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SUMÁRIO 

O presente trabalho deriva duma elaboração teórica em torno 

do tema do banho e sua representação em Pintura. Teremos a 

oportunidade de seguir os diferentes momentos em que o 

banho surge na História da Pintura e a sua gradual 

conquista de autonomia. Posteriormente faremos uma 

abordagem mais densa sobre as questões estéticas e 

filosóficas inerentes a este tema com o recurso a grandes 

autores e suas respectivas obras relacionadas com o banho e 

os elementos que o compõem. 

PALAVRAS-CHAVE 

Banho, Banhistas, Água, Ludicidade, Pintura 

ABSTRACT 

The present work derives from a theoretical elaboration 

around the bath theme and its representation in Painting. 

The reader will have the opportunity to follow the 

different moments in which bathing appears in the History 

of Painting and its gradual conquest of independence. 

Afterwards the reader will be invited to accompany a more 

dense approach over the aesthetical and philosophical 

questions that are inherent to this theme, resorting to 

great authors and their respective works that relate to 

bathing and the elements that compose it. 

KEY-WORDS 

Bath, Bathers, Water, Ludicity, Painting
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INTRODUÇÃO 

Ao ponderarmos um título para esta dissertação tivemos que 

considerar a real essência dos conteúdos aqui abordados e 

isso, por sua vez, levou-nos à expressão “hora do banho”. 

Esta expressão é normalmente proferida em tom de ordem 

como, por exemplo, uma mãe que recorda o filho que chegou a 

altura do dia em que ele deve tratar da sua higiene 

pessoal. Mais do que uma expressão familiar estas duas 

palavras juntas, “hora” e “banho”, definem um acto que 

decorre no tempo e no espaço. Não só um tempo e um espaço 

indefinidos mas, pelo contrário, um lugar específico com um 

tempo específico. E não um banho meramente superficial com 

o qual se gastam uns poucos minutos, mas um banho dedicado 

e ritualizado que dura o tempo que durar. 

O texto que compõe a vertente teórica desta dissertação 

conduz-nos por um “escorrega” afunilante que culmina no 

nosso trabalho prático. Aquilo que nos propomos defender 

nesta tese é a existência actual de uma temática da Pintura 

que diz respeito ao banho, que deriva incessantemente da 

“imagem arquetípica” da água. 

É uma tese em Pintura, e portanto, nada melhor do que 

iniciar o texto com um olhar sobre a História da Pintura. 

Este olhar é já em si um filtro que selecciona de entre 

todas as imagens aquelas que dizem respeito ao banho, às 

representações do banho.  

Banho mitológico, banho bíblico, banho profano, as 

conotações e simbologias mudam, mas o acto permanece o 

mesmo. As representações de banho vêm ganhando lugar na 

História, e, organicamente, passam a ser tema da Pintura. 

Adquirindo autonomia como Temática da Pintura, o banho e as 

representações de banho passam a ser portadoras dos seus 
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próprios conceitos e referências. Desde os diferentes 

locais para a prática banhista como as indumentárias para a 

mesma actividade, existe um sem fim de elementos em torno 

do banho que ganham expressão artística. A somar a estes 

elementos estão as questões que o tema do banho evoca e 

invoca. Questões de privacidade e voyeurismo, questões de 

higiene e medicina, questões de prazer e espiritualidade, 

todas estas e muitas mais são ideias pertinentes que a 

temática banhista levanta.  

O calendário actual define para a maior parte das pessoas 

uma “estação” do ano reservada para a actividade banhista. 

Encontrado o tempo, falta definir o espaço. Milhões de 

pessoas hoje em dia não hesitam em eleger a praia como o 

lugar do banho, e também não hesitam em investir uma boa 

porção dos seus ganhos anuais para se deslocarem para zonas 

com boas praias. Apesar da popularidade, os banhos de mar 

só existem enquanto actividade massificada a partir do 

final do século XIX, princípio do século XX, tanto em 

Portugal como no resto da Europa.  

Naturalmente, sendo esta dissertação apresentada num espaço 

Português, e, inspirada e desenvolvida em Portugal, não 

podíamos deixar de olhar para as origens deste fenómeno no 

nosso País e as representações que os Pintores Portugueses 

dessa época realizaram sobre esta mesma novidade. 

É interessante notar a mutação que a imagem do mar sofre 

perante aqueles que o vivem. Um lugar de temor, lugar de 

morte, e, gradualmente, um lugar de terapia, um lugar de 

gozo. Recordamos aqui o historiador Aby Warburg e a sua 

noção de imagem, e de polarização da mesma consoante a 

época e a sociedade em que se vive. Uma mesma imagem pode 

numa determinada altura da História ter uma conotação que 

mais tarde é alterada ou até mesmo invertida de modo a 
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responder às necessidades imagéticas de uma outra 

sociedade.
1
 

Após uma observação cuidada das obras dos Pintores 

Portugueses do Século XIX/XX avançamos para uma análise 

ainda mais específica do tema. Analisaremos a questão do 

elemento primordial “água” segundo o filósofo francês 

Gaston Bachelard, e ocupar-nos-emos também da questão do 

“prazer” segundo o artista plástico David Hockney. 

A água como substância que não só dá vida, mas que também a 

retira e não raras vezes com uma violência considerável. 

Este elemento que preenche o nosso corpo e lhe dá forma e 

alimento, está também ligado à mente e a uma noção de 

infância. A água como leite, a água como maternal, a água 

como mulher. A imaginação material de Gaston Bachelard vai 

à essência do elemento e aí encontra a sua real natureza. 

No seu ensaio A Água e os Sonhos (Bachelard) encontraremos 

questões e respostas fecundas a todo o Universo que 

circunda a imagem e a fruição da água. 

Johan Huizinga e a sua obra Homo Ludens são um ponto 

incontornável para falar do banho e a sua relação com o 

lúdico. O veraneio convida ao jogo, à performance, a uma 

“mise en scene”. Os rituais dos banhos de sol e banhos de 

mar devem ser cumpridos segundo as regras ditadas pelo 

lúdico, por quem desejar livremente entrar neste “jogo”. Os 

banhistas assumem alter-egos específicos e mantêm essa 

postura enquanto o tempo e espaço do lúdico prevalecer. 

Terminada a evasão do papel quotidiano e comum, a vida 

regressa sem qualquer percalço.  

                                                           
1
 Ekardt, Philipp, «Sensing - Feeling - Imitating. Psycho-Mimeses in Aby Warburg» in Ilinx. Berliner 

Journal für Kulturwissenschaften, Vol II, Mimesen, Berlin, 2011, pp.101-121 
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Na experimentação da água através do acto lúdico do banho 

existe uma abertura para o prazer arrebatador. Não só o 

prazer enquanto sensação mas o prazer como um modo de estar 

no espaço e no tempo. Partindo de uma das obras de David 

Hockney (A Bigger Splash) analisaremos formalmente algumas 

obras deste artista que se encontram profundamente 

relacionadas com a questão do prazer na atmosfera do banho. 

Apoiados nestes três autores e nos seus legados filosóficos 

e artísticos, avançamos finalmente para a análise do 

projecto artístico que foi realizado antes, durante e 

depois do desenvolvimento deste texto.  

Aqui será possível ver e contemplar uma hipótese de objecto 

artístico (neste caso pintura) que faça jus a toda a 

herança da temática banhista, e que, simultaneamente, se 

confronta com essa mesma tradição e reclama para si um 

espaço próprio e autónomo. 

Em suma, esta dissertação vive de três momentos fortes que 

fazem a triangulação do mesmo tema. Um primeiro capítulo de 

cariz mais histórico e preocupado em encontrar uma linha 

“genealógica” dos “ascendentes” visuais deste tema. Um 

segundo capítulo mais analítico que exaustivamente explora 

cada elemento que compõe a essência deste tema numa 

vertente mais filosófica/poética com recurso a grandes 

autores. E por fim, o terceiro capítulo é um capítulo 

expositivo do trabalho prático desta tese na sua componente 

formal e conceptual.  
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1. DO MEDO AO DELEITE 

1.1 O Banho na História da Pintura 

Neste ponto efectuaremos uma breve passagem pela história 

da pintura, procurando aí o tema do banho num conceito mais 

alargado de banho, isto é, não restringido às 

representações de praias e banhistas de mar mas englobando 

toda a representação que integra ou faça referência ao 

corpo e à água dentro do mesmo plano. Encontraremos pontos 

que são recorrentes ao longo dos anos, acompanhados por 

características específicas de cada época. Esta abordagem 

será feita tendo por base o recurso a tabelas de imagens 

(ver anexos) que permitirão estruturar o nosso raciocínio 

cronologicamente, ao mesmo tempo que torna simples e ágil o 

processo de comparação e articulação das obras entre si.   

As imagens seleccionadas são escolhidas e tidas como 

exemplares da produção pictórica dum determinado período da 

história da pintura. É importante notar que nas primeiras 

imagens apresentadas o banho é apenas um pequeno e tímido 

pormenor da peça, muitas vezes absorvido dentro duma 

temática mitológico-religiosa. Dito isto, observemos a 

primeira tabela (tabela 1). 

A primeira obra é um Vaso Etrusco que naturalmente não 

integra esta tabela pela sua componente escultórica, mas 

sim, pela pintura nele contida que representa pequenas e 

esguias figuras femininas a negro rodeadas de árvores e 

água. A expressão é altamente estilizada, mas é possível 

identificar que se trata duma cena de banho provavelmente 

inserida num rito próprio da civilização Etrusca. Anos mais 

tarde, mas ainda no território da península Itálica, os 

Romanos desenvolvem complexos sistemas de aquedutos e 

esgotos que permitiram criar mais e melhores lugares para o 
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banho (tanto público como privado), e nesses mesmos espaços 

era possível vislumbrar fabulosos mosaicos como podemos ver 

nesta segunda imagem, um fragmento que representa um nu 

feminino no contexto do banho. Contudo a questão do banho 

ainda é vista como algo inteiramente decorativo e muito 

longe de ser algo que venha a estar em lugares nobres, ou 

nos temas nobres da pintura. As próximas duas imagens são 

já bastante mais recentes e revelam um inicio, ainda que 

muito tímido, da incorporação do banho em grandes peças de 

grandes autores. O famoso Nascimento de Vénus de Boticelli 

coloca um imenso oceano de onde emerge a figura feminina da 

deusa, e claro, o esmagador tríptico de Bosch que 

representa no painel central várias figuras banhando-se 

naquilo que são os primeiros pecados da humanidade, que 

eventualmente conduzem ao lugar da solidão total, o 

inferno. 

O Renascimento abre portas para uma maior permissividade, 

mas o banho continua sendo encarado como algo meio ilícito, 

a menos que a banhista em questão seja uma figura 

Divina/Mitológica, como é possível ver nas obras de 

Ticiano. Vénus e Diana são representadas com uma dignidade 

única, apesar de nem todas as figuras se sentirem 

confortáveis com o banho das deusas como é o caso do jovem 

Acteon. No final desta tabela, e já em pleno século XVIII, 

temos uma das primeiras obras de pintura realizada 

exclusivamente em função da temática banhista da autoria de 

Jean-Honoré Fragonard. Ainda que se sinta um cunho de 

clássico no sentido em que parece uma cena mitológica, a 

frivolidade e o hedonismo de Fragonard lançam esta peça e o 

que nela está representado para o território da novidade. 

Olhando para a tabela seguinte temos um intervalo de tempo 

histórico muito mais curto, mas intenso, no que diz 
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respeito ao desenvolvimento do tema do banho e a sua 

consolidação enquanto tema nobre da pintura. A primeira 

imagem de William Heath é ainda uma tímida gravura de 

carácter documental que representa a nova actividade das 

classes sociais mais elevadas. É rigoroso na maneira com 

captura os trajes e as máquinas de banho concebidas 

exclusivamente para complementar esta actividade. Apesar 

destas grandes inovações o clássico ainda tem expressão mas 

cada vez mais resistência em submeter o banho ao serviço 

dos temas bíblicos, como é o exemplo Susana no Banho de 

Théodore Chassériau, em que apenas o título e as vagas 

figuras dos anciãos no fundo conseguem manter esta obra no 

tema clássico. 

A terceira imagem é o famoso Banho Turco de Ingres e aqui é 

inegável o triunfo da temática banhista com todo o 

esplendor e sem qualquer timidez na quantidade de carne 

apresentada. Se em Fragonard a paisagem ainda permitia 

camuflar os banhistas, aqui nem as figuras nem o observador 

têm a hipótese da discrição. 

Indiscrição é característica notória de Gustave Courbet, 

que podemos observar nesta quarta imagem, o contributo 

decisivo para a emancipação do tema do banho que estava a 

ocorrer. Courbet assume por inteiro o tema que até então 

era um tanto ou quanto marginal, e faz a ponte com a 

geração nova, os Impressionistas. 

De facto é no Impressionismo que a temática banhista atinge 

um cume de visibilidade. As obras de Cezanne e Manet são 

apenas duas entre muitas das obras produzidas nesta época 

com banhistas de todos os géneros e proveniências. 

Praticamente todos os grandes artistas deste período 

tiveram pelo menos uma obra dentro deste registo. Por fim, 
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temos uma imagem duma pintura de banhistas de Seurat, o 

pioneiro do Neo-Impressionismo. 

O quadro As Grandes Banhistas de Renoir é, sem dúvida, um 

marco na história da pintura e a sua actualidade é quase 

perturbante. Na terceira e quarta tabelas não podíamos 

deixar de colocar esta obra no seu início, pois, é a partir 

desta pintura que muitos autores do século XX recorrem para 

falar das questões que relacionam o corpo com a água e com 

aquilo que é da esfera do feminino. 

Paul Gauguin nas suas experimentações com a cor e a sua 

síntese, faz a ponte entre o pós-Impressionismo e a 

desconstrução iminente da pintura levada a cabo por 

artistas como Matisse que nesta tabela surge com a obra 

Banhistas no Rio. Embora esta peça tenha um forte carácter 

abstractizante, a narrativa do banho ainda está presente e 

é sublinhada no título do quadro. O século XX é fecundo nas 

suas inúmeras linguagens artísticas, contudo a 

representação em pintura não desaparece, e, muito pelo 

contrário, ela é mais do que nunca um campo para a 

descoberta daquilo que é subtileza inexprimível, subtileza 

não capturável em vídeo ou em fotografia. 

A quarta imagem apresentada nesta tabela pertence a Otto 

Mueller, um dos mais líricos expressionistas do grupo 

alemão Die Brucke. O tópico principal do trabalho de 

Mueller é a união do Humano com a Natureza numa harmoniosa 

simplificação da forma, das cores e do contorno. As suas 

pinturas foram na sua maioria apreendidas pelos Nazis (isto 

em grande parte devido ao facto que muitas das suas peças 

representam figuras “Romani”) que rotularam a sua obra como 

uma arte degenerada. 
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Em pleno século XX e com o avanço da fotografia e do cinema 

as imagens, as representações de banhos são em parte 

transferidas da mão dos artistas plásticos para os 

fotógrafos e cineastas como Leni Riefenstahl (Olympia), 

Alfred Hitchcock (Pshyco) e Henri-Georges Clouzot (Les 

diabolic). 

Nos anos 60 David Hockney destaca-se pelas suas pinturas 

sobre piscinas e a vida sensual da Califórnia explorando 

sem preconceitos as questões do prazer incorporadas na 

própria actividade banhista. A peça apresentada revela uma 

extraordinária capacidade de articulação entre as boas 

lições da modernidade com uma figuração fresca e liberta. 

Iremos abordar mais adiante, duma forma mais intensa, a 

vida e a obra de David Hockney. 

As duas últimas obras desta análise são ambas realizadas já 

no início do século XXI. Apesar desta proximidade temporal, 

estas peças são muito distintas. A começar pela escala das 

mesmas. A obra de Pamela Golden integra uma série de 

pequenas pinturas enquadradas numas molduras brancas que 

convidam o observador a uma contemplação próxima e 

individual. Por sua vez, Eric Fischl no seu trabalho e 

nesta peça em específico, procura sempre um formato que 

permita ser visto por muitas pessoas ao mesmo tempo, de 

modo a que o observador perca a possibilidade de não 

contemplar a peça. Ainda na peça de Eric Fischl é possível 

reconhecer um olhar semelhante ao de David Hockney mas 

ainda mais carregado, no que diz respeito a colocar várias 

figuras em posições aparentemente naturais, dando ênfase á 

cobertura da superfície da tela com uma elevada percentagem 

de carne. Pamela Golden propõe também uma estranheza nas 

suas representações, mas esta, por sua vez, é uma 

estranheza mais discreta apenas acessível ao fim de algum 
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tempo de contemplação. A peça apresentada e o seu convite a 

uma experiência de quase voyeurismo por parte do 

observador, é uma imagem carregada de entrelinhas e dúvidas 

naquilo que realmente ali está figurado. O tema do banho em 

Pamela Golden é apenas ponto de partida para uma reflexão 

sem objectivo nenhum, a não ser o próprio acto de 

reflectir. 

Muitas outras obras poderiam ser incluídas nesta abordagem. 

Um exemplo disso são as inúmeras pinturas sobre a passagem 

bíblica do livro de Daniel: O banho de Susana. Este tema 

bíblico é um dos mais fortes temas voyeuristas da História 

da Pintura. Retrata a cena em que os dois “anciões” 

secretamente observam, com todo o deleite, o banho da jovem 

Susana no seu jardim, momentos antes de a abordarem com uma 

chantagem luxuriosa. O banho não é de todo o tema 

principal, mas encontra nestas pinturas, e mesmo na 

passagem bíblica, uma forte poesia da pureza virginal, da 

beleza que atrai, e da juventude eterna. É um facto que o 

banho tem uma forte componente íntima, no sentido em que 

este envolve um acto de higiene pessoal que requer a sua 

devida privacidade. Por esta razão as representações de 

banho tendem sempre a colocar o observador como um voyeur, 

um secreto mirone que contempla a intimidade de outrem. 

Edgar Degas é um dos grandes entusiastas do tema do banho e 

muitas das suas obras captam a mulher banhista no interior 

da sua casa, muitas vezes de costas para o observador sem 

noção da sua presença. Esta indecência contrasta com a 

pureza de quem se limpa com especial cuidado e amor, e que 

mais tarde recusa entregar a sua virgindade sob ameaça de 

morte. É o grito da supremacia da pureza sobre a própria 

vida. Mas a sua beleza é inevitável, o banho é o tema do 

qual os pintores nunca conseguiram resistir, o banho é 
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aquele tema que nenhum mecenato encomendou mas que por sua 

própria força quebrou todas as barreiras até chegar por fim 

ao plano da tela. O banho fala de um dos mais primários 

desejos do homem, o fim do medo. O banho é uma alegoria da 

fonte da eterna juventude que se encontra num jardim. Nesse 

lugar, nesse paraíso acedemos a um estado de alma livre, 

totalmente despreocupado e plenamente satisfeito. Os velhos 

anciões desejam e desesperam pela juventude da banhista, 

juventude que dobra o espaço e o tempo. 

1.2 Origens dos Banhos de Mar como Actividade Massificada 

O mar é um lugar de inúmeras ambivalências. Ele seduz e 

provoca o olho humano. É fonte de beleza, beleza por vezes 

brutal, selvagem e implacável. O fascínio pelo mar e o 

temor do mar estão sempre em luta no interior do homem. 

Durante séculos, esse medo associado a um desconhecimento 

sobre o mar e catalisado pelas lendas populares, inibiu o 

homem gozar o mar de uma forma exclusivamente lúdica. Os 

homens do mar eram sempre bravos aventureiros que punham em 

risco a própria vida ao exercerem a sua profissão. O mar 

não era para todos. E como tal, as praias eram lugares de 

trabalho. Ou até mesmo lugar de guerra onde a fina areia 

ensopava o sangue dos caídos. Da praia partiam os maridos e 

pais de família e muitas vezes regressava apenas o desgosto 

da perda. 

A prática Medieval dos banhos públicos e das visitas a 

termas naturais levam ao descobrimento dos efeitos 

benéficos das águas minerais. Segundo essa lógica, a água 

do mar é na altura vista como contendo essas mesmas 

propriedades curativas e terapêuticas. Timidamente, os 

banhos de praia começam a surgir no século XVII, mas só se 

tornam populares nos finais do século XVIII. A publicação 

de livros como The Uses of Sea Water (1753) de Charles 
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Russel, o famoso Domestic Medicine (1769) de Wiliam Buchan, 

levou a um considerável crescimento do interesse pela praia 

como lugar de prática terapêutica. É levantada uma 

preocupação moral acerca dos banhos de praia quer por parte 

do público, quer pelas autoridades. Essa preocupação está 

na origem das primeiras máquinas de banho em alguns resorts 

britânicos e franceses por volta do ano de 1736 ficando 

famosas no final do século XVIII, após terem sido usadas 

pelo Rei George III. Este objecto permitia aos banhistas 

tomar banho com privacidade. Caracterizava-se 

essencialmente por uma pequena casota sobre rodas para qual 

as senhoras ao chegarem à praia poderiam entrar e trocar 

para o vestido de banho enquanto eram deslocadas até à água 

onde posteriormente poderiam descer pelos degraus da 

máquina directamente para a água.  

“(…) four-wheeled carriages, covered with canvas, and 

having at one end of them an umbrella of the same materials 

which is let down to the surface of the water, so that the 

bather descending from the machine by a few steps is 

concealed from the public view, whereby the most refined 

female is enabled to enjoy the advantages of the sea with 

the strictest delicacy.”
2
 

O número considerável de afogamentos levou ao surgimento de 

banheiros cuja missão era a de literalmente dar banho às 

figuras mais importantes seguindo as rigorosas regras da 

medicina (3 imersões completas, 2 ondas no peito). Isto 

poderia ser feito em combinação com as máquinas de banho ao 

escoltarem os visitantes da máquina para dentro de água. 

A expansão dos caminhos-de-ferro possibilitou a que mais 

pessoas pudessem visitar as regiões costeiras. Resorts e 

                                                           
2
 Oulton, W. C., The Traveller's Guide; or, English Itinerary, Vol II, Londres, Ivy-Lane, 1805,  p. 245 
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aldeias à beira-mar cresceram um pouco por toda a Europa. 

Instalou-se dentro da aristocracia a moda de ter uma casa 

de praia para passar férias, e o saber nadar passa a ser 

sinal de saúde, cultura e desporto.  

 

Gradualmente o que era uma necessidade passa a ser um 

prazer. Facto patente em inúmeras obras de escritores 

romancistas da época, ao descreverem as cenas de praia com 

um forte carácter lúdico. Por sua vez, os artistas visuais 

encontram aqui uma imagem nova com riqueza suficiente para 

gerar um novo tema da pintura. Autores como Adolphe Belot, 

Albert Blanquet, e Alphonse Karr nas suas publicações sobre 

os primeiros resorts balneares franceses, influenciam 

artistas como Charles Mozin, Claude Monet e Edouard Manet a 

produzirem as primeiras imagens que ilustrariam esta 

novidade, ao mesmo tempo que funcionavam como publicidade 

de locais como Trouville e dos seus hotéis e praias. 

“Trinta anos atrás, Trouville não existia; isto para dizer, 

que não conhecida… Era um refugio de simplicidade e 

inocência; o mundo e os seus ditos divertimentos ainda não 

tinham soprado sobre Trouville o vento de ambições 

desapontantes e desejos insaciáveis. Dumas foi intitulado o 

Cristóvão Colombo deste oásis da Baixa Normandia; mas, foi 

na verdade Charles Mozin que descobriu Trouville.”
3
  

Os banhos de praia passaram a ser uma prática comum 

fortemente associada ao Verão (apesar de inicialmente a 

estação do ano recomendada para maior eficácia terapêutica 

ter sido o inverno). A exposição solar era vista na altura 

como uma actividade na qual se deveria gastar muito tempo, 

                                                           
3
 Blanquet, Albert, Les Bains de mer des cotes normandes: Guide pittoresque, Paris, L. Hachette, 1859, 

pp. 74-76 (tradução realizada por nós). 



19 

 

pois, isso catalisaria os benefícios da água do mar. A 

indumentária para a prática banhista viria a sofrer uma 

redução na quantidade de tecido. O que inicialmente era um 

monstruoso vestido feito para manter o decoro, tecidos que 

se mantinham opacos após serem molhados e que continham 

pesos na base para não flutuarem durante o banho, foram 

gradualmente reduzindo em tamanho devido às recentes 

descobertas acerca dos fungos e bactérias que se 

desenvolvem em tecidos húmidos em contacto com a pele e 

também devido à longa exposição solar poder ser mais eficaz 

sem causar desconforto (calor) para o banhista.  

 

Em 1907, actriz e nadadora profissional Annette Marie Sarah 

Kellerman é presa, acusada de “exposição indecente”, pois, 

o seu fato de banho era demasiado justo e mostrava braços, 

pernas e pescoço. Kellerman, mais tarde, altera o fato de 

banho para cobrir mais os braços e as pernas mas mantendo a 

forma justa ficando conhecidos como os Annette Kellermans. 

O desenvolvimento de novos tecidos permitiu maior conforto 

e uma secagem mais rápida. Os fatos de banho viriam a 

encolher até chegarem à forma que ficou célebre através da 

Glamour Photografy por volta dos anos 40 que depois geraria 

a Swimwear Photografy (Sports Ilustrated annual swimwear 

issue) que, por sua vez, influenciaria os concursos de 

beleza a criar a uma nova categoria, a categoria Bikini. O 

Bikini moderno foi desenvolvido pelo francês Louis Réard em 

1946, baptizando-o com o nome da ilha Bikini Atol onde 

foram realizados testes nucleares durante esse verão (na 

esperança que o seu produto fosse igualmente estrondoso). 

Após uma rejeição inicial, o bikini, a partir dos anos 60 

torna-se a peça feminina mais popular em toda a gama de 

roupa para praia. O historiador de moda francês Olivier 
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Saillard explica que «isto deve-se ao poder da mulher e não 

ao poder da moda» pois segundo ele “A emancipação do fato 

de banho esteve sempre em ligação à emancipação da 

mulher.”
4
 

Portugal, curiosamente, não teve um atraso tão grande em 

relação ao resto da Europa em aderir a estas novidades 

relacionadas com os banhos de mar. A isto deve-se, 

essencialmente, a relação forte que a alta sociedade 

portuguesa tinha com a nobreza francesa. Mais adiante 

falaremos sobre as origens da actividade banhista em 

Portugal e dos protagonistas desse mesmo fenómeno. 

1.3 Banhistas de Mar no Contexto Português 

À semelhança do que estava a acontecer no resto da Europa, 

Portugal viria também a aderir à novidade dos banhos de 

mar. Apesar de a sua adesão ao gozo da praia ser um pouco 

posterior, é sem dúvida uma novidade que viria a ter um 

forte impacto. 

Esta adesão acontece gradualmente a partir da segunda 

metade do século XIX e é massificada já em pleno século XX. 

A ideia da época de uma actividade terapêutica como a de ir 

a banhos é altamente apelativa para a Nobreza e a Burguesia 

Portuguesas. As detalhadas regras ditadas pelos médicos são 

escrupulosamente seguidas pela alta sociedade auxiliadas 

pelos banheiros (uma profissão criada a propósito desta 

nova forma de desfrutar a faixa costeira) e com uma 

indumentária muito pouco prática. 

As primeiras praias a servir de destino para esta rigorosa 

terapia preventiva foram as da costa do Norte, sendo 

provavelmente a praia de Espinho a primeira a ver um fluxo 

                                                           
4
 Artigo-Entrevista, Westcott, Kathryn, The Bikini: Not a brief affair, s.l., BBC News, 2006 (tradução 

realizada por nós.) 
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constante de famílias que vinham num período específico do 

ano e repetiam todas o mesmo comportamento prescrito pela 

autoridade médica. Rapidamente, todas as praias que 

tivessem uma proximidade razoável da urbe eram uma opção 

viável para a tempo de lazer, e, com o desenvolvimento dos 

transportes da época, o acesso à praia deixa de ser tão 

limitado e permite que o desenvolvimento das pequenas vilas 

piscatórias que se veêm literalmente invadidas. 

O mesmo que se passava na zona do Porto também acontecia em 

Lisboa. A estrada de Sintra viria a ser ampliada até 

Cascais o que permitiu à família Real colocar a sua atenção 

nesta pequena vila de elevada riqueza costeira e nela 

lançar a moda francesa dos banhos de mar. A Realeza que 

fora expulsa do poder político agora era pioneira na 

procura do poder do lúdico. “Banida do Poder monopolizou o 

Prazer”.
5
 Desta forma a Nobreza obtinha um escape do drama 

da realidade política Lisboeta, concentrando-se com 

preocupações de ordem mais mundana, mantendo o estilo de 

vida que tinham em Lisboa. 

Grandes empreendimentos começam a surgir, a começar pelas 

opulentas “Casas de Verão” da alta sociedade e a terminar 

nos grandes Hotéis e Resorts que atraiam muita atenção 

além-fronteiras, com uma vasta variedade de entretenimentos 

culturais, desportivos e lúdicos. O que eram antes pequenas 

vilas perdidas no mapa passam agora a ser zonas altamente 

movimentadas e desenvolvidas. Surgem pequenas linhas de 

ferro com o exclusivo objectivo de transportar as pessoas 

até à praia e vice-versa.  

No último quartel século XX a praia passa a ser parte 

integrante da maioria dos Portugueses, e, com a instituição 

                                                           
5
 Dias, Carlos Malheiro, Cartas de Lisboa, Vol III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1905, p.41 
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do período de férias e a política de manutenção e 

vigilância das principais praias, cada vez mais pessoas de 

todos os estratos sociais aderem à prática banhista em 

Portugal. 

É inegável o impacto social e económico que esta nova 

actividade causou e continua a causar. Portugal, hoje em 

dia, tem uma reputação como um dos melhores destinos 

balneares de toda a Europa. E, em certa medida, depende 

dessa reputação para atrair interesse do turismo, que é uma 

das principais (para não dizer das poucas) fontes de 

rendimento que o nosso País apresenta. 

Onde, em tempos idos, o mar foi o caminho para levar os 

Portugueses para novos mundos, agora, é a razão para trazer 

a Portugal pessoas de todo o mundo. 

É pertinente explorar a questão do “lugar” e daqueles que 

pertencem ao “lugar”. Isto é, a praia, aqueles que 

pertenceram, e aqueles que pertencem à praia. Visto pelo 

prisma do Turismo, a praia portuguesa não é só apelativa 

pela sua areia ou pela sua água mas também pelas suas 

pessoas. Quem escolhe uma praia portuguesa escolhe também 

os portugueses dessa mesma praia. Voltaremos a referir este 

ponto a propósito da análise do trabalho prático 

desenvolvido em simultâneo com esta pesquisa. 

1.4 Representações Banhistas no século XIX/XX em Portugal 

Não nos era possível passar à análise das questões mais 

filosóficas que advêm da questão do elemento primordial 

“Água” e da questão do “Prazer”, sem primeiro deixar um 

pequeno capítulo sobre as primeiras pinturas realizadas por 

pintores portugueses com o tema do banho de mar. Para este 

efeito iremos recorrer novamente ao uso de uma tabela de 

imagens (tabela 4) que permitirá uma abordagem mais eficaz.  
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É importante notar que o Naturalismo em Portugal teve uma 

duração fora do comum, quando o resto da Europa já 

celebrava a loucura da experimentação moderna. E este mesmo 

movimento naturalista era delicadamente temperado com uma 

ligeira fragrância de Romantismo na própria contemplação da 

Natureza. E, portanto, não é um choque quando analisando a 

época em que os banhos de mar se tornaram populares não 

encontremos representações de carácter Impressionista como 

seria normal esperar. Isto também não significa que 

Portugal estivesse débil em termos de Pintores ou de 

pintura, simplesmente era esta a linguagem que funcionava. 

“ (…) para estes pintores, a escola prolongava-se 

epigonalmente para além dos verdadeiros criadores de 

Barbizon, contemporâneos de seus pais ou avós, e persistia 

contra a geração impressionista nascida dez ou vinte anos 

antes dos naturalistas portugueses, e já vencedora, no 

dinamismo da arte ocidental”
6
 

Na liderança do Naturalismo estava o famoso “Grupo do 

Leão”, uma feliz tertúlia de artistas com gosto pela 

cervejaria Leão de Ouro. João Marques de Oliveira, apesar 

de não pertencer oficialmente a este grupo, era um 

subscritor dos ideais do mesmo, e passou muito tempo 

viajando pela Europa ao lado de Silva Porto, o colega e 

amigo com quem viria a introduzir o Naturalismo em 

Portugal. Esta primeira peça da tabela é da sua autoria e 

revela que já naquela altura a praia tinha, durante a 

privilegiada estação do Verão, uma agitada afluência. É 

curioso o título dado a este quadro, “A praia de banhos”, 

soa quase como uma categoria de praia distinta de outro 

tipo de praias. A exclusividade do banho de mar na praia 

                                                           
6
 França, José Augusto, A Arte em Portugal no Século XIX, Vol II, Lisboa, Livraria Bertrand, 1967, p. 44 
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que lentamente acabou por afugentar aqueles que eram os 

nativos da praia, os pescadores. 

Uma visão mais delicada e não menos cativante é a de João 

Vaz, segunda obra nesta tabela. Aqui vemos e sentimos uma 

contemplação da Natureza despreocupada com as questões de 

ordem social. As figuras presentes na representação são 

mera referência para efeitos de escala, mero ponto de 

comparação entre o macro e micro. O que realmente captou o 

olho do artista foi o espectáculo de mar, e o título da 

peça é coerente com esta ideia. É quase um olhar romântico 

vindo de um prodigioso aluno de Silva Porto. Um olhar que 

se inclina ligeiramente para o céu e faz o horizonte 

descair discretamente. 

Pouco preocupado com o céu estava José Malhoa, cuja obra 

aqui apresentada quase parece uma cena de interior em que o 

artista apanha sorrateiramente um namorico de Verão no café 

da Praia das Maçãs em Sintra. Malhoa, ao lado de Columbano 

Bordalo Pinheiro, foi um dos principais porta-estandartes 

do Naturalismo com o retrato de cenas banais e populares 

entre as quais esta peça se encontra. 

Não muito longe da Praia das Maçãs, em Cascais, Carlos 

Fernando, ou melhor, D. Carlos de Bragança pintou a 

aguarela “Praia de Cascais”. Ele foi, quer se goste quer 

não, o principal responsável pela introdução dos banhos de 

mar em Portugal. E fê-lo com um “marketing” impressionante, 

não só por via da pintura mas principalmente pela via da 

fotografia. Mais adiante teremos a oportunidade de analisar 

algumas dessas fotografias mas por enquanto observemos esta 

aguarela. O naturalismo é evidente, e permite estudar com 

grande detalhe a farta indumentária de praia que as 

mulheres na altura se viam obrigadas a usar. Um pormenor 

interessante desta obra é que a regata que decorre no 
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horizonte foi também ela introduzida em Cascais pela acção 

do pintor em questão. Portanto esta obra ganha interesse 

por ser como que uma dupla pintura, em que o artista 

“pintou” a realidade e já depois a re-pintou em aguarela 

sobre papel. Em verdade, a obra em torno da praia iniciada 

nessa altura ainda não está terminada e continua hoje a ser 

um foco de desenvolvimento (em todos os níveis). 



26 

 

2. A ÁGUA E O PRAZER NO BANHO 

2.1 Elemento Primordial “Água”: Considerações Filosóficas 

Como foi referido anteriormente, o Homem passou de um 

estado de medo para um estado de prazer, de um acto 

estritamente médico para um acto liberto de qualquer 

necessidade de justificações no que toca à relação com o 

mar e com a água do mar. Neste sub-capítulo daremos início 

a uma análise da questão da “Água” a nível poético e 

filosófico. É do nosso interesse explorar esta questão 

exaustivamente, pois, é a partir deste ponto que o conceito 

do trabalho prático ganha sentido e sobre o qual falaremos 

mais adiante. 

Esta análise será feita com total recurso ao autor e 

filósofo francês Gaston Bachelard, mais especificamente, o 

seu ensaio “A Água e os Sonhos”. 

 

2.1.1 Gaston Bachelard e a “Imaginação Material” 

Existem duas linhas distintas de imaginação destacadas nos 

estudos filosóficos de Bachelard: a imaginação que dá vida 

à causa formal e a imaginação que dá vida à causa material. 

Esses dois funcionamentos da imaginação classificam, 

separadamente, as forças imaginantes da mente. A imaginação 

que dá vida à causa formal submete-se ao impulso do 

pensamento que tem desejo de novidade, buscando nas formas 

exteriores da realidade apenas os aspectos pitorescos e 

primaveris. A imaginação que dá vida à causa material, ao 

contrário, escava o “fundo do ser”, procurando encontrar o 

primitivo e o eterno. É, portanto, a imaginação que busca o 

aprofundamento na substância. 



27 

 

“Essas imagens da matéria, nós as sonhamos 

substancialmente, intimamente, afastando as formas, as 

formas perecíveis, as vãs imagens, o devir das 

superfícies.”
7
 

Essas duas linhas da imaginação advêm da realidade 

concreta. A imaginação formal prende-se à forma exterior da 

matéria. A diferença é que, enquanto uma (a imaginação 

formal) se ocupa com o inesperado, a outra (a imaginação 

material) quer aprofundar-se na história e procurar na 

natureza o princípio de tudo, o princípio da própria 

matéria. 

No seu estudo, Bachelard mostra que existem imagens 

directas da matéria apenas conhecidas pela mão, sonhadas 

substancial e intimamente, longe de formas perecíveis e de 

vãs superfícies. 

Em muitas obras poéticas ambas as forças imaginantes actuam 

em conjunto e são quase impossíveis de separar. O texto da 

poesia entregue às formas guarda ainda alguma densidade tal 

como o texto que mergulha profundamente no germe do ser tem 

necessidade de se adornar de modo a atrair o leitor. E é aí 

que o estudo de Bachelard se foca, na imaginação íntima das 

forças vegetantes da matéria de onde (na noite) florescem 

flores negras.  

“Muitas imagens esboçadas não conseguem sobreviver pois são 

meros jogos formais, não estão realmente adaptadas à 

matéria que devem ornamentar.”
8
 

                                                           
7
 Bachelard, Gaston, A água e os Sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria, São Paulo, Martins 

Fontes, 1989, p. 2 

8
 Ibid., p. 3 
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Gaston Bachelard propõe para os diferentes tipos de 

imaginação um signo dos elementos naturais. Uma lei dos 

quatro elementos que classifica as diversas imaginações 

materiais, às quais, em limite, se devem aliar fortemente 

as almas poéticas. Para que um devaneio tenha 

prosseguimento constante para depois resultar em obra, é 

preciso que ele encontre sua matéria. Muito mais que os 

pensamentos e imagens conscientes, os sonhos estão sob a 

dependência dos quatro elementos fundamentais. Os sonhos 

antecedem a contemplação. “Só olhamos com paixão estética 

as paisagens que vimos antes em sonho.”
9
 A paisagem onírica 

é uma matéria que pulula incessantemente. Cada um dos 

quatro elementos tem os seus fiéis e são em si mesmo um 

sistema de fidelidade poética. Falam dum sentimento humano 

primitivo, duma realidade orgânica, de um temperamento 

onírico fundamental. 

Em A Água e os Sonhos encontramos um estudo intenso das 

imagens substanciais da água, uma psicologia da “imaginação 

material” da água. Gaston Bachelard recorre a autores como 

Marie Bonaparte e Edgar Allan Poe para explorar nos seus 

textos as diferentes facetas da imaginação material. 

É na carne, nos órgãos, que nascem as imagens materiais 

primordiais. Essas imagens estão ligadas a vontades 

espantosamente rudimentares, a uma libido infantil. “A 

criança é um materialista nato.”
10
 É comum para o poeta 

criador reencontrar nos seus sonhos profundos as imagens de 

sua carne infantil. 

                                                           
9
 Bachelard, op. cit., p. 5 

10
 Ibid., p. 9 
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A água, enquanto elemento base de todo o ser vivo, tem um 

poder seminal misterioso. Uma simples gota basta para criar 

um mundo e para o dissolver. 

“Assim o cheiro da menta aquática acorda em mim uma espécie 

de correspondência ontológica que me faz acreditar que a 

vida é um simples aroma, que a vida emana do ser como um 

cheiro emana da substância, que a planta do riacho deve 

ressumar a alma da água…”
11
 

 

2.1.2 “A Água e os Sonhos” 

Bachelard inicia o seu estudo com o capítulo intitulado as 

“Águas Claras”, onde o autor olha para as imagens que se 

materializam mal (apresentando como exemplo o mito de 

Narciso). Imagens que actuam sobre a superfície da água sem 

permitir que a imaginação trabalhe bem a matéria. Águas 

claras, águas brilhantes, que fornecem imagens fáceis e 

fugidias. 

É só no segundo capítulo (“Águas Profundas”) que Gaston 

Bachelard atinge plenamente o elemento, a água substancial, 

a água sonhada na sua substância. Pois só na profundidade 

da matéria original, onde é instruída a imaginação 

material, é que se ligam ambivalências duradouras que 

permitem transposições sem fim. Isto requer uma dupla 

participação (de que as obras de Edgar Poe fornecem grandes 

exemplos) do desejo e do medo, do bem e do mal, do preto e 

do branco, para que o elemento material envolva a alma 

inteira. É diante da água que Edgar Allan Poe, idealista, 
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 Bachelard, Gaston, op. cit., p. 8 
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intelectual e lógico, retoma contacto com a matéria 

irracional, atormentada, e misteriosamente viva. 

É necessário desobjectivar os objectos de modo a poder ver 

a matéria sob o objecto. De outra forma a alma sofre um 

défice de imaginação material. A água, agrupando as 

imagens, dissolve e liberta o devaneio preso aos objectos 

colocando um universo em movimento lento, suave e 

silencioso. O mobilismo heraclitiano é uma filosofia 

concreta, uma filosofia total. Tal como Tales de Mileto, 

Heráclito de Éfeso entendeu a bem relação do elemento água 

com a mutação permanente de todo o cosmos: “Panta rei os 

potamós”
12
. 

De facto, a água é realmente o elemento transitório. A água 

corre sempre, a água cai sempre, acaba sempre na sua morte 

horizontal, ficando o mundo mudo de um terror inexprimível. 

O poeta é de tal maneira influenciado pela água que é a 

água que guarda as almas ardentes dos ancestrais. Bastará 

um vento nocturno, um raio de lua, para que a água que se 

calara nos fale mais uma vez da morte, não de uma morte 

heraclitiana mas de uma morte imóvel, em profundidade, que 

permanece connosco, perto de nós, em nós.  

Certos poemas nutrem-se frequentemente de uma dupla matéria 

que trabalha duplamente a imaginação material, quer pela 

procura de casamento ou combate, apaziguamento ou 

excitação. Em outras formas poéticas a água imaginária 

aparece como o elemento das transacções, como médium da 

imaginação material. É neste capítulo que vem mencionada a 

plasticidade artística através da combinação da água com a 

terra que encontra na “massa” o seu pretexto realista. O 

próprio conceito de matéria está estritamente ligado à 
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 Do grego, “tudo flui como um rio”. 
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noção de massa. A mão trabalhadora e imperiosa (versus a 

mão ociosa) aprende a dinamogenia
13
 essencial do real ao 

trabalhar uma matéria que resiste e cede, como uma carne 

amante e rebelde. Tal mão tem necessidade perfeccionista da 

exacta mistura de terra e água para compreender o que é uma 

matéria capaz de uma forma, uma substância capaz de uma 

vida. Para o sonho do “homem que amassa” (homo faber), o 

desenho é o embrião da obra, a argila é a mãe do bronze e 

da pedra. Na massa a água é claramente o elemento 

dominador, pois, é através dela que a argila encontra a 

doce maleabilidade e fluidez. A água é que penetra, a água 

é que forja. A composição da água com a terra é, para a 

imaginação material, o mais nobre casamento da água com 

outro elemento. No devaneio do homo faber a matéria nunca 

estará suficientemente trabalhada. A matéria é, pois, o 

esquema dos sonhos indefinidos.  

Através do sonho duma água que “casa” com os demais 

elementos, é-nos possível compreender o motivo pelo qual é 

atribuído à água um carácter quase sempre feminino. Através 

dos textos de Novalis conseguimos descobrir a profunda 

maternidade das águas. “A água faz incharem os vermes e 

jorrarem as fontes.”
14
 A água no sonho é leite. Leite que 

nos remete à mais primária experiência de satisfação 

proveniente duma substância aquosa e quente que 

sensualmente toca a boca. A água alimenta, nutre o sonho e 

confere-lhe a fecundidade. O luar tremido na água recorda o 

leite materno, o alimento mais completo, o primeiro 

alimento. 

                                                           
13

 Exaltação da funcionalidade de um órgão sob o influxo de um estímulo. 

14
 Bachelard, Gaston, op. cit., p. 15 
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O leite opõe-se ao álcool que é uma água-fogo, como 

Dionísio contra Cibele. O leite é o precioso amoroso que 

não pode ser derramado. Ao heraclitismo das formas visuais 

sucede o forte realismo de um fluido essencial, de uma 

maciez plena, de um calor igual a nós mesmos e que, não 

obstante, nos aquece, de fluido que irradia, mas que deixa 

ainda assim a alegria de posse total. A água embala e 

adormece-nos, a água devolve-nos a nossa mãe. No devaneio 

bem-aventurado o homem é transportado pela água, ficando 

aliviado. Para Novalis a própria Noite é uma matéria que 

nos leva, um oceano que embala a nossa vida: “A Noite leva-

te maternalmente.” 

Concluindo este ponto, iniciaremos no sub-capítulo seguinte 

uma abordagem ao tema do Ludicidade de um modo amplo, e, 

posteriormente, focaremos a nossa análise na questão do 

prazer e a sua ligação com o elemento primordial “àgua”. 

 

2.2 O Lúdico e o Prazer 

2.2.1 Homo ludens de Johan Huizinga 

Johan Huizinga no seu ensaio sobre o tema da ludicidade 

aborda uma questão aflorada anteriormente por autores como 

Friedrich Schiller que tratou o tema segundo o prisma da 

percepção humana e da estética. Schiller apresenta o 

impulso-lúdico (spieltrieb) como a força que congrega e 

transcende o impulso-sensual (caracterizado pela mundança e 

por manter o homem ligado à existência fenomenológica) e o 

impulso-formal (caracterizado pela unidade em si, e por 

atribuir leis tendendo sempre para o absoluto) no ser 

humano. 
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Para Schiller o impulso-lúdico é caracterizado pela força 

de “suspender o tempo dentro do tempo” reconciliando 

consigo o absoluto com aquilo que está para acontecer, a 

identidade com a mudança. É neste contexto que surge a 

famosa frase na sua 15º Carta sobre a educação estética do 

ser humano: “O homem joga somente quando é homem no pleno 

sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga”.
15
 

Na sua obra Homo Ludens, Huizinga entra de forma agressiva 

levantando objecções a todas as concepções anteriores sobre 

o jogo (lúdico) e elevando este para um estatuto de 

possível elemento formativo de toda a cultura humana. 

Huizinga avança desligando o conceito de “jogo” de todas as 

ciências que até aqui insistiam em defini-lo como uma 

consequência da necessidade psíquica ou uma mera invenção 

de determinada civilização. O jogo não é nem um reflexo 

psicológico nem um fenómeno fisiológico, nem sequer é algo 

que seja apenas experimentado pelo ser humano, no sentido 

em que é possível encontrar em quase todo o reino animal 

fragmentos de lúdico. 

“A existência do jogo não está ligada a qualquer grau 

determinado de civilização, ou a qualquer concepção do 

universo. Todo ser pensante é capaz de entender à primeira 

vista que o jogo possui uma realidade autónoma, mesmo que 

sua língua não possua um termo geral capaz de defini-lo. A 

existência do jogo é inegável. É possível negar, se se 

quiser, quase todas as abstracções: a justiça, a beleza, a 

verdade, o bem, Deus. É possível negar-se a seriedade, mas 

não o jogo.”
16
 

 

                                                           
15

Schiller, Friedrich, Sobre a Educação Estética do Ser Humano numa Série de Cartas e outros textos, 

Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994, p. 77 

16
Huizinga, Johan, Homo Ludens, São Paulo, Editora Perspectiva, 2000, p. 7 
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O jogo, para Huizinga, é um todo. Encerra um sentido 

próprio, o que por si só automaticamente acusa a existência 

de um elemento não-material. Numa visão determinista do 

universo o jogo não tem qualquer lógica. No entanto, a sua 

natureza ilógica (não-material) é a prova que destrói as 

falsas concepções do determinismo absoluto do cosmos. O 

homem quando joga experimenta o irracional e sente na pele 

que é algo mais que a mera lógica consegue abarcar.  

“O jogo não é compreendido pela antítese entre sabedoria e 

loucura, ou pelas que opõem a verdade e a falsidade, ou o 

bem e o mal. Embora seja uma actividade não material, não 

desempenha uma função moral, sendo impossível aplicar-lhe 

as noções de vício e virtude.”
17
 

 

Huizinga desliga o conceito de lúdico de todas as outras 

formas de pensamento que são usadas para exprimir a 

estrutura da vida social e espiritual, e caracteriza-o como 

sendo em primeiro lugar um exercício de liberdade. Sem acto 

livre não existe lúdico. Em segundo lugar, o jogo é evasivo 

(afastado da vida real) e imersivo (os intervenientes são 

convidados a assumirem um alter-ego), o que não quer dizer 

que não haja seriedade. 

O jogo é também caracterizado por delimitar um tempo e um 

espaço. Terminado o tempo (que fora inicialmente 

estabelecido para a duração do jogo) a vida rapidamente 

resume seu curso normal. Enquanto o jogo dura quem quer que 

esteja fora do espaço (circulo mágico) onde o jogo decorre 

é considerado um forasteiro. 

O lúdico é autónomo e seu objectivo consiste na sua própria 

realização. Tende a criar uma ordem (regras) e é aqui que a 

estética tem o seu ponto de encontro com o lúdico, na 

medida em que o ritmo e harmonia (que muitas vezes compõem 
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 Huizinga, op. cit., p. 9 
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o Belo) são subcategorias da Ordem que é uma busca da 

Perfeição.  

O jogo é desinteressado e tende a unificar aqueles que nele 

participam (cria comunidade) e aqui fazemos memória à 

famosa frase «panem et circenses» que não só significa a 

simplista jogada política para manter a população 

satisfeita no período de declínio do império Roman, mas 

também tem a segunda interpretação dada por Schiller que 

diz que o alimento primário (panem) é tão importante quanto 

o lúdico (circenses). Não só cria comunidade como também 

infere uma lógica quase sigilosa daqueles que ficaram 

unidos na acto lúdico e que irão tender a relembrar entre 

si a experiencia vivida, perpetuando-a no tempo. 

 

“Todavia, em sua qualidade de distensão regularmente 

verificada, ele [o jogo] se torna um acompanhamento, um 

complemento e, em última análise, uma parte integrante da 

vida em geral. Ornamenta a vida, ampliando-a, e nessa 

medida toma-se uma necessidade tanto para o indivíduo, como 

função vital, quanto para a sociedade, devido ao sentido 

que encerra, à sua significação, a seu valor expressivo, a 

suas associações espirituais e sociais, em resumo, como 

função cultural.”
18
 

 

Johan Huizinga ao falar sobre a função do lúdico nas suas 

formas mais elevadas define dois aspectos fundamentais: a 

luta e a representação. A luta no sentido de competir 

saudavelmente por algo, e aqui, surge imediatamente uma 

lista interminável de actividades que retêm este aspecto de 

uma forma evidente. A representação no sentido de “mise en 

scène”, ou seja, a encenação feita no seu devido palco (o 

fazer de conta). 

                                                           
18

 Huizinga, op. cit., p. 10 
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No final do seu livro Homo Ludens, Huizinga ataca o 

conceito de seriedade denunciando a sua inconsistência. A 

consciência de que nenhum dos nossos julgamentos é 

absolutamente decisivo seja para o que for, leva 

inevitavelmente à conclusão de que a convicção de que o 

mundo é uma coisa séria está errada. Huizinga propõe, em 

vez do milenar “tudo é vaidade”, a fórmula mais isenta 

“tudo é jogo”. E, como vimos anteriormente, o jogo está 

desligado da moral. Terminará as suas considerações sobre o 

lúdico afirmando que a secular dúvida entre o agir sério ou 

o agir lúdico é posta em segundo plano quando a consciência 

moral está activa e bem fundamentada. Esta última (a 

consciência) tem um alcance muito maior do que a lógica e 

as suas débeis (e pouco flexíveis) distinções intelectuais. 

 

No sub-capítulo seguinte iremos especificar a nossa 

abordagem ao tema da Ludicidade, focando-nos na componente 

do prazer e a ligação desta ao elemento primordial água. 

 

 

2.2.2 A Bigger Splash de David Hockney 

Indissociável do veraneio é o tema do prazer que já Gaston 

Bachelard aborda nos seus ensaios e Johan Huizinga define 

como a arrebatadora consequência do lúdico (jogo). Hoje em 

dia a actividade banhista é, mais do que um sintoma de 

Verão, um sinónimo de Prazer. Neste ponto iremos 

desenvolver esta questão do Prazer com recurso a uma 

análise formal à obra de um dos autores mais determinantes 

desta dissertação, David Hockney.  

A análise às peças deste autor será feita tendo por pedra 

de toque a obra A Bigger Splash (tabela 5) criada pelo 
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mesmo. Desta forma, o nosso processo ganha eficiência 

através de comparações e ligações a um ponto central. 

Em 1964 David Hockney realiza as suas primeiras pinturas 

sobre piscinas e começa a experimentar composições com 

fotografias Polaroid. Hockney abandona o óleo pelo 

acrílico, da mesma maneira que abandona a sua terra natal e 

vai viver para Los Angeles onde produziria as pinturas 

sobre piscinas, uma das suas mais emblemáticas séries. Em 

1978, usando uma técnica de moldar papel colorido, produz 

29 papper pools. A luz e o espaço de Los Angeles foram as 

principais razões que levaram o artista a sair de Bradford, 

no Reino Unido, onde o nevoeiro e a claustrofobia são 

dominantes. A mesma luz que fica captada nas suas telas e 

fotografias, juntamente com esta sensação de espaço amplo e 

luxuoso. 

A piscina em Hockney é facilmente lida como um símbolo da 

“boa vida”, do hedonismo, da liberdade sexual, e em grande 

parte este pensamento está correcto. Contudo, existe todo 

um universo de imagens e textos compreendidos nestas obras. 

David Hockney é dos primeiros pintores a trazer para a 

pintura uma imagem forte da vida social duma cidade norte-

americana como Los Angeles. Antes de Hockney Hollywood era 

um lugar de produção de imagens mas sem uma imagem de si 

próprio quando comparado com uma cidade como Paris. Hockney 

quebra este mistério e divulga ao mundo uma imagem de bem-

estar e de novidade permanente, onde as coisas são 

aparentemente fáceis e acessíveis a todos. A cor que brota 

duma luz intensa como a da Califórnia é uma cor viva e 

vibrante que se distingue da cor da Europa do Norte, que é 

uma cor menos saturada mais melancólica. De facto, a cor 

era uma questão em voga com o surgimento da televisão a 

cores, do cinema a cores, e até, a própria evolução da 
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fotografia a cores. Hockney é um artista acima de tudo 

fascinado com o tema da criação de imagens e os múltiplos 

processos e técnicas que existem para obter imagens. Esse 

fascínio levou-o a dedicar muitos anos da sua vida à 

fotografia, utilizando técnicas de colagem e fotomontagem, 

“pintando” com os quatro limites da lente. Ao fim desse 

longo período de experimentação fotográfica Hockney escreve 

Secret Knowledge, obra na qual revela a “arma secreta” dos 

grandes mestres pintores medievais, a camera lúcida. David 

Hockney acabaria por regressar à Pintura defendendo que só 

a mão capta o “infotografável”. Mais recentemente, a sua 

curiosidade e vontade de experimentação incessante levaria 

Hockney a explorar novas tecnologias digitais e multimédia 

para a criação de pinturas RGB.  

“(…) great claims are being made for the photograph as 

truth. We are showing you things, we show you the war. I 

say you can't actually. The camera can't.”
19
 

Para o autor a fotografia é muitas vezes mal-interpretada 

como verdadeira e isenta, ideal para criar um documento 

fiel à história, quando na verdade a pintura muitas vezes 

retém mais sobre a real natureza dos acontecimentos e 

aquilo que eles acarretam de humano. A lente é limitada no 

seu ângulo de visão e não tem entendimento sobre o que está 

a captar, é, muitas vezes, mais um obstáculo do que uma 

ferramenta. 

Regressando às Pool Paintings encontramos um David Hockney 

nos seus 26 anos de idade, cheio de energia, gosto de viver 

e de absorver ao máximo tudo quando lhe seja possível. A 

liberdade que descobre na América do Norte torna-se parte 

                                                           
19

 Entrevista de John Tusa a David Hockney, Radio 3, BBC: “(…) grandes declarações estão a ser feitas 

pela fotografia como verdade. Nós estamos a mostrar-vos coisas, mostramos-vos a guerra. Eu digo que 

tu não consegues. A câmara não consegue.” 
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do seu tema de trabalho. Não só uma liberdade de natureza 

sexual, mas também uma liberdade visual que confere ao seu 

trabalho um espaço e uma luz ampla. 

Em 1967 Hockney cria a obra A Bigger Splash (tabela 5), 

obra essa que viria a dar o nome ao filme de Jack Hazan 

(1974) sobre a sua vida e a sua obra. Este acrílico sobre 

tela é uma obra emblemática e marcante de toda a pintura de 

Hockney, sem a qual o seu trabalho não seria aquilo que é 

hoje. É uma peça quadrada com mais de dois metros de lado 

que representa uma piscina da Califórnia com a respectiva 

casa no fundo. A parte visível da piscina é um azul liso e 

intenso que ocupa a totalidade da metade inferior do 

quadro, quebrada abruptamente pelo enorme “splash” branco 

proveniente do mergulho que teria sido realizado instantes 

antes do momento captado. 

A casa é uma típica casa de Los Angeles com apenas um piso, 

caracterizada por linhas muito rectas. Do lado esquerdo, a 

casa surge com duas “porta-janelas” cortadas pelo limite da 

tela e termina a um quarto do limite oposto, rematada por 

duas longas palmeiras que ultrapassam largamente o plano do 

telhado, invadindo o azul cerúleo do céu limpo e luminoso 

que ocupa a metade superior do quadro. No canto inferior 

direito e avançando para o centro da piscina, existe uma 

prancha de mergulho com um tom amarelo pálido. Esta prancha 

define, quase como uma seta, um sentido da leitura do 

quadro inverso ao convencional ocidental. Essa linha 

diagonal atravessa o centro da composição (o splash) e 

termina uma cadeira de lona (semelhante a uma cadeira de 

realizador) que se orienta no sentido oposto (seguindo o 

sentido de leitura ocidental) convergindo ambas as linhas 

no centro da composição. 
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Desta forma, a atenção do observador é direccionada para 

aquele instante explosivo do salto que um desconhecido 

realizou para o pacífico azul virgem da piscina. O 

observador é a única testemunha deste momento, pois, nem o 

próprio “mergulhador” é conhecido, nem interessa ser, e o 

que realmente tem peso nesta obra é o vestígio daquele 

acto. Quando questionado sobre quem saltou na piscina em A 

Bigger Splash David Hockney respondeu que não fazia a 

mínima ideia. E, de facto, quem tem presença nesta peça é 

quem a vê. O observador é confrontado com uma ausência que 

tem que ser preenchida, e essa ausência só poderá ser 

preenchida pelas imagens que o observador traz no seu 

interior. Aquela marca, explosão de brancura que surge da 

água, é um momento que dura apenas milésimos de segundos 

mas que é perpetuado no plano da tela. 

A componente temporal é intensificada pela imutabilidade da 

arquitectura da casa que, perdurando no tempo, foi menos 

exigente na sua representação do que a espuma da água. Fica 

assim lançada uma contradição entre o “tempo da pintura” e 

o “tempo na pintura”. Esta arquitectura de linhas simples e 

rectas é o horizonte que é quebrado pela verticalidade do 

“splash” e das palmeiras (cujas folhas têm uma expressão 

semelhante á espuma da água). Olhando para o tratamento 

cromático desta peça é possível traçar um contraste base 

entre tons quentes e tons frios, azuis e tons de pele. Este 

forte contraste revela-se como sinal natural duma luz muito 

intensa e dum clima veraneano. São cores que seduzem o olho 

e que evocam a sensualidade do corpo em contacto directo 

com a luz refrescado por banho de azul. David Hockney 

expressa de forma mais literal esta sensualidade ao inserir 

corpos nus em peças semelhantes a esta, como por exemplo a 

obra Peter getting out of Nick’s Pool (tabela 5) de 1966. 
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Nesta peça podemos encontrar o mesmo padrão de composição 

da tela, com a metade inferior ocupada pelos azuis e 

brancos da piscina e a parte superior ocupada por uma casa 

ou parte de uma casa. Note-se também a existência de 

cadeiras de lona e um outro pormenor curioso as “porta-

janelas” com os reflexos e transparências dos vidros que 

recordam os brilhos e transparências próprios da água. 

Outro exemplo desta sensualidade da carne justaposta à água 

é a peça Man in Shower in Beverly Hills (que tivemos a 

oportunidade de ver anteriormente na tabela 3), realizada 

no mesmo ano de A Bigger Splash. Aqui é a água que cai 

sobre a carne nua banhando o corpo e criando um “splash” em 

pequena escala. Os tons de pele são complementados pelos 

tons azulados da cortina do duche. As curvas e contracurvas 

do corpo e da água são equilibradas pelas linhas ortogonais 

dos azulejos que permitem ter uma leitura espacial 

arquitectónica. O olho voyeurista do observador percorre 

com deleite a superfície da tela sentindo com intenso 

prazer esta sensualidade da cor e da forma. É esse mesmo 

prazer que é abordado em quase toda a obra (e vida) de 

David Hockney. 

Quadros polémicos como Domestic Scene (tabela 5) de 1963, 

abordam de forma explícita a questão do prazer e a questão 

da liberdade de prazer a todos os níveis. É já conhecido o 

forte activismo que David Hockney tem tido actualmente na 

defesa da liberdade dos fumadores e na existência de maior 

permissividade e tolerância ao fumo. Esta nota curiosa é de 

alguma forma coerente com toda a sua obra pictórica. 

Domestic Scene vai mais longe e associa o prazer (neste 

caso um prazer de natureza sexual) com a água, à semelhança 

de Man in The Shower in Beverly Hills. Contudo, o estímulo 

visual que confere um gozo e uma sensação de corpo e de 
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água não se restringe a uma mera ideia de representação de 

nus com conotações homossexuais. Este prazer do olho 

continua intenso em A Bigger Splash e atinge um extremo 

abstracizante em obras como Rubber Ring Floating in a 

Swimming Pool (tabela 5) de 1971. Esta obra contém todos os 

componentes que garantem um estímulo excitante para o olho 

que viaja continuamente sobre o plano da tela absorvendo 

aquela luz. Estes componentes são quase como uma receita 

meticulosamente apurada no trabalho de David Hockney no ano 

de 1978 com as Papper Pools (tabela 5). Nesta série Hockney 

explora a síntese da imagem da piscina numa técnica de 

moldar papel colorido. O resultado é um trabalho com uma 

cor única, com uma expressão que recorda as obras de Rothko 

ou Newman. A simetria e a geometrização do espaço 

contrastando com a organicidade da técnica em Midnight Pool 

(e os seus semelhantes) atingem um resultado profundo que 

atira o observador para um estado de reflexão em torno da 

água. Esta atmosfera de mistério é algo que em David 

Hockney nem sempre é fácil de identificar. 

Em A Bigger Splash a explosão de água, que perturba a 

perfeição do espaço representado, levanta uma dúvida acerca 

das circunstâncias em que se deu esse acontecimento. No 

limite, a dúvida estende-se até ao ponto daquela explosão 

ser algo que não aconteceu na realidade e que foi pintada 

numa condição de pura metáfora. Uma água que não se contém, 

uma ferida branca delicadamente trabalhada, uma ruptura, 

uma fuga. As possibilidades geradas por uma dúvida são 

quase infinitas. Em muitas obras de David Hockney o 

mistério existente é revestido com uma cobertura de ironia 

ou estranheza na encenação. 

Portrait of an Artist (tabela 5) de 1972 é um exemplo 

perfeito desta estranheza. A colocação das figuras e a 
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relação que estas estabelecem com o espaço e entre si tem 

uma ligeira fragrância onírica que confere essa estranheza. 

O que terá acontecido? O que irá acontecer? O tempo é 

eternizado no momento em que é paralisado. As cores são 

vibrantes e o trabalho de transparências e brilhos é 

impressionante, dividindo por completo o espaço em dois: 

dentro da água e fora da água. O mesmo efeito é conseguido 

em A Bigger Splash, o tratamento plástico do centro da 

composição é ponto charneira entre o lugar onde se encontra 

o observador e o desconhecido da água, o lugar debaixo da 

água. 

A piscina representada em A Bigger Splash é a “porta-voz” 

de todas as piscinas que compõem a paisagem de Los Angeles. 

Numa vista aérea vislumbramos esta enorme rede de azuis que 

demarcam o espaço do prazer, o lugar do lúdico e do 

místico, um lugar disponível no quintal de qualquer 

habitação. 
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3. PROJECTO ARTÍSTICO 

É chegada a altura de apresentar o nosso projecto 

artístico. Este trabalho está na origem do tema desta 

dissertação e é também o seu objectivo final, no sentido em 

que, o produto de toda a pesquisa bibliográfica e pesquisa 

imagética realizada para esta tese, pretende criar um fundo 

de conhecimento visual que irá ser aplicado directa, ou 

indirectamente no projecto artístico pós-dissertação, na 

esperança de que esse acto eleve a obra para um nível 

superior em relação ao seu estado original. 

O projecto que compõe a vertente prática desta dissertação 

tem os seus fundamentos em vários autores e respectivas 

obras em diversos campos. Destes autores têm especial 

importância aqueles que foram explorados anteriormente 

neste texto, aos quais nos iremos remeter sempre que seja 

pertinente. 

Efectuaremos uma análise formal e uma análise conceptual 

baseada numa tabela de imagens seleccionadas de entre todas 

as obras do projecto artístico (tabela 6).  

3.1 Análise Formal 

O presente trabalho foi desenvolvido entre o ano de 2009 e 

o ano de 2011 e como já foi dito, está na origem e no 

desfecho de toda a componente teórica desta tese. 

No seu conjunto contam-se mais de 40 registos em variadas 

áreas: desenho, pintura, fotografia e vídeo. Contudo o 

trabalho de pintura é (e sempre foi) o trabalho mais 

desenvolvido e, consequentemente, o trabalho mais 

interessante com cerca de uma dezena de peças, as quais 

apresentamos em exposição, e, dessas dez obras abordaremos 
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neste capítulo quatro como “porta-vozes” de todo o trabalho 

produzido. 

A primeira pintura que integra as 4 imagens da tabela é um 

óleo sobre tela de dimensões médias e realizado no primeiro 

semestre de 2010. Representa uma cena de praia com 3 

figuras femininas centradas e em poses descontraídas 

enquadradas entre o horizonte a azul e areia esbranquiçada. 

As figuras são morenas de idade jovem e encontram-se 

vestidas de bikini, duas com um bikini em tons de branco 

rosado e a terceira com um bikini preto. Aparentam estar à 

conversa entre si, ignorando por completo o observador, 

elemento acentuado pelo facto da rapariga com indumentária 

preta estar de costas para o observador. Os tons de pele 

das figuras revelam várias horas de dedicação cuidada à 

prática do banho de sol. Isto remete-nos também para o 

título redundante da obra, banhistas. Existe pelo menos 

duas possíveis práticas de “banho” presentes nesta imagem, 

o banho de mar e o banho de sol. 

Imediatamente atrás das figuras está representado o mar em 

pinceladas livres e espontâneas de azul e branco, o que 

sugere uma eventual onda e a sua respectiva espuma. A 

expressiva ausência de detalhe no fundo que enquadra as 

figuras acentua o detalhe de cor e valores de claro-escuro 

que as figuras têm. Existe neste tratamento uma ligeira 

tentativa de captar os elementos do corpo e a sua posse mas 

sem avançar demasiado no território do detalhe a nível de 

retrato.  

A partir deste ponto olhemos para a obra seguinte e notemos 

que o tratamento dado à cara das figuras é quase como o 

desfocar total da expressão do rosto. Esta obra foi 

realizada no segundo semestre de 2010 e ela denota um 

pensamento pictórico distinto da anterior apesar das suas 
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muitas semelhanças. Ambas têm o mesmo título e técnica com 

3 figuras de raparigas de bikini em poses mais ou menos 

descontraídas. No entanto esta segunda peça se afasta da 

primeira ao deslocar as figuras do seu “habitat” para um 

contexto totalmente improvável que é o de um posto de 

lavagem de carros. 

Não só o espaço é deslocado como as próprias figuras se 

alteram na sua relação com observador, parecem reconhecer a 

presença do observador e convidá-lo para que participe 

naquela cena. O clássico voyeurismo do banho de Susana é 

imediatamente incompatível com esta obra. A proximidade das 

figuras em relação ao observador também acentua o convite a 

uma interacção com o ambiente cómico e com alguma ironia à 

mistura. A estranheza das faces desfocadas é diluída na 

folia geral das 3 figuras que substituíram o banho de mar 

por um banho na lavagem de automóveis através do uso 

indevido da pistola de água.  

O tratamento do fundo é mais detalhado de modo a permitir o 

nosso olho descodificar o estranho lugar onde as banhistas 

se encontram. A água da pistola é tratada com velaturas de 

branco que formam e o efeito “spray” do esguicho de água. A 

água também é perceptível através do reflexo que esta 

provoca no chão directamente abaixo das figuras e das 

paredes. Este detalhe no espaço onde as figuras se inserem 

é completamente aniquilado na imagem seguinte. 

A terceira pintura é claramente uma feliz fusão das boas 

lições das duas anteriores ao mesmo tempo que acrescenta 

alguns pormenores novos. Esta peça caracteriza-se por ser 

um número muito superior de figuras do que a habitual 

trindade. O próprio título especifica esta diferença 

precisando no número total de figuras representadas (16 

banhistas). Este amontoado de figuras constitui uma trama 
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de tecido humano, uma parede de carne centrada num espaço 

indefinido. Este contexto indefinido leva ao extremo o que 

nas peças anteriores era ainda um jogo entre a forma 

deslocada do seu fundo ou um contexto improvável. Aqui o 

espaço é simplificado ao quase puro branco ficando apenas o 

centro da composição a captar a totalidade da atenção do 

observador. A planificação da envolvente permite um jogo de 

volumetrias mais assumido na própria rede de figuras 

através de sobreposições, jogo de escalas, alternância de 

poses e o próprio tratamento de cor. O olho de quem 

contempla esta peça fica num vai e vem focado no centro da 

pintura, tentando compreender todas as figuras, como num 

quebra-cabeças. O público já não é convidado nem ao 

voyeurismo nem à participação interactiva, é algo que neste 

quadro fica em aberto. 

No processo de realização desta terceira peça foi montada 

uma câmara no atelier de modo a registar todos os estágios 

que a pintura percorre desde do seu esboço até à sua 

conclusão. Posteriormente este vídeo foi e editado de modo 

a formar um pequeno videoclip de 4 minutos em “time-lapse” 

que visa justificar o processo da pintura enquanto um 

exercício meticulosamente estudado. (vídeo disponível em: 

http://vimeo.com/19442782) 

A quarta e última pintura desta tabela de imagens é, sem 

sombra de dúvida, a “pièce de résistance”. Esta obra foi 

iniciada e concluída em 2011 e reúne em si os progressos 

conseguidos em todos os trabalhos que a antecederam. É um 

mosaico de 8 óleos sobre telas que fazem no seu total uma 

peça de um metro por um metro e meio aproximadamente, 

realizada com intuito de ser lida como uma só imagem. 

A semelhança da obra 16 banhistas esta pintura é uma cena 

de praia em que a praia desaparece numa exposição elevada 
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de luz. Sobram apenas as figuras e as leves sombras que 

cada uma destas figuras projecta no imenso branco. A 

posição das figuras permite uma leitura da profundidade de 

campo e a linha horizontal (consequência do mosaico) que 

divide a imagem lembra o horizonte do mar. Aqui encontramos 

novamente uma trindade de figuras jovens femininas em 

bikini colocadas em primeiro plano com outras figuras no 

fundo (escala reduzida). Cada uma destas figuras encontra-

se colocada num dos 3 eixos verticais de divisão da imagem 

sendo que a figura que ocupa o eixo central é a mais 

próxima do observador. Esta figura toca nos limites da 

própria imagem dando a sensação de estar a caminhar para 

fora da pintura provocando uma sensação de evasão da 

pintura de si própria. Para além do espaço representado ser 

definido pela posição das figuras e pela sugestão de quebra 

dos limites pela figura central a própria natureza do 

quadro ser um mosaico leva a que o espaço seja fragmentado 

em 8 pequenas imagens, multiplicando assim o espaço da 

pintura. O observador é levado a viajar entre o todo da 

pintura e as suas partes, aquilo que está representado e a 

própria matéria do suporte, entre uma imagem com uma 

leitura iminentemente figurativa e um fragmento desta de 

cariz mais abstracto. 

3.2 Análise Conceptual 

Antes de avançar nos conceitos do trabalho relembremos 

alguns artistas anteriormente referidos que constituem uma 

influência directa destas pinturas (tabelas 1 a 5). Os 

pintores Impressionistas, que, não se limitaram a pintar a 

praia, mas foram em grande medida os principais 

responsáveis pela difusão de uma imagem de marca da praia e 

da ludicidade na praia, contribuindo em larga medida para a 

criação duma economia em torno do veraneio. Os pintores 
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portugueses do final do século XIX que igualmente 

difundiram não apenas uma imagem duma praia qualquer, mas 

uma imagem de praia portuguesa vivida e gozada por 

portugueses. David Hockney e a sua ousada postura de 

embaixador do lúdico e defensor do direito ao prazer. Eric 

Fischl e as suas frescas e actuais “beach scenes”, todos 

estes autores são referências directas das pinturas 

apresentadas na tabela 6. 

Num nível não menos directo, mas incidindo mais no conceito 

das peças está Gaston Bachelard e a sua imaginação material 

da água. Apesar de, formalmente, a representação da água 

não ocupar uma presença muito visível nestas peças, 

conceptualmente, tudo nestas peças faz referência ao 

elemento primordial água. Segundo Bachelard sabemos que a 

água é feminina na sua essência e detém o poder inigualável 

de dar vida. Isto pode ser associado às joviais figuras 

femininas que são uma componente permanente nestas 

pinturas, especialmente se tivermos em conta que o corpo 

humano é 70% constituído por água. Em Bachelard sabemos 

também que a água é um leite maternal, que nutre e acolhe 

suavemente quem nela se banha. Esta noção é evidente nas 

duas últimas peças apresentadas através da sua envolvente 

branca que confere um “sentimento de praia” e, por 

conseguinte, um “sentimento de água”. A própria liquidez da 

tinta é uma referência palpável da “água-massa” que 

Bachelard explora ao falar da água na sua combinação com a 

terra. 

Recordando os “Sentimentos Oceânicos” que Freud articula no 

início de O Mal-Estar na Civilização, apropriando-se da 

ideia de Romain Roland (que propunha o “Sentimento 

Oceânico” como a origem da religiosidade), é possível olhar 

a temática banhista e receber essa sensação de “eternidade” 
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como algo ilimitado, sem fronteiras, onde se pode atingir a 

total Unidade. O lugar da praia apresenta-se como um 

luminoso “neo-Eden” que substitui a velha imagem do jardim 

do paraíso. Neste “Eden” as figuras são divindades que 

brincam, que jogam, num permanente acto teatral 

meticulosamente estudado. É uma dança da praia, uma 

coreografia graciosa que dita as regras do jogo no qual só 

participa quem quer. Quem participa não quer outra coisa se 

não voltar sempre que possível, sempre que a praia o 

receba. O prazer gerado pelo lúdico do veraneio é algo 

transversal a todas as mulheres e homens de todas faixas 

etárias e classes sociais. 

Em suma, estas obras tratam de elogiar a vida. A “joie de 

vivre” é quase inseparável do tema banhista. Contudo este 

ambiente de diversão e brincadeira não é de todo desprovido 

de seriedade. Segundo Huizinga, o lúdico pode ser uma coisa 

muito séria. A própria pose e expressão facial das figuras 

aponta neste sentido. E, felizmente, sabemos que a praia e 

a vivência da praia é cada vez mais levada a sério. Em 

grande parte pela medicina terapêutica (que está na origem 

da actividade banhista) e igualmente importante é o facto 

de ser socialmente positivo e o facto de a ludicidade ser 

cada vez mais respeitada como uma componente essencial da 

vida. Johan Huizinga mal sabia que na altura que estava a 

escrever o sua obra Homo ludens coincidia precisamente com 

o surgimento dos banhos de mar. 

Terminando, gostaríamos de analisar a questão do bikini à 

luz da Filosofia da Moda de Georg Simmel. Para Simmel a 

moda é particularmente expressiva do dualismo humano. A 

moda em si tem uma natureza dualista. A moda engloba em 

simultâneo uma vertente de identificação a um padrão 

universal e uma vertente de individualização dentro desta 
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mesma unidade social. A moda é, antes de tudo, uma forma 

social que deriva da psique humana e das suas necessidades. 

Na sua dualidade ela cumpre uma necessidade de 

identificação por via da imitação e uma necessidade de 

individualidade por via da distinção. A primeira permite ao 

sujeito integrar no colectivo apoiando-se em referências 

seguras que garantem uma estabilidade psíquica. A segunda 

permite satisfazer uma tendência para a diferenciação 

provocada por uma necessidade para a definição clara do 

“eu” singular em relação a si próprio, em relação ao grupo 

que pertence, e em relação aos outros grupos sociais. Esta 

dinâmica de imitação/distinção varia de pessoa para pessoa 

consoante o seu contexto histórico e as suas necessidades 

psíquicas. Qualquer que seja o caso, a moda existe porque 

nenhum homem é na sua essência autónomo. A moda também 

inclui dinâmicas de distinção de classes através de 

manifestações simbólicas das distâncias reais entre classes 

sociais. A moda tem ainda a preocupação de satisfazer a 

necessidade primária para o eterno. Este papel é cumprido 

paradoxalmente através da permanente mudança e o seu fruto, 

a novidade. A novidade é sempre uma promessa de eterno e 

estranhamente esta permite por momentos esquecer todos os 

descartes anteriores e a sua inevitável fugacidade. 

Com isto em mente olhemos uma última vez para a quarta peça 

mantendo a nossa atenção na indumentária das 3 principais 

figuras. Claramente existe uma coordenada universal, uma 

norma, uma moda específica do tempo em que a obra foi 

pintada, o bikini. E dentro desta moda do bikini é possível 

observar neste caso específico as duas forças que actuam na 

moda, a imitação/distinção. Os bikinis das 3 figuras 

femininas contêm todos elementos comuns e elementos 

singulares. A figura central tem um bikini com uma cor 

idêntica às demais mais mas com uma forma distinta. O mesmo 
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poderá ser dito para as outras figuras. Esta evidente 

presença duma componente de moda levanta automaticamente a 

questão da temporalidade/intemporalidade. A frescura da 

novidade promete o eterno até à próxima novidade. O mesmo 

acontece com esta pintura, ela é eterna, até ao dia em que 

mude. 
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CONCLUSÃO 

Consideramos uma tarefa difícil objectivar conclusões numa 

dissertação desta natureza. Contudo, gostaríamos de 

aproveitar este último momento para sublinhar algumas das 

ideias que prevaleceram após a elaboração desta tese, 

recordando novamente os diferentes pontos que compõem este 

trabalho. 

Sublinhamos a ideia que, o banho, enquanto imagem 

representada, na História da Pintura, foi adquirindo, ao 

longo do tempo e em diversas linguagens plásticas, uma 

autonomia gradual que, culmina, na aquisição do estatuto de 

Tema da Pintura. Isto foi, em grande parte, fruto do 

próprio fascínio dos artistas pelo banho e pelas questões a 

ele associadas. Esse mesmo fascínio, levou a que os 

Escritores e os Pintores do séc. XVIII e XIX criassem uma 

imagem de marca da novidade da época, os banhos de mar. 

Consequentemente esta “publicidade” levou a que a veraneio 

balnear se tornasse uma actividade das massas um pouco por 

todo o mundo. Portugal também viria a aderir a esta 

novidade dos banhos de mar, convertendo-se num dos melhores 

destinos turísticos balneares. 

Sublinhamos também a ideia do elemento primordial “água” 

como substância seminal que dá a vida (ou a retira). Este 

elemento equilibra a mente humana e envolve o nosso corpo 

maternalmente, restaurando a sua pureza infantil. As 

imagens que a água gera são poderosas e necessárias para 

uma imaginação saudável. 

Sabemos hoje que o Lúdico (o jogo) é uma componente 

indispensável da vida humana, sem o qual, o Homem vive numa 

condição de desilusão perante a dureza da realidade. 

Curiosamente, a palavra “ilusão” deriva da expressão latina 
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“in ludere” que quer dizer “em jogo”. O jogo é um caminho 

para um possível prazer arrebatador que, apesar de não ser 

garantido, é sempre merecido, seja por via da vitória 

competitiva, seja pela via da evasão imersiva que consegue 

envolver totalmente os seus participantes num “faz de 

conta” perfeito. 

Congregando estas questões e na esteira de grandes pintores 

como David Hockney e Eric Fishl, apresentámos e analisámos 

quatro pinturas que apresentam um luminoso “neo-Eden” onde 

as figuras femininas são divindades que brincam, que jogam, 

num permanente acto livre e performativo. A estas obras 

ainda associámos a questão da moda (bikini) segundo Georg 

Simmel. A moda deriva da psique humana e tem em vista 

satisfazer as necessidades de identidade, individualidade, 

e, o desejo humano primário para o eterno. 

No final desta dissertação de Mestrado em Pintura, olhamos 

com uma visão renovada para o banho, atribuindo-lhe o seu 

devido valor para a vida humana em todos os níveis. Não só 

se trata de um acto de higiene ou sequer de um acto 

medicinal terapêutico, mas também de um acto social que une 

as pessoas, um acto espiritual que promete o absoluto. 
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ANEXOS 

Tabelas de Imagens 1-6. 

  



TABELA 1 
 

ANO AUTOR TÍTULO TÉCNICA E 
DIMENSÕES 

IMAGEM 

 
 
 

575 A.C. 

 
 
 

desconhecido 

 
 
 

Mulheres no banho 

 
 
 

Figuras a Negro em 
Vaso Etrusco 

 

 
 
 

200 D.C. 

 
 

 
desconhecido 

 

 
 
 

Mulher no Banho 

 
 

Mosaico 
Policromado 

Romano 

 
 
 
 

1490 

 
 
 

Hieronymus Bosch 

 
 
 

Jardim das Delicias 

 
 

Óleo s/ tríptico de 
Madeira, 220 x 389 

cm. 

 

 
 
 

1486 

 
 
 

Sandro Botticelli 

 
 
 

Nascimento de 
Vénus 

 
 
 

Tempera s/ tela, 
172.5 × 278.5 cm. 

 

 
 
 

1520 

 
 
 

Ticiano Vecelli 

 
 
 

Vénus  

 
 
 

Óleo s/ tela, 
57 x 76 cm. 

 
 
 
 

1556 

 
 
 

Ticiano Vecelli 

 
 
 

Diana e Acteon 

 
 
 

Óleo s/ tela, 184.50 x 
202.20 cm. 

 
 

 
 

1765 

 
 

Jean-Honoré 
Fragonard 

 
 
 

Os Banhistas 

 
 
 

Óleo s/ tela, 64 × 80 
cm. 

 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/ 



TABELA2 
 

ANO AUTOR TÍTULO TÉCNICA E 
DIMENSÕES 

IMAGEM 

 
 
 
               1829 

 
 

 
William Heath 

 
 
 

Sereias em Brighton 

 
 
 

Gravura s/ papel 

 

 
 
 

1839 

 
 
 

Théodore Chassériau 

 
 
 

Susana no Banho 

 
 
 

Óleo s/ tela, 255 x 
196 cm. 

 
 
 
 

1862 

 
 
 

Jean Auguste 
Dominique Ingres 

 
 
 

O Banho Turco 

 
 
 

Óleo s/ tela, 108 x 
110 cm. 

 

 
 
 

1868 

 
 
 

Gustave Courbet 

 
 
 

A Mulher nas Ondas 
 

 

 
 
 

Óleo s/ tela, 65 × 54 
cm. 

 
 
 
 

1874 

 
 
 

Paul Cézanne 

 
 
 

Banhistas 

 
 
 

Óleo s/ tela, 38,1 × 46 
cm. 

 

 
 
 

1875 

 
 
 

Édouard Manet 

 
 
 

Banhistas no Sena 

 
 
 

Óleo s/ tela, 132 × 98 
cm. 

 
 
 
 

1884 

 
 
 

Georges-Pierre 
Seurat 

 
 
 

Banhistas em 
Asnières 

 
 
 

Óleo s/ tela, 201 × 
300 cm. 

 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/ 



TABELA 3 
 

ANO AUTOR TÍTULO TÉCNICA E 
DIMENSÕES 

IMAGEM 

 
 
 

1887 

 
 
 

Pierre-Auguste 
Renoir 

 
 
 

As Grandes Banhistas 

 
 
 

Óleo s/ tela, 115 × 
170 cm. 

 

 
 
 

1892 

 
 
 

Paul Gauguin 

 
 
 

Tahitianos na Praia 

 
 
 

Óleo s/ tela, 109.9 × 
89.5 cm. 

 
 
 
 

1909 

 
 
 

Henri Matisse 

 
    
 

Banhistas no Rio 
 

 
 

 
 
 

Óleo s/ tela, 259.7 x 
389.9 cm. 

 

 
 
 

1915 

 
 
 

Otto Mueller 

 
 
 

Paisagem com 
Banhistas 

 
 
 

Óleo s/ tela 

 
 
 
 

1964 

 
 
 

David Hockney 

 
 
 

Man In Shower in 
Beverly Hills 

 
 
 

Acrílico s/ tela, 165 x 
165 cm. 

 

 
 
 

2001 

 
 
 

Pamela Golden 

 
 
 

As the Hunters 
Approached” 

 
 

Acrílico, 5,2 x 8 cm, 
centrado numa 

moldura branca de 
60 x 60 cm. 

 

 
 

 
2006 

 
 
 

Eric Fischl 

 
 
 

Beautiful Day 
 
 

  

 
 
 

Óleo s/ linho, 134 x 
198 cm. 

 

Fontes: http://commons.wikimedia.org/, http://www.hockneypictures.com/ , http://www.ericfischl.com/,  

http://www.pamelagolden.com/ 



TABELA 4 
 

ANO AUTOR TÍTULO TÉCNICA E 
DIMENSÕES 

IMAGEM 

 
 
 
 
 

1884 

 
 
 
 
 

João Marques 
de Oliveira 

 
 
 
 
 

Praia de Banhos 

 
 

 
 

 
Óleo s/ tela, 
46 x 49 cm. 

 

 
 
 
 
 

S/ Data 

 
 
 
 

 
João Vaz 

 

 
 
 
 
 

A Praia 

 
 
 
 
 

Óleo s/ tela, 
47,5 x 57,5 cm. 

 
 
 
 
 
 

1918 

 
 
 
 
 

José Malhoa 

 
 
 
 
 

Praia das Maçãs 

 
 
 
 
 
Óleo s/ Madeira, 

69 x 87 cm. 

 
 
 
 
 
 
 

1906 

 
 
 
 
 
 

D. Carlos de 
Bragança 

 
 
 
 
 
 

Praia de Cascais 

 
 
 
 
 
 

Aguarela s/ 
papel 

 
Fonte: http://www.ci.uc.pt/artes/6spp/ 



TABELA 5 
 

ANO AUTOR TÍTULO TÉCNICA E 
DIMENSÕES 

IMAGEM 

 
 
 

1967 

 
 
 

David Hockney 

 
 
 

A Bigger Splash 

 
 
 

Acrílico s/ tela, 244 x 
244 cm. 

 
 
 
 

1966 

 
 
 

David Hockney 

 
 
 

Peter getting Out of 
Nick's Pool 

 
 
 

Acrílico s/ tela, 213 x 
213 cm. 

 
 
 
 

1963 

 
 
 

David Hockney 

 
    

 
Domestic Scene, Los 

Angeles 
 

 

 
 
 

Óleo s/ tela, 152 x 
244 cm. 

 

 
 
 

1971 

 
 
 

David Hockney 

 
 
 

Rubber Ring Floating 
In a Swimming Pool 

 
 
 

Acrílico s/ tela, 91 x 
122 cm. 

 

 
 
 

1978 

 
 
 

David Hockney 

 
 
 

Schwimmbad 
Mitternacht  (Paper 

Pool 11) 

 
 
 

Papel prensado e 
colorido, 183 x 217 

cm. 

 

 
 

 
1972 

 
 
 

David Hockney 

 
 
 

Portrait of an Artist 
(Pool with two 

figures) 
 

 

 
 
 

Acrílico s/ tela, 212 x 
305 cm. 

 

Fonte: http://www.hockneypictures.com/ 



TABELA 6 

ANO TÍTULO TÉCNICA E 
DIMENSÕES 

IMAGEM 

 
 
 
 
 

2010 

 
 
 
 
 

Banhistas (i) 

 
 

 
 

 
Óleo s/ tela, 
60 x 80 cm. 

 

 
 
 
 
 

2010 

 
 
 
 
 

Banhistas (ii) 

 
 
 
 
 

Óleo s/ tela, 
80 x 100 cm. 

 

 
 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
 

16 Banhistas 

 
 
 
 
 
Acrílico s/ tela, 
100 x 130 cm. 

 
 
 
 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
 
 

Banhistas (iii) 

 
 
 
 
 
 

Óleo s/ 8 telas, 
50 x 40 cm. 

(cada) 

 
Fonte: http://www.antoniosousalara.pt.vu/ 
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