridas. A sua

influência nestes artífices foi tão frutuosa que a ele podem ser atribuídos os louros

pelos excelentes resultados obtidos então e depois, e pelas muitas grandes obras que

ao longo dos anos trouxeram fama e proveito a Florença.

... Iniciou desde logo uma grande amizade com ele [Paolo dal Pozzo

Toscanelli] e começou a ter lições de geometria com ele; e embora Filippo não

tivesse qualquer preparação teórica era capaz de discursar tão habilmente a partir da

experiência prática que rapidamente ultrapassou Paolo em raciocínio.» (Vasari,

1550: 1, 136)
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