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RESUMO/ABSTRACT 

As diferentes civilizações desenvolveram as suas cosmogonias e antropogonias 

em torno de conceitos míticos universais. A sua tradução expressou-se pelas linguagens 

oral, pictórica e finalmente escrita. Confrontados com estes legados míticos, 

verificamos a universalidade de alguns mitos, salientamos o mito universal da luz nesta 

investigação. Cremos que, a partir das narrativas míticas sobre a luz foi possível e 

necessário, a materialização de imagens pictóricas sobre as descrições dos seres e dos 

“acontecimentos” sobrenaturais.  

A representação pictórica foi, e é, um meio privilegiado para tudo representar. A 

representação pictórica não interroga a veracidade do mito apenas dele retira a descrição 

do apresentado/referente, dando-lhe visibilidade. Toda a narrativa oral e escrita sobre os 

mitos se torna representável, necessitando o observador (como em qualquer linguagem) 

de se munir do sentido dos textos e da iconografia para entender como elaborar o 

representado, especialmente a representação dos mitos da luz a qual se reveste de 

características singulares. 

Na civilização ocidental o legado míto-teológico da luz apresenta alguma 

complexidade acrescida no séc. XVI e XVII. O cruzamento dos três grandes legados 

culturais de raiz Grega Antiga, Judaica e Cristã e os sincretismos filosófico-teológicos 

dos humanistas, são disto evidência. A escolha da luz na representação pictórica é 

resultado duma observação directa entre o sujeito e o mundo. Mas a luz não se confina a 

uma visibilidade do Sol, da Lua ou da chama, existe no mito uma luz supra-sensível em 

Platão e uma luz divina nas religiões do Livro. Estas concepções de luz são 

diferenciadas, por vezes julgadas afins. Terão tido entre meados do séc. XVI e séc. 

XVII, muitas aplicações “astuciosas” pela mão de muitos artistas, tais como, Rafael, 

Tintoretto, Caravaggio, Rembrandt ou Rubens entre outros. 

As palavras-chave propostas têm, pela ordem indicada, uma procura de 

transversalidade, porquanto nestes períodos históricos é patente a falta de conhecimento 

científico. Hoje, achamos que, em demanda de uma Causalidade, o primado da luz se 

destaca ao primado «pliniano» de uma pintura «nascida da sombra». 

  



 

 
 

ABSTRACT 

The different civilizations developed their own cosmogonies an anthropogonies 

about the universal mythical concepts. Their translation was expressed through oral, 

pictoral and finally written languages. Confronted with this mythical legacy, we verify 

the universality of some myths, stressing the mythical myth of light in this investigation. 

We believe that, from the mythical narratives about light, the materialisation of pictoral 

images about the descriptions of being and of the “supernatural” events was possible 

and necessary. 

The pictoral representation was, and is, an exceptional means to represent 

everything. The pictoral representation does not question the truthfulness’ of the myth 

only of it taking the description of that presented or concerned and giving it visibility. 

All the oral and written narratives about the myths become representable, requiring the 

observer (as in any language) to equip him or herself with the sense of the texts and of 

the iconography in order to understand how to prepare the represented, especially the 

representation of the myths of the light, which takes on singular characteristics. 

In western civilisation, the mythically theological legacy of the light presents 

some additional complexity in the sixteenth and seventeenth centuries. The crossroads 

of the three great cultural legacies, Ancient Greek, Judaic and Christian, respectively, 

and the philosophically theological syncretisms of the humanists are evidence of this. 

The choice of the light in the pictoral representation is the result of a direct observation 

between the subject and the world. But, the light is not confined to a visibility of the 

Sun and the Moon or the flame; a hypersensitive light in Plato and a divine light in the 

religion of the Book exist in the myth. These concepts of light are differentiated and at 

time judged alike. Between the mid sixteenth century and seventeenth century there will 

have many “cunning” applications at the hand of many artists such as Rafael, Tintoretto, 

Caravaggio, Rembrandt or Rubens among others. 

The proposed keywords try to demonstrate transversality, since the lack of 

scientific knowledge is evident in the historical periods. Today we think that, in the 

demand for causality, the primacy of the light stands out from the “plinian” primacy of 

a painting “born from the shadows” 
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INTRODUÇÃO 

 

A pintura iniciada no séc. XV fornece uma vasta e diversificada produção 

pictórica. Aparentemente inovadora, apresenta-se como inserida num contínuo, num 

princípio técnico-expressivo que muito deve a um legado que foi ganhando corpo ao 

longo dos séculos anteriores. Confrontamos inovadoras resoluções pictóricas com a 

manutenção de uma temática profana e sagrada em que ambas conhecem uma nova 

fonte inspiradora: o legado grego. Neste universo cultural, devemos questionar o papel e 

a importância da tratadística (manuais de instrução pedagógica da técnica pictórica e 

opinação estética) e/ou do inovadorismo pictórico dos artistas. 

No que concerne à temática, as formas representadas utilizavam como referente o 

mundo com os seres e os objectos ou dele partiam, ao longo do século XV até ao século 

XVII com a proliferação da temática religiosa, para fazer emergir um novo visionarismo 

imagético. Será possível abordar a temática religiosa dos legados grego clássico e 

judaico-cristão sem referir os conceitos e significações simbólicas que essas culturas 

inculcaram na civilização ocidental, em geral, e, em particular, no espírito dos pintores 

enquanto produtores de imagens? E entre teoria e prática da pintura, qual é o grau de 

conhecimentos requeridos? Por outras palavras: qual o papel da exegese e qual o da 

teoria e prática pictórica? 

Partindo da importância que a luz desempenhou no universo da religião, ocupando 

a luz uma presença transversal a todas as culturas, e da necessidade de criar todo um 

imaginário de temática religiosa em torno da luz, surgiu a proliferação da simbologia da 

luz na representação pictórica de cunho religioso na nossa cultura ocidental. 

Centramos a investigação na luz e na pintura de representação, classificada 

genericamente de renascentista, e num mundo/referente (iluminado pelo Sol), do qual 

nunca conseguiu emancipar-se, quer através da luz classificada de natural, quando 

colocada na pintura, a que o Sol ou o fogo dá visibilidade, quer através da luz 

denominada de “artificial”, com tudo o que no plano técnico-expressivo da pintura 

implica de movimentação do foco de luz ou mesmo de vários focos de luz. 

Perguntamos: porque é a luz artificial em pintura? 
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A composição pictórica tridimensional não é toda ela artifício? Será que a luz, na 

sua invisibilidade física, não adquire protagonismo para além do plano das evidências? 

O espanto experimentado perante todo um imaginário supra-real não é desvendador de 

uma suposta dimensão oculta da realidade? 

Culturalmente, os renascentistas já estavam imbuídos de uma tradição matricial 

judaico-cristã: um conceito de mundo primevo matricial no judaísmo, um «ad initium», 

génesico retirado da Tora para o Velho Testamento Cristão, conceito no seio do qual se 

tentou ajustar outra cosmogonia renascida da Grécia Antiga. 

A sociedade grega demonstrou ser possível pensar o mundo, conciliando o sistema 

religioso instituído, o mundo e os seres e encontrando explicações para os fenómenos 

naturais. Esta curiosidade permitiu que os filósofos pré-socráticos, iniciassem o que 

viria a denominar-se de filosofia natural, sendo precursores de dois pensadores 

influentes na cultura ocidental, Platão e Aristóteles, cujas questões básicas têm vindo a 

ser colocadas pela filosofia: Donde Vimos? Quem Somos? Para Onde Vamos? 

O ser humano, confrontado com o percepcionado e perante a eventualidade de um 

não percepcionado, cedo criou um contraponto entre duas questões (as evidências 

fenomenológicas objectivas e a possibilidade de leituras subliminares, subjectivas) 

através duma visão elaborada à sua auto-imagem e semelhança, já que a coerência 

decorrente entre o pensar, o dizer e o fazer não é do domínio humano comum. Na 

percepção do mundo, um dado parecia evidente e inquestionável: a Terra sofre 

transformações mas permanece, enquanto que os reinos vegetal e animal têm em 

comum com o Homem a característica de “nascer”, “crescer” e “morrer”. Entendamos, 

sem metáfora, que todos surgem e desaparecem no mundo. 

Veremos se na dicotomia entre o visível e o invisível, mas sobretudo na procura de 

justificar o perceptível, se manifestou a inquietação do Homem. Este ser dotado de 

consciência de si espelha a recusa ou o medo da morte. Neste cenário, era fundamental 

encontrar uma saída para um conjunto de interrogações latentes. As 

efabulações/respostas de que faz eco a tradição oral, podiam ser traduzidas em imagens 

e posteriormente na escrita. 
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Os domínios da representação pictórica da luz em torno de um imaginário religioso 

que, contraditoriamente, não se refere ao mundo do quotidiano humano, mas dele se 

serve para palco de eventos de carácter espiritual, têm de conciliar o mundo como 

referente com a formalização de representações pictóricas que remetam para uma 

«realidade outra», um domínio supra-sensível (Platão), um domínio do reino espiritual 

cristão. Permanecer fiel à percepção «sensível», numa representação mimética 

«conforme a natureza», e simultaneamente introduzir um novo paradigma «supra-

sensível» de uma «realidade outra» não se revelou de solução imediata. 

A representação em pintura torna-se acto de pensar: O que representar? Como 

representar? Até onde vai a cópia do real? O que é a verosimilhança? Na semelhança 

que lugar ocupa a diferença? Um princípio teórico recolhia a unanimidade dos pintores, 

todos pareciam concordar: a mimesis remetia para uma representação em que a ilusão de 

tridimensionalidade (a perspectiva cónica) deveria atingir um grau eficaz de simulacro 

do mundo; as representações das formas e figuras no espaço tridimensional virtual 

criado pela perspectiva cónica deviam expressar volumetrias convincentes. Para tal 

tornava-se necessário recorrer à “modelação” em claro/escuro dos elementos 

representados. Estes fundamentos teórico-práticos da pintura de representação manter-

se-ão como elemento de unidade na diversidade da prática individualizada do processo 

artístico. 

O recurso a imagens de referências míticas e simbólicas insere-se como uma espécie 

de componente incontornável no imaginário individual (na opinião de Sigmund Freud) e 

no imaginário colectivo (acrescentaria Carl Jung) da nossa raiz cultural, 

impossibilitando a negação das influências do legado teogónico e cosmogónico na 

cultura ocidental, principalmente no modo como influenciaram a teoria e prática 

pictórica da representação. É na representação de paradigmas e de arquétipos simbólicos 

que a luz é arquétipo dos arquétipos? 

Desde logo, o mito da criação na Bíblia é o cenário para a primeira referência à luz 

divina, ao «fiat lux» criador enquanto expressão da vontade de Deus, uma Luz que, na 

tradição judaica, permaneceria em Deus e Sua palavra na palavra. Sem contrariar a ideia 

de Luz na palavra, o cristianismo quis trazer ao mundo a Luz da Redenção com o 

Messias, o Verbo feito carne, aporia/dogma apelando a uma arte sacra cuja 
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representação pictórica simbólica deveria conter a simbologia da luz “outra” que, para a 

Igreja, nada possuía de ficcional, antes velada ao comum dos mortais. 

A este conjunto de referências, que constituem uma forma de ordenação simbólica 

do mundo, como faz notar Cassirer, acrescentámos uma abordagem das interrogações 

de Grassi em torno da definição de mito e, deste modo, parece-nos pertinente efectuar 

quer uma aproximação tanto à cultura grega da antiguidade, como à cultura judaica e 

sua transição para o cristianismo. Queremos desde já avançar com a defesa em tese de 

que a tipologia da luz entre concepção e representação na realidade e na eventual, 

«dizemos nós», supra-realidade definiram o espírito inquiridor dos filósofos gregos nos 

conceitos de idea, eidos, techne e poiesis, lançando as premissas de uma linhagem 

filosófica que se estende de Platão aos Humanistas renascentistas: prova da tentativa de 

conciliar platonismo, aristotelismo e cristianismo. Humanistas como Marsílio Ficino ou 

de Pico della Mirandola mostraram-se empenhados em textos especulativos e 

sincréticos e até em sugestões de representações de imagens, sem grande repercussão 

numa pintura servil à exegese e mecenato da Igreja Católica Apostólica Romana. 

E, realmente, terá sido sempre assim? Observando a complexidade deste período 

podemos vir a defender dois períodos distintos: temos uma quase obsessão pela 

aproximação/representação do mundo “tal como ele é”? Ou por um mundo idealizado? 

Ou ainda pela simbiose de ambos? 

Em boa verdade, sabemos a priori que um cristianismo assente na rejeição do 

mundo, condicionante de uma aproximação/relação à realidade, estava a ser 

ultrapassado. Como parte integrante da pintura, a luz adquirira toda uma metodologia 

para a construção de um espaço virtual tridimensional. Para representar a luz divina de 

uma forma mais convincente, houve a necessidade de recorrer a novas soluções 

pictóricas: a representação da luz simbólica espiritual em redor da cabeça dos santos 

tornou-se uma abstracção da realidade, a auréola circular colidia com a perspectiva, o 

círculo plano de Giotto exigia a auréola elíptica de Leonardo. Quando os pintores se 

decidem pelo uso da luz tal como se revela na natureza, ela manterá a cumplicidade que 

sempre possuiu com o mundo, porém, será alvo de uma nova presença. A luz exprimirá 

uma nova representação devido a circunstâncias teológico-sociológias? Será meramente 
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“pictórica”? O produto teórico-prático da concepção dos pintores? A propaganda 

religiosa munir-se-á da luz na defesa do dogma/paradigma da luz divina? 

Nesta investigação, situada entre meados do séc. XVI e séc. XVII, sem esquecer o 

legado do séc. XV ou recorrer a exemplos anteriores ou posteriores elucidativos, foram 

muitas as aplicações “astuciosas” da luz que surgiram, inquestionavelmente, do espírito 

e das mãos de diferentes artistas, como Tintoretto, Caravaggio, Rembrandt ou Rubens 

entre tantos outros. Não se pretende, sublinhe-se, salientar os pintores mas as obras em 

que a luz foi incorporada de forma singular. Defendemos ainda que balizámos a tese 

entre os meados dos séculos XVI e XVII, porque considerámos o período histórico em 

que surgiram as soluções mais ousadas no recurso aos efeitos luminosos na pintura e 

também porque, o Concílio de Trento inicia, em meados do séc. XVI, uma campanha de 

afirmação dos dogmas, da qual perspectivamos assinalável influência na pintura da 

época e cujo epílogo pictórico em torno da luz embora permanecendo, conhecerá em 

Rembrandt o seu mais frutífero intérprete. 

Esta abordagem, simultaneamente plural e estrita, de/e sobre a luz apresenta-se 

como projecto de investigação de um período histórico: o momento em que a luz 

ultrapassa a «presença passiva» de «dar a ver» o representado para se tornar o elemento 

intrigante e misterioso, quiçá protagonista, um a priori na análise de algumas pinturas. 
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CAPÍTULO I 

 

A REPRESENTAÇÃO – A luz no legado «clássico» pictórico 

 

1. O mundo como referente na representação pictórica 

Desde a pré-história que podemos encontrar os mais variados processos de 

representação pictórica. A necessidade de representar esteve sempre presente na 

Humanidade, independentemente dos meios técnicos e finalidade. Por isso, o Homem 

ao utilizar o mundo como referente, ou quer ao abstrair-se dele (ainda assim partindo 

dele), o Homem foi imaginando seres fantásticos, deduzindo das formas biomórficas 

figuras geométricas abstractas, caracterizadas por um traço comum: o produto da 

perscrutação e da análise humana. Estamos perante um Homem que usa a sensibilidade 

visual não só para nesse acto ver o mundo, de o reproduzir ou mesmo alterar, como 

também lhe introduz uma dimensão conceptual ao serviço de uma supra-realidade, 

introduzindo na civilização um conjunto de “imagens imaginadas” que serviram 

finalidades religiosas, sociais e políticas. 

Na singularidade da imagem pictórica estiveram sempre presentes a atribuição de 

uma função e na sua elaboração a sujeição e condicionamento aos meios materiais 

disponíveis. Tais circunstâncias subordinaram-se ao grau de conhecimento e 

desenvolvimento cultural das sociedades que produziram o seu, revertido em nosso, 

património cultural. Coube aos artistas de cada época a concepção e produção artística 

tida como adequada a uma elite em particular e à sociedade em geral. É nesta 

necessidade justificativa a posteriori - do que teriam sido as representações pictóricas - 

que reside a dificuldade em teorizar sobre os princípios e as transições e as definições 

das diversas formas de representação pictóricas que, aparentemente destinadas a um 

imaginário, necessitaram de sucessivas alterações formais.  

Um ligeiro percurso pela história das imagens basta para que, ao aproximarmo-

nos do quatrocentos, tenhamos a rápida percepção das alterações ao paradigma vigente 

na teoria e prática pictórica no seio de uma conjuntura favorável ao reajustamento do 
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modelo da Antiguidade Grega Clássica à necessidade circunstancial da criação de um 

novo paradigma que se entendeu denominar de Renascimento. Porém reportando-nos à 

época e inovação em que estes acontecimentos ocorreram, há a considerar, que os seus 

protagonistas não possuíam a noção de “renascer”: queriam responder naturalmente a 

uma solicitação cultural e não ao conceito de recuperação, de “regresso a”, indo ao 

encontro de uma raiz cultural com a qual se identificavam e lhes introduzir no seio da 

cultura proto-renascentista um novo paradigma da representação de qualquer tipo de 

imaginário. 

Hoje, parece-nos evidente estimar que uma época e os seus princípios regem os 

fenómenos artísticos, e que também a sociedade à semelhança do indivíduo está pronta 

a receber no seu seio cultural uma cultura com a qual encontre afinidades. Evocando 

Edgar Morin (1921-) «O Homem é um ser bio-psico-sociológico», ou ainda, que o 

Homem se confronta constantemente com a sua circunstância segundo Ortega y Gasset 

(1883-1955). 

Por tudo isto, as questões levantadas pela curiosidade humana sobre o mundo, os 

outros, e sobre si mesma constituem uma amálgama de conceitos a analisar enquanto 

abordagem interdisciplinar. A interdisciplinaridade apresenta-se como factor 

fundamental quando ao tratarmos de uma sociedade também ela emergente de novos 

conceitos e de jogos de poder entre uma tradição arreigada a princípios conservadores e 

uma intelectualidade sedenta de novidade. No movimento artístico, como defendeu o 

sociólogo Arnold Hauser (1892-1978), era necessário satisfazer o imaginário profano de 

um mecenato aristocrático humanista, mas apelando ao mesmo princípio lógico, 

também a Igreja Católica se apresentou perante os artistas como um mecenas forte a 

cujas solicitações de participação na criação/representação de um imaginário religioso 

os artistas tiveram de corresponder. 

Em pintura, genericamente denominada de “clássica” pela modernidade do séc. 

XX para a classificar… ou “desclassificar” tal como na Antiguidade com certo desdém 

a pintura não “clássica” fora dita de “bárbara” julgamos importante tecer algumas 

considerações sobre as implicações que o termo clássico pode suscitar na definição de 

representação. 
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Atentemos em alguns conceitos definidores da representação dita “clássica”e do 

modo como essa representação se expressa na linguagem pictórica. Empenhado numa 

definição plausível de representação, o filósofo americano Noël Carroll
1
 (1947-) 

começa por defender que, as duas teorias centrais são a verosimilhança e a ilusão, pois 

que, se partirmos da verosimilhança, «x só representa y no caso de se parecer com y»
2
 e 

que, a ilusão se dá quando «x representa y, apenas se x causar a impressão de y nos 

observadores»
3
. O autor faz radicar estas duas preposições em Platão (428/9-347 a.C.) 

[…] Platão julgava que a pintura era exactamente o mesmo que 

colocar um espelho diante de um objecto. Como o reflexo de um 

espelho é semelhante ao objecto com que se parece em muitas das 

suas características visuais, Platão defendia o que aqui chamamos 

teoria da semelhança. […]
4
 

É um princípio fácil de aceitar na medida em se inscreve nos parâmetros da nossa 

investigação do período renascentista e em igual asserção reiterada pelo próprio 

Leonardo da Vinci (1452-1519). O conhecimento de que dispomos acerca da influência 

exercida pelo platonismo no Renascimento, afirmamos que Carroll nos serve de apoio, 

embora as aparentes contradições que denota se devam à procura lógica e denotativa da 

relação que podemos estabelecer entre a representação e a sua verosimilhança com o 

representado. 

Na continuidade do texto e fazendo jus à sua condição de filósofo, Carrol parte à 

procura uma verdade universal. Perante um grupo de militares em torno de um mapa 

militar a presença de um pionés sobre um mapa pode representar, não representando, 

uma divisão de cavalaria, para o autor. Logo conclui que, «Não é necessário que haja 

semelhança»
5
, já que, «se a relação do símbolo (denotação) é o cerne da representação, 

e é possível ter denotação sem semelhança, então a semelhança não é condição 

necessária»
6
 Termina o seu raciocínio afirmando que «A denotação é suficiente para 

                                                           
1
  CARROLL, pp. 48 a 71 

   Noëll Carrol é professor de filosofia na CUNY Graduate Center,em NY. 
2
  Ibidem, p. 48. 

3
  Ibidem, p. 48. 

4
  Ibidem, p. 49. 

5
  Ibidem, p. 49. 

6
  Ibidem, p. 49. 
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determinar a representação; sozinha, é condição necessária e suficiente para a 

representação»
7
.  

Neste ponto, o autor inicia um processo de análise do que é ou pode ser o limite 

de uma representação levantando várias possibilidades e entra numa aparentemente 

contradição e quase inviabilidade de definição de representação. Ao questionar os 

limites da representação, esta análise permite-nos reafirmar que a representação 

pictórica sempre se muniu de uma diversidade de meios e soluções técnicas disponíveis, 

inserida num encadeamento histórico dos legados artístico-culturais e na necessidade de 

uma referência epocal em que a análise da representação pictórica se circunscreve e se 

inscreve na obra: o objecto pictórico definível na sua especificidade por um 

sujeito/autor concreto. 

Como finalmente reconheceu Carrol, também uma teoria subjacente da ilusão 

«não descreve correctamente a nossa maneira de olhar as imagens pictóricas». Então, 

como definir representação? Reafirmamos que, em vez de nos enlearmos numa 

multiplicidade de afirmações/negações filosóficas, devemos recorrer às características 

formais da representação e considerar a sua inscrição, enquanto representação e solução 

pictórica específicas.  

Dando continuidade ao pensamento do autor, começamos a aperceber-nos de que 

Carrol prossegue na procura de um sentido universal para representação, que não pode 

existir. Mas há uma forma de representação, pelo simples motivo de que há muitas 

formas de percepção do mundo. Como podemos constatar, quando abordarmos os 

mecanismos da visão, a percepção implica a diferença no entendimento do 

percepcionado, logo, uma diferenciação dos resultados representados e 

simultaneamente, as solicitações culturais de uma determinada aplicação/solução que 

implica o «como representar».  

Não retirando a mais-valia ao texto supra-mencionado, seja filosófico, histórico, 

sociológico, ou mesmo científico (defendemos o recurso a áreas de conhecimento 

diferentes quando necessário) a questão deve ser colocada de outro modo, a saber: 

delimitar um período da história da Humanidade; avaliar até que ponto o pensamento da 
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  Ibidem, p. 49. 
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época pode condicionar ou motivar um determinado tipo de representação; aceitar o 

contributo que possa reverter num melhor entendimento das obras, tendo em conta os 

meios materiais disponíveis e as características das soluções formais usadas pelos 

artistas. 

Estes conceitos podem auxiliar a verificar como evoluciona uma representação 

renascentista, tendo como referente a “materialidade” do mundo a par de uma 

“metafísica” de simbologia divina, a criação de imagens situadas entre a representação 

pictórica do real e do não-real, ou mesmo de elementos retirados da realidade mas que, 

pela forma como são introduzidas, adquirem, contextualizadas, condição simbólica. A 

referência a uma entidade espiritual, por exemplo, um anjo, baseou-se na representação 

do corpo humano, mas, enquanto ser celestial, devia assemelhar-se de algum modo a 

Hermes, o mensageiro dos deuses gregos. Os anjos cristãos tinham de se deslocar do 

Céu, e sendo os pássaros que sobrevoam os céus, lógico se torna que possuam asas e se 

distingam inequivocamente dos humanos por uma aparência assexuada. Servindo a 

nossa realidade espaçotemporal como referente para a criação de imagens de uma nova 

dimensão “espaço-intemporal”. Curiosamente, se a criação do mundo era tida como 

emanação e vontade divina, isto é, se o visível, o sensível (como diria Platão), era 

resultado do supra-sensível, tínhamos agora de confrontar uma direcção oposta em que 

a representação do supra-sensível dependia da criação no domínio do sensível. O 

invisível emanado do visível impunha-se na representação pois a representação de algo 

não existe na nossa realidade só pode surgir a partir do que se conhece: a premissa 

básica para entender e contextualizar todo o imaginário de representação mítica e ou 

religiosa.  

[…] Mas o que é o símbolo? O filósofo pragmatista A. C. Pierce 

definiu o símbolo como um signo «cujo significado especial ou 

capacidade de representar adequadamente aquilo que se representa 

reside apenas no facto de haver um hábito, uma disposição ou outra 

regra efectiva que faz com que ele seja assim interpretado. […]
8
 

Admitindo esta possibilidade, a “representação” da luz pode ser expressa no 

representado, de uma forma mais específica, conforme a visibilidade traduzida pela luz 
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do Sol ou mais conforme uma representação simbólica da luz. Em ambos os casos, os 

efeitos pictóricos da luz definem formas e criam de uma ilusão de /espaço virtual. 

Recorrendo a uma «Luz outra», as características simbólicas ultrapassam ou mesmo 

abandonam a função de iluminadora natural do Sol na realidade visível do mundo tal 

como a conhecemos. A luz deu início a um processo de autonomização reivindicando o 

papel de protagonista e abrindo caminhos a uma nova ambiência, a novas interpretações 

e soluções pictóricas.  

Reconhecendo embora dificuldades em definir o conceito de representação, como 

pretendemos demonstrar através de Carroll. É questão sine qua non valorar a 

componente simbólica retendo do autor que «A exemplificação é uma forma habitual de 

simbolismo»
9
 embora «não seja o mesmo que representação»

10
. O encontro de uma 

teoria da representação com uma teoria da exemplificação aceita que, «as metáforas são 

quase sempre homologias. […] E as homologias têm uma lógica»
11

 

E como queremos investigar sobre essa lógica, defendemos que, a representação, 

nos séculos XV, XVI e XVII acabou por criar um “receituário” sintáxico da linguagem 

pictórica capaz de albergar a integração duma dimensão sensível (uma representação de 

pessoas, objectos, lugares), por vezes tão próxima de uma cópia/representação dos 

referentes, que quase é possível adivinhar a temática religiosa. 

A sequência de representações pictóricas religiosas de Giotto di Bondone (1266/7-

1337), (figs. 1 e 2)
12

; Andrea di Mantegna (1431-1506), (fig. 3)
13

; de Piero della 

Francesca (1416-1492), (fig. 4 e 5)
14

 e finalmente de Leonardo da Vinci (1452-1519) 

(fig. 6)
15

, elucidam claramente sobre como as imagens religiosas foram perdendo as 

referências simbólicas, nomeadamente as tão utilizadas auréolas em redor das cabeças, 

ainda presentes em Giotto e de que o séc. XV parece começar a abdicar. Perante este 

facto, um observador comum pode olhar o Cristo morto (fig. 3) de Andrea Mantegna 

como um ser humano comum, não fora as chagas – de pouca visibilidade – 
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   Ibidem, p. 104. 
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  Ibidem, p. 105. 
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  Ibidem, p. 109. 

12
  vd. Anexo p. 1. 
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  vd. Anexo p. 2. 

14
  vd. Anexo p. 2 e 3. 

15
  vd. Anexo p. 3. 



 

29 
 

representadas no corpo do Cristo. Deparamos com uma maior falta de explicítude do 

carácter sagrado da imagem na “Madona de Serigallia”, (fig. 4) de della Francesca. Na 

Madona aparentada com uma mulher vulgar segurando uma criança ao colo, no 

“Baptismo de Cristo”, (fig. 5) do mesmo autor, torna-se mais uma vez evidente a 

aproximação do representado com o referente mundo, não fora della Francesca ter 

colocado sobre a cabeça do Cristo a pomba, o símbolo do Espírito Santo, que introduz o 

único elemento sagrado na representação. Chegarmos a uma quase total ausência de 

referentes sagrados na pintura de Leonardo, “Virgem dos Rochedos” (fig.6)
16

. Será? Ou, 

estamos perante uma simbologia mais hermética e velada? Mesmo que assim o 

entendamos, não deixa de ser a representação de duas mulheres e de duas crianças, tal a 

ausência de simbologia que conote os protagonistas com o seu cunho sagrado. Outras 

vezes, são introduzidos elementos representativos de uma dimensão ficcional, 

recorrendo a simbologias e a representações/ilustrações de imagens retiradas da tradição 

mítica ocidental de cunho medieval que superam a realidade, são frequentes em 

Hieronymus Bosch (fig. 7)
17

, ou ainda, referenciando os mitos da Grécia clássica.  

Quer a simbólica dos mitos gregos quer a simbólica da arte religiosa cristã 

criaram um conjunto de imagens pictóricas e escultóricas que ilustraram personagens e 

acontecimentos inexistentes perdidos na memória dos tempos, mas pretenderam 

corresponder a uma descrição dos textos referenciados. É deste modo que as 

implicações filosófico-teológicas, teológico-simbólicas, hermenêuticas, “acolheram” o 

conceito de supra-sensível de raiz platónica na representação de imagens ilustrativas dos 

mitos gregos e as imagens de características teológicas do Velho e do Novo 

Testamento. 

Os conceitos não se fecham sobre si próprios. Além de examinar 

pormenorizadamente as variantes de semelhança/verosimilhança, é necessário recorrer a 

um pensamento mais elaborado que contemple uma aproximação ao oposto do conceito 

analisado, neste particular: o papel da diferença na semelhança. Um conceito, mesmo 

considerado completo em si, antes de se apresentar como produto final passa, enquanto 

«work in progress», por acto de interrogação. Um acto que reclama de variantes 

analíticas e pode exigir uma interacção e uma complementaridade com questões 
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  Vd., Anexo, p. 3 
17

  Vd., Anexo, p. 4. 
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aparentemente marginais, senão mesmo opostas, a fim de evitar uma fundamentação 

redundante.  

Sabemos que falar a mesma língua não pressupõe necessariamente o 

entendimento, mesmo quando o assunto é o mesmo, por exemplo, em alguns programas 

televisivos a voz “off” parece redundante, e por consequência, desnecessária. 

Apelando a uma aproximação wittgensteiniana
18

, a verdade (se a podemos 

reclamar) nunca é a realidade, ou melhor, em linguagem/comunicação a realidade é 

alheia à verdade, já que esta não existe sem julgamento, sem palavras. Queremos dizer 

que a “verdade” - essa verdade que se anuncia - é ela própria desde logo anunciadora de 

uma diferença e que é essa a sua condição numa relação sujeito vs objecto. 

A relação entre sujeito e objecto ocasiona uma inevitável abertura nos domínios 

de uma abordagem fenomenológica e semiológica da comunicação. Vai proporcionar, a 

construção de um conceito de mundo, como explicitou Edmund Husserl (1859-1938). 

Deste modo, a linguagem passa a ocupar uma abordagem fundamental, em que o 

gesto e a palavra ou a escrita e a imagem, são tidos como formas de linguagem, 

territórios oscilantes aos olhos do sujeito na sua especificidade científica. Para 

pensadores como Michel Foucault (1926-1984) e Gilles Deleuze (1925-1995), trata-se 

de uma diferença interpretada como questão de identidade, como se a diferença se 

resumisse a um contrário da indiferença, enquanto que, lembrando Claude Lévy-Strauss 

(1908-2009), «não existem senão diferenças que se assemelham». 

Senão, onde colocaríamos os gémeos? Esses seres que, embora semelhantes, 

sabemos conterem forçosamente entre si alguma diferença… É uma diferença com 

fundo homogéneo? Ou é uma diferença radical, absoluta, sem elos? Cremos que há duas 

maneiras de encarar a questão: 

1 – Na semelhança são diferentes numericamente, embora idênticas pelo género, 

como defendia Aristóteles (384-322 a.C.), criando um fundo identitário em que as 
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  Ludwig Wittgenstein, (1889-1951), foi um filósofo austríaco naturalizado britânico, autor do “Tratado 

Lógico-Filosófico”, onde, se refere à linguagem, e seus limites, tema central desta obra que exerceu 

grande influência no círculo de Viena a que nunca pertenceu e ao neo-positismo; numa segunda fase, após 

1930, a sua obra “Investigações Filosóficas” destaca-se pela sua grande influência sobre a filosofia 

analítica em geral e as escolas de Cambridge e Oxford em particular. 
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diferenças se evidenciem. É a fórmula clássica em que partindo de um meio estável 

passamos a salientar e a identificá-las. 

2 – Apercebemo-nos de um encadeamento, do modo como um e outro, dentro da 

sua identidade própria, nos vão revelando as diferenças, o que nos leva a não avaliar a 

pessoa pela sua identidade individual, mas pela soma dos seus actos, ou seja, pela soma 

das suas diferenças.  

Nos gémeos é o risco de morte que os distingue, uma continuidade que traz 

latente uma descontinuidade. 

A questão de uma diferença enquanto escolha, pretensão, desejo do devir e ou do 

novo, encerra algo de não intelegível/comparável, e, por isso, possível de rejeição. Este 

cenário fenomenológico apresenta-se-nos como um alerta para a necessidade de uma 

contextualização, para o facto de as várias culturas terem recorrido a uma linguagem 

simbólicas. Na justa medida em que, se é verdade existirem arquétipos universais, 

também não é menos verdade que temos a necessidade contextualizar a simbologia no 

seu respectivo seio cultural. Quando as simbologias são tomadas como semelhantes, ou 

mesmo iguais, por exemplo, o simbolismo da luz atribuída ao divino, essa semelhança 

deverá ser salvaguardada pela diferença implícita no todo teológico de cada mito, 

requerendo uma interpretação devidamente contextualizada. Por este motivo, os apelos 

sincréticos tantas vezes tentados são susceptíveis de apenas revelar princípios comuns, 

de conceitos universais, mas pecam por incorporar conceitos onde nada, ou quase, pode 

ser partilhado. 

A representação abarcou toda uma procura de verosimilhança, no mínimo, de 

identificação com a realidade, quer recorrendo ao símbolo, quer tendo como referente o 

Homem e o Mundo, através de técnicas pictóricas e expressivas que vão de uma 

representação bidimensional a uma representação tridimensional virtual pictórica com a 

realidade, ou seja, o mundo como referente. E a partir do mundo foi pensada uma 

“supra-realidade”, de onde teriam vertido todas as coisas existentes. 

As formas pintadas em bidimensionalidade já se teriam revelado providas de uma 

identificação com o referente, mas, uma vez conquistada a representação pictórica de 
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um espaço tridimensional, a pintura foi apelando a um maior grau de verosimilhança 

com o referente representado. 

Ainda assim, interrogamo-nos sobre os limites de uma representação 

verosimilhante. Antes de mais, tomamos em consideração que a introdução da noção e 

representação da tridimensionalidade virtual inicia um novo percurso em que a imitação 

da realidade foi levada a um apelo “realista”, ou mesmo a uma representação minúcia (o 

“trompe l’oeil”, independentemente de este simulacro da realidade representar qualquer 

tipo de validade pictórica). 

Na procura de imitação da realidade, as primeiras abordagens tiveram 

forçosamente de contemplar a criação de um espaço-tempo virtual na superfície plana 

do suporte/tela bidimensional. Uma superfície onde as formas passaram a reclamar uma 

volumetria virtual mas suficientemente convincente, uma atmosfera, uma luz e uma cor, 

retiradas ao mundo, em tudo idênticas aos diversos referentes. Em resumo, um mundo 

cuja realidade referencial nos informa de formas no espaço, banhadas pelo único efeito 

luminoso conhecido: a luz. A luz do sol ou a luz do fogo. 

Uma luz que a pintura regista inicialmente recorrendo a uma diferença cromática 

tonal da cor representada. O pintor utilizava uma determinada cor na zona de sombra e 

uma tonalidade mais clara na zona em luz pela adição de branco. Dentro do mesmo 

princípio técnico-expressivo desta “economia” de meios, os pintores desenvolveram 

progressivamente um entendimento mais profundo da cor e dos efeitos da luz nos 

corpos, caminhando para uma representação mais elaborada da volumetria e 

subsequentemente da prática do claro/escuro. Uma adaptação necessária à tradução de 

uma nova concepção de espaço, até ao momento do reconhecimento da importância que 

a luz tinha na enfatização de ambientes, que só a luz pôde emprestar à «coisa» 

representada.  

A abordagem técnico-pictórica básica do claro/escuro conheceu um período 

alargado da representação, que se foi desenvolvendo e encontrando novas soluções 

conceptuais e estéticas desde o denominado proto-renascimento até aos finais do século 

XIX, se para tal considerarmos que, dum ponto de vista técnico e expressivo estas 
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resoluções pictóricas sempre acompanharam o desenvolvimento deste tipo de 

representação tridimensional virtual.  

Em «A ideia e as partes da pintura», no texto de apresentação de Jean-François 

Groulier, com que Jacqueline Lichtenstein (1947-) inicia o seu volume 3, da obra “A 

Pintura – Textos essenciais” encontramos um bom exemplo, para a definição de 

representação do período histórico que pretendemos investigar. Descreve-nos um 

Renascimento, onde as semelhanças/dissemelhanças são tidas como parte de um 

projecto complexo, mas complementares e desafiadores de um devir, que anteriormente 

classificámos como caracterizado por continuidade/descontinuidade das semelhanças, e 

em que a semelhança e a diferença podem partilhar de um território comum.  

[…] Aplicada a uma prática tão específica como a pintura, a ideia 

constitui historicamente uma fonte de ambiguidades, […] A luz que 

projeta sobre a actividade do pintor, sobre o papel da invenção 

criadora ou sobre a disposição da imagem, decorre mais da ordem do 

discurso que da representação pictórica, singular por definição […] 

essa concepção evocada por artistas e teóricos da arte, desde Alberti 

até o século XVII, quando tentam descrever o que os guia no trabalho 

de criação. Fosse ela de inspiração platónica, portanto fora do 

alcance da experiência sensível, ou ideal segundo a tradição 

ciceroniana, portanto nunca encarnada verdadeiramente nas obras, 

nem por isso deixava de ser abstracta, correndo o risco de deixar 

mais opaca a realidade da obra. […] Na realidade, os conceitos aos 

quais recorrem um Leonardo ou um Lomazzo – a imitação, a beleza 

ou a natureza – são bastante diferentes, porque cada um dos dois 

buscar resolver problemas inerentes à sua experiência como pintor, a 

novas concepções da natureza ou ao gosto de uma geração […] 

Compreender a finalidade das teorias da arte, de Alberti ao século 

XVII, é antes de tudo reconhecer que o esforço dos pintores e 

tratadistas, consiste em tentar superar as contradições doutrinais 

decorrentes das inovações pictóricas e do confronto entre os 

conceitos fundamentais, herdados da Antiguidade, e as novas 
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exigências do pensamento. Nesse sentido, a imitação da natureza 

continua sendo um princípio que nada perdeu da sua vitalidade, já 

que a arte e a natureza possuem ambas uma mesma estrutura. […]
19

 

Comummente, a classificação dos elementos da linguagem pictórica referem o 

ponto, a linha, a perspectiva, a cor, a textura, a dimensão (proporção e escala), a 

sugestão/ ilusão de movimento, assim como as questões colocadas em termos da relação 

entre estes elementos, ou seja, as partes de um “corpo” pictórico, a composição.  

Efectivamente, os elementos pictóricos visíveis para uma sintaxe da linguagem 

pictórica são estes na sua totalidade ou em parte, com os quais podemos criar e recriar 

as mais variadas associações. Eles e o modo como se dispõem na superfície da tela dão 

a forma e o espaço entre as formas representadas e constituem o “corpo” pictórico. Mas 

apenas estes elementos visíveis, essa “materialidade” pictórica, assume presença na 

representação? Há declaradamente uma visibilidade patente nos elementos colocados na 

superfície da tela. Mas em que termos podemos falar de invisibilidade na pintura? É 

desejável estabelecer uma premissa. 

Quando se representa algo, «um sujeito ou um objecto», retirado directamente da 

realidade ou imaginado a partir da realidade, é porque queremos dar-lhe visibilidade, 

dar-lhe uma presença, através de um conjunto de significantes (os elementos da 

linguagem pictórica), que traduzam de modo entendível/visível o referente. Todavia, a 

nossa visão do mundo esconde muito para além do visionado. Nem tudo é 

representável. Como representar a vaidade? Ou um anjo? Peremptoriamente há um 

lugar para a invisibilidade. 

Iniciemos a nossa abordagem, por considerar a possibilidade de imaginarmos que 

estamos perante a representação do interior de uma sala com uma mulher à janela de 

costas para nós, e em que o representado nada revela do que olha e vê. Mas o título da 

obra faculta uma referência: “Julieta à janela”. E logo podemos deduzir que 

eventualmente aguarda Romeu, lhe dirige o olhar, dele se despede… Argumentar-se-á 

que especulamos, induzidos pelo título, pela imaginação. Procuraremos sinais de época 

na indumentária… De facto a ausência/presença de Romeu torna-se possível se 
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conhecermos a história de amor de Romeu e Julieta. Em boa verdade a representação 

pictórica é a de uma mulher à janela de costas para nós. 

Do mesmo modo, quando Miguel Ângelo Merisi, (1571/3-1610), dito Caravaggio, 

realiza uma pintura, dá-lhe um título. Caravaggio pinta mostrando a “coisa”, não a 

pretende esconder ou induzir numa presença/ausência. Quando muito oculta-a, 

“metaforizando” e permitindo especular sobre o que não mostra. Mesmo considerando 

que o pintor tira partido dum significado simbólico, de um ponto de vista meramente 

pictórico, o recurso à ocultação do supérfluo, pela penumbra ou pela sombra, resulta 

numa salientação do representado, proporcionando maior carisma presencial às zonas 

iluminadas. A pintura subordinada a uma temática encontra no título da obra uma 

condicionante que se “impõe” ao representado, pelo que não é convincente valorizar o 

que a sombra oculta em detrimento do que a luz revela. 

No mínimo, admitamos que ambas competem para um contributo presencial forte, 

porque é sob a luz que a vida acontece e se toma consciência do mundo e dessa 

luz/consciência do mundo se imaginaram outras luzes, ou, se preferirmos, fazemos da 

luz o meio onde pousa o olhar, dando-lhe a possibilidade de existir não existindo, de se 

manifestar de uma forma singular. 

Será que o título basta para nos introduzir na obra? Quais os seus limites de 

visibilidade que nos conectam com o representado? Sem uma delimitação a priori de e 

até onde pode ir a representação, esta parece implicar mais do que o simples olhar 

identificador do sujeito perante a obra. 

Cremos que com pertinência, perante o quadro “Um Homem a Fumar num Quarto 

às Escuras”, colocámos a questão da validade representacional do referente invocado 

pelo autor. Clarificando, o quadro não seria passível de qualquer explicitação não fosse 

o título remeter para uma leitura simbólica: o preto é a ausência de luz; o ponto 

vermelho, a cor da chama na ponta do cigarro. O referente é reclamado sem existir. 

Lendo o título antes de olharmos para o quadro, esperaríamos encontrar enquanto 

representação/visualização do enunciado, a representação de um quarto mais ou menos 

escurecido onde um homem fumasse um cigarro, desejaríamos talvez (?) a presença do 

homem num ambiente escurecido que correspondesse na abordagem pictórica ao 
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ambiente de um quarto às escuras, sem representar, no entanto, a total obscuridade de 

uma superfície pintada a preto … Para nós o que esta abordagem revela não é tanto a 

questionação do representado, ou a pertinência estética ou pictórica deste tipo de 

proposta, mas a sua validação enquanto obra pictórica no território da representação. E 

desde logo se levanta a pergunta: Até onde vai a representação? 

Dando continuidade a este tipo de interrogações, estaríamos a enveredar, como 

diria Carrol, numa forma de argumento «sob a forma de uma “reductio ad absurdum” 

(em que «absurdo» significa «uma contradição»).
20

 Portanto, entre avanços e recuos 

dialécticos, teremos de viabilizar dois territórios estéticos distintos: uma estética da 

visibilidade vs uma estética da invisibilidade, que, no mínimo, permita um absurdum 

contextualizado, não contraditório. É para nós este o entendimento das observações que 

Markus Gabriel (1980-) faz sobre a teoria da representação e sobre “O Quadrado Preto” 

(fig. 8)
21

de Kasimir Malevitch (-1935). 

[…] o quadro preto representa, de facto, qualquer coisa, isto é, a 

objectividade como tal, .Pois precisamente onde antigamente se 

encontravam os objectos, ou seja, no quadro rectangular da imagem, 

deixa de haver algo para observar. Porém, o espaço de aparição do 

objecto é representado como uma forma objectiva, tal como o que o 

título da obra nos diz, ao determinar o conteúdo da obra, como 

quadrado negro. É evidente que o quadrado negro não é não-

objectivo mas sim, pelo contrário, o objecto que nos desvia da não-

objectividade verdadeira que a imagem efectivamente contém. Não 

obstante a única maneira de avançar até à não objectividade é 

livrarmo-nos do preconceito natural de que o quadrado negro poderá 

esgotar o processo hermenêutico da imagem. […]
22

 

Mesmo a distinção de conceitos tão díspares de visível vs invisível apelam a 

fronteiras em que se diluem os vínculos do peremptório, e um não-objecto se introduz 

como “coisa” que, apesar da ausência de um corpus solidum, ainda assim, se reclama de 

nominatio.  
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  Ibidem, p. 51. 
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  vd. Anexo p. 5. 
22

  CORREIA/ GABRIEL, Arte, Metafísica e Mitologia, p.78. 
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A seu modo, temos uma ausência/presença da coisa anunciada: o fumador que nos 

remete para uma estética do invisível – mas ainda em certa relação com o representado - 

numa mesma linha filosófica apologética dos “mistérios” da sombra já defendida por 

Victor I. Stoichita (1949-), quando este autor referencia a obra «A Estação de Saint 

Lázare»
23

, (fig. 9) do pintor Édouard Manet (1832-1883), escreve o seguinte: 

[…] Lo que el título del cuadro anuncia no se muestra […]; «La 

tensión entre lo que el título promete y lo que se ve en el cuadro 

impulsa al espectador a buscar una explicación»[…] «una niña nos 

da la espalda y nos introduce en el interior cuadro»; «Una reja negra 

nos impide el acceso al fondo»;[…] «En el centro de la imagen las 

rejas y el vapor forman un obstáculo que hay que interpretar como 

una censura. La pequeña se agarra con su mano izquierda a la reja y 

parece esconder su cabeza entre dos barrotes. Su curiosidade és 

evidente, su frustación también. […]
24

 

A este respeito, e apoiando-nos em M. Gabriel, não desprezamos a invisibilidade 

da visibilidade na imagem, perante «a impossibilidade de escapar à substância 

mitológica que, se manifesta onde parece estar ausente»
25

. Para este autor, «O Quadrado 

preto sobre um fundo branco» de Malevitch… 

[…] pode ser entendido como movimento polémico contra a 

metafísica platónica da arte. O Suprematismo ocupa aquele espaço 

em branco, espaço esse que para a metafísica de Platão poderia ser 

fatal e, para essa razão, se deveria expatriar a arte da Cidade ideal». 

E justificando prossegue o autor, […] Porque Platão tem consciência 

deste espaço em branco, esse mesmo está sempre presente no seu 

comportamento castrador para a arte. Malevich, por sua vez, 
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  vd. Anexo, p. 6. 
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 STOICHITA., Ver y no ver, p. 15 

Tradução livre – […] O que o título do quadro anuncia não se mostra […]« a Tensão entre o que o título 

promove e o que se vê no quadro leva o espectador  na procura de uma explicação[…] «uma menina de 

costas para nós introduz-nos no quadro»; «uma grade negra impede-nos de aceder ao fundo» […] «No 

centro da imagem as reja negras e o vapor formam um obstáculo que podemos interpretar como uma 

censura. A pequena agarra-se com a mão esquerda às grades e parece esconder a sua cabeça entre as 

traves. A sua curiosidade é evidente a sua frustração também [… 
25

  Op.cit., p. 73-86. 
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explicita o que Platão só se atreve a insinuar pela calada: a saber, 

que a arte contém algo em si que dá a entender a emancipação do 

logos metafísico, não como um processo lógico, mas sim como um 

evento mitológico ou mesmo estético. O gesto fundador da metafísica 

revela-se como um acto estético. O fundamento do logos não pode ser 

lógico porque é impossível reconstruir o estabelecimento do espaço 

lógico de uma maneira não circular, sem directamente reclamar a 

determinação bem sucedida do mundo como espaço lógico […]
26

  

No entanto, não desprezando a via de uma estética do invisível, podemos 

reivindicar que está longe de corresponder à construção de um imaginário mitológico 

que parte de uma referência do mundo sensível para a concepção de um hipotético 

mundo supra-sensível. Por outro lado, a luz tem a propriedade da não materialidade. A 

luz é energia. A luz permanece oculta: apenas manifesta o seu foco. A luz chega ao 

mundo e conforme o “toca” reflecte-se nele, dando-nos a cor. A luz não se deixando ver 

dá-se a ver no acto de dar a ver e pelas características da sua presença pode alterar 

substancialmente o conceito do representado. 

No intuito de reforçarmos a ideia de um invisível tornado visível e que ultrapasse 

a simples representação simbólica, regressemos à pintura “Homem a Fumar Num 

Quarto às Escuras”. Situamo-nos perante um objecto, que se vela com a ausência de luz, 

para acabar por mostrar o único elemento passível de visibilidade, porque possuidor de 

luz, essa luz subsidiária do fogo, a ponta do cigarro aceso. Ainda assim, perante o acto 

expectante do observador poderá ser visto tão-somente como ponto. A luz/chama que 

existiria no fogo ténue da combustão, de tão fátua, nada permite visualizar em seu redor. 

Evidencia-se que o ponto vermelho, para ser entendido como a ponta de um 

cigarro, deve ser tido como seu signo/símbolo. Sem estabelecermos tal relação seria 

sempre um ponto vermelho num fundo preto. Mas é possível aceitar que numa 

linguagem não exista apenas uma leitura literal, um paradigma. Num conceito mais 

ampliado de linguagem, a metáfora desempenha a função de opor ao literal/paradigma 

uma metáfora/sintagma e deste modo, a linguagem viabiliza um leque vasto de leituras.  
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  Ibidem, p. 74. 



 

39 
 

No domínio mitológico ou simbólico de qualquer culto que recorra a imagens, 

como seja o imaginário “ilustrativo” dos acontecimentos bíblicos da Igreja, o símbolo 

torna possível visualizar o invisível, quer através de um elemento gráfico exemplos: as 

auréolas em torno das cabeças das entidades sagradas e a dupla representação simbólica 

do Espírito Santo caracterizada pela aureolada ou raiada pomba de luz. São meios para 

o que denominamos de representação gráfico-simbólica da luz. Porém, noutras 

situações, o elemento simbólico parece impensável de utilizar. Se, por exemplo, 

pretendemos uma solução para a representação dos momentos próximos da expiação do 

Cristo na Cruz, seria inconcebível uma tradução literal do texto bíblico, «Mas desde a 

hora sexta até à hora nona se difundiram trevas sobre toda a terra» (Mateus 27; 45) no 

evidente absurdo de recorrer a um quadro negro na representação das trevas 

cobrindo/totalmente a Terra. Retiraria a pretendida representação do acontecimento e 

anularia a aporia teológica de um Cristo que, morto ou vivo, é a luz do mundo. 

Diremos que a titulação de «um homem a fumar» coloca um anunciado «homem» 

por cumprir. O limite da representação reclamaria da presença de um homem e, não 

cumprindo o enunciado, coloca-se fora do limite da representação. A ponta do cigarro - 

que sabemos poder ser o vermelho não cumprindo a função de contribuir para a 

legitimação do título da obra, acaba por permitir uma leitura conceptual da mesma. 

Poderíamos ainda, na continuidade do exemplo do quadrado preto de Malevitch, 

mencionar este autor para ilustrar como, de um modo “hermenêutico”, o fenómeno da 

visibilidade/invisibilidade matricial da luz concebe uma aproximação de opostos, ou 

seja, de que modo a luz intensa ou a total ausência de luz correspondem a uma 

declarada invisibilidade. No limite, a representação torna-se inviável devido a 

encadeamento pela intensidade da luz ou pela sua total ausência. Ambas as situações 

partilham do domínio da invisibilidade. Resta-nos, com alguma boa vontade, um último 

reduto para considerar o ponto vermelho ponto de luz, para tal teremos de lhe atribuir 

uma simbologia de cor/luz, a saber: a atribuição simbólica ao vermelho de uma 

conotação com o fogo. 

Esta cor/luz, que nada ilumina, não cabe na representação, porque é contrária a 

uma luz/cor que, permitindo a identificação do referente (real ou ficcional) fornece-nos 

a cor. Tendo como referência a luz natural, podemos conceber a possibilidade de uma 
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alteridade lumínica no representado através de sucessivas de opções pictóricas dos 

efeitos da luz no representado. Neste caso, os efeitos de luz acabariam adquirindo, pela 

imaginação e pela mão dos artistas pintores, diferentes graus de visibilidade tendo 

chegado mesmo a conferir á luz um protagonismo principal. 

Reposicionemos a questão da representação enquanto estética do visível a partir 

do visível, ou ainda dando visibilidade a um pretenso supra-visível, cujo imaginário foi 

concebido com referentes retirados à realidade. Temos que a tratadística dos séculos XV 

e XVI principalmente se revêem nas fontes platónicas e aristotélicas em que se baseiam, 

impulsionando novas premissas técnicas e estéticas que ditam a necessidade da criação 

específica de imagens emergidas de uma cultura multifacetada que pretendia conciliar 

cristianismo, platonismo e aristotelismo, aspiração nada fácil para qualquer época. O 

imaginário católico apostólico romano necessitou duma representação que fosse 

simultaneamente real e simbólica, isto é, em que, a vertente da presença real da 

presença do Cristo e seus discípulos de jornada fosse acrescida da componente 

simbólica. Realidade e supra-realidade, matéria e espírito, deviam caminhar lado a lado! 

A pintura consolidada no séc. XV forneceu as bases para os artistas seus 

sucessores, sem renegar a introdução de novas soluções pictóricas, por exemplo, a 

introdução da pintura de género e imagens com recurso a novos conceitos estéticos. A 

base dos meios técnicos de representação de um espaço tridimensional virtual serviu 

toda a pintura até aos finais do séc. XIX, mantendo mesmo alguns laivos de platonismo 

e de aristotelismo em consonância com o conceito base de imitação/verosimilhança que 

diz o seguinte: 

[…] Segundo Platão e Aristóteles, para que algo seja uma obra de 

arte é necessário que o objecto em causa seja a imitação de alguma 

coisa. Não é uma obra de arte a menos que seja uma imitação […] 

Contudo, em abono de Platão e Aristóteles, deveríamos também 

acrescentar que a sua teoria, não era para eles, tão obviamente falsa 

como é para nós, já que os principais exemplos de arte eram, no seu 

tempo, miméticos […].
27
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Sintetizando: segundo o modelo platónico-aristotélico, os pintores e os escultores 

deveriam procurar reproduzir a aparência das coisas – pessoas, objectos, situações - 

copiando-as, de que é prova o rasgado elogio a Zeuxis que terá pintado umas uvas com 

tamanho realismo que as aves vieram bicá-las. 

Com a citação supra pretendemos reter e dar razão ao autor. Corroboramos em 

que, uma obra de arte não necessita de ser mimética: a obra é verdadeira em relação à 

época que a elege como paradigma. Nada mais, nada menos do que os princípios 

fundadores da representação na civilização cristã ocidental que, validada a possibilidade 

de representação do sagrado efectuou uma aproximação ao referente homem e às coisas 

do mundo em duas fases distintas: a representação em que as formas se circunscreveram 

numa representação bidimensional (num período que abarca a arte gótica até ao proto-

renascimento, cuja representação pictórica anuncia uma aproximação tímida à 

representação dos volumes recorrendo à axonometria) e, posteriormente, uma 

representação pictórica que apela à tridimensionalidade virtual na pintura de referentes 

reconhecíveis (num período que incluiu o proto-renascimento e o progressivo abandono 

da axonometria pela adopção da perspectiva cónica até aos finais do séc. XIX e 

sectorialmente inícios do séc. XX) e chegando à contemporaneidade quando a pintura 

de representação a tal obriga ou pretende o pintor. 

Criadas as bases que estruturariam as novas soluções pictóricas vindouras, não 

tardaram a surgir, ao longo dos séculos XVI e XVII, textos, tratados e as cartas de 

artistas e teóricos defendendo diferentes primados: desenho; concepção, ideia; cor; (…). 

Estas teorias denotam um grau elevado de complexidade merecendo ser indicadas, 

sinais de referência ou de reverência para os mestres, apreciações subjectivas de gosto, e 

que estão muito além das teorias de pendor formalista de Heinrich Wölfflin (1864-

1945), classificando a representação das figuras como “serpentinadas”, a perspectiva 

diferenciada entre central e assimétrica, a composição como estática ou dinâmica e 

espiraladas, … 

Toda esta transformação pode ser avaliada como a busca de um paradigma estável 

de representação, enquanto “estado sintomático” de um momento de grande 

instabilidade social, económica, política e religiosa que inevitavelmente se repercutia na 

sociedade em geral. A reclamação de uma “nova ordem” não invalida a existência de 
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um receituário básico da pintura, consolidado ao longo do séc. XV, mas também, 

demonstra a continuada vontade interrogativa expressa pelo artista “moderno”, que se 

reconhecia detentor de bons meios teóricos e técnicos e dispondo de uma variedade de 

opções que, custa a crer, não desejasse aproveitar o momento histórico. 

 

2. Uma teoria alargada de «Classicismo» 

Só com base na prática pictórica, dentro dos parâmetros reclamados pelo saber 

artístico oficinal, adaptando os mesmos fundamentos de José Fernandes Pereira, se 

procura a defesa de uma teoria mais alargada de “classicismo. Este autor, fazendo fé em 

Joaquim Machado de Castro (1731-1822), alarga o período ”clássico” até ao séc. XVIII, 

explicitando em que se baseia e se fundamenta o sistema denominado classicismo. 

[…] O classicismo é de facto um sistema e como tal foi pensado e 

praticado. Joaquim Machado de Castro, um dos artistas mais cultos 

de todo este período, dizia em princípios do séc. XIX que só havia 

dois sistemas, o grego e o bárbaro. Actualizando as designações 

queria o artista dizer clássico e medieval […] Será dentro da 

coerência interna de cada sistema, com o seu pensamento e 

linguagem, que o artista produz, porque em arte nada é arbitrário, 

nada se cria a partir de um vazio referencial […]
28

 

[…] Esse conceito é a imitação. É em nome da imitação que a arte é 

feita e pensada, é baseada nesse princípio ordenador que a arte 

clássica se distingue da sua antecedente arte medieval tal como será 

contra esse paradigma que a arte contemporânea se irá instaurar. 

[…]
29

 

O texto supracitado esclarece o que levou o escultor coimbrão Machado de 

Castro, já em pleno séc. XVIII, a referir um sistema clássico, sem recorrer à catalogação 

tradicional histórica e estética, em que as subdivisões (proto-renascimento, 
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  PEREIRA, A Cultura Artística Portuguesa (Sistema Clássico), p. 4. 
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  Ibidem, p. 5. 
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renascimento, alto renascimento; maneirismo, barroco, rococó, ….) são tão 

“corporativamente” defendidas. 

Está para nós fora de questão negar a importância destas classificações na 

compreensão histórica ou estética dos fenómenos artísticos. Todavia, o texto de 

Machado de Castro leva-nos a pensar no evidente (?): o escultor dá relevância ao fio 

condutor de uma técnica artística que tem na prática um princípio de unidade, um fio 

condutor do fazer, dentro da diversidade de opções adoptadas pelos artistas. Para nós, 

parceiros de ofício, é fácil perceber que o artista não só está disposto a 

interagir/interpretar o mundo e a espelhar a visão do mesmo em imagens, como 

consciente das características dos meios técnico-expressivos a que recorre para o fazer 

artístico. O artista reconhece que, em termos de técnica, não existe grande diferença 

entre os enunciados da tratadística de Léon Battista Alberti (1404/6-1470/2), essa 

“janela” albertiniana, e o “espelho” de Leonardo. Não pretendemos esquecer, 

evidentemente, as contribuições da história, filosofia ou outra ciência humana para um 

melhor esclarecimento de qualquer investigação. 

No entanto, e recuando no tempo, os elos ou os “proto” de um movimento que 

esteja para surgir ou emergir podem ser detectados. Verificamos que quando o período 

denominado Tardo-Gótico se aproxima do proto-renascimento, a luz/volume (no sentido 

de claro/escuro que permite a ilusão de volume) já se representava com base na 

distinção da tonalidade entre uma mesma cor mais clara para a zona de luz e mais 

escura para a de sombra. Os procedimentos técnicos renovaram-se. Os exemplos, em 

Giotto di Bondone (1266/7-1337), (fig. 1 e 2),
30

 com uma necessidade de “modelação” 

(dar volume às formas até aí bidimensionais) em várias tonalidades da cor. Rompendo 

com a marcação utilizada à época em que os pintores ao definirem a cor a utilizar, 

diferenciavam a zona de luz e a de sombra recorrendo a uma delimitação de duas zonas 

de uma cor homogénea. Definida a cor a utilizar, a zona onde insidia a luz era 

preenchida com uma tonalidade mais clara ou a branco e a de sombra com uma 

tonalidade mais escura dessa mesma cor. 

Ao longo deste período histórico enunciador do renascimento, foi ganhando 

presença, lenta mas decididamente, todo um receituário que viria a proporcionar uma 
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representação mais conforme, mais próxima, da nossa realidade nos seus fenómenos 

espaço temporais, na tradução da percepção da volumétrica, favorecendo uma 

representação caracterizada por uma maior ou menor explicítude icónica da realidade, 

adquirindo maior grau de verosimilhança com a realidade, na Itália do trezentos de 

Giotto à Flandres dos irmãos Hubert Van Eyck (1385/90-1426) e Jan Van Eyck (1390 

(?)-1441). Uma evolução de processos técnicos com finalidades idênticas, aliás 

apanágio de todas as progressões artísticas e descobertas científicas, são dissemelhanças 

que denotam a presença de uma semelhança na resolução pictórica das formas, de um 

modo mais elaborado e pormenorizado nos Van Eyck ou em Van Der Weyden (fig. 

10)
31

. 

 

3. A representação, a luz e o mito  

Segundo a Bíblia, Livro do Génesis, para iniciar a Criação por Sua expressa 

Vontade, Deus teria proferido a conhecida frase «Fiat Lux» (Faça-se Luz), dando início 

aos sete dias da Criação do Mundo e do Homem. O início da Criação situado num 

ponto, num momento é em si uma fronteira que marca a separação da eterna e anterior 

presença de Deus (um Deus que sempre existiu, existe e existirá para sempre) e irrompe 

com uma luz criadora que Lhe é pertença, aliás, como tudo Lhe é pretensamente 

atribuído, permanecendo oculto para além dessa luz, mas ainda assim Omnipotente, 

Omnipresente e Omnisciente o “suficiente” para iniciar os sete dias da Criação. 

A espaço temporalidade implícita neste (acto um antes/um agora/um depois), 

trouxe ao judaísmo a ideia de um Deus que sempre existiu em reino próprio aliada à 

ideia de emanação de luz divina criadora preservando desta forma a sua visibilidade 

divina mas manifestando-se eventualmente porque Omnipresente, ou através de 

mensageiros (anjos) ou profetas. 

A perda da identidade espiritual humana aparece comprometida com o pecado 

original. Este acto prevaricador desliga o Homem do divino, do face a face com Deus, 

que nenhum humano está preparado para enfrentar. Na Bíblia, até a Moisés Deus se 

ocultou, deixando-o perceber o Seu poder por raios e chamas, ou seja por manifestações 
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luminosas. Deus revela-se em luz porque se pretendeu que Ele era Luz, e, assim sendo, 

criou a partir da Luz e com a Luz. A luz é, por isso, a mais importante manifestação do 

divino no mundo. Uma luz do mundo que não sendo Deus (a recusa pagã) é para  Padre 

António Vieira (1608-1697) a “luz menor”, a claridade de nos permitir “abraçar” o 

mundo de uma “Luz Maior”, a geradora do «Fiat Lux» genésico que criou todas as 

coisas, inclusive, uma luz outra, a luz solar, para fraseando o escritor «a luz menor de 

uma luz maior»
32

 a luz sem a qual nada poderia ser percepcionado. 

Na cosmogonia grega clássica, no início o “todo” era uma amálgama de matéria, o 

caos da matéria primeva com o Céu e a Terra ainda unidos, gerando deste seu contínuo 

e vicioso acoplamento filhos, um dos quais se encarregaria de separar os pais, o Céu e a 

Terra. Estavam criadas as condições para surgirem os primeiros deuses e mais tarde a 

humanidade. Mas se os gregos atribuíram a Ebro, filho do Céu e da Terra, a separação 

do caos inicial, permitindo surgir a Terra e o firmamento como os conhecemos, será de 

Apolo que virão a luz e o amor e o sentido de ordenação e harmonia de (e entre os) 

elementos. 

Acrescentemos a estes dois conceitos, o que para nós desmistifica os mitos. Num 

conceito científico, também o princípio foi tumultuoso. Ao que tudo indica o Big Bang 

equivalerá a milhões de milhões de bombas atómicas, uma explosão de energia duma 

violência inimaginável, de cujas partículas energéticas e luminosas se formou o 

Universo como o conhecemos.  

As estrelas de grande dimensão, as supernovas, têm uma capacidade intrigante e 

na sua morte, espalham pelo espaço as partículas que darão origem a nova vida. A seu 

modo, as supernovas são fonte de luz que gera vida, visto que, como sabemos, a matéria 

pode ser entendida como energia condensada.  

A luz aparece, pois, afirmando presença inequívoca em paradigmas tão 

diversificados quanto os conceitos mitológicos e científicos. Para apelar e validar o 

conceito de uma luz de “corporeidade” dúplice, simultaneamente material e imaterial, 

visível/invisível, temos que para a ciência, a luz emanada do Sol se compõe de 
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 Pe. ANTÓNIO VIEIRA, O Mandamento do Amor ou O Sermão do Mandato, pp. 55 a 65. 



 

46 
 

partículas invisíveis, os fotões. Reafirmamos o princípio de uma visibilidade matricial 

na invisibilidade, uma luz que se revela não se revelando. 

Retendo estes conceitos de causa e ressalvando a metáfora da precisão científica, 

não podemos deixar de admirar quão fértil é a imaginação, que poderá de algum modo 

esconder um conhecimento “inato” de conceitos e aspirações que levaram os próprios 

teólogos a defender que, «Deus pensa, o Homem sonha a obra nasce», afinal, o mistério 

do próprio ser humano. 

A presença contínua da luz na manifestação cósmica leva-nos a concluir ou a 

colocar a possibilidade de conciliação de paradigmas tão diferenciados, porquanto para 

os teólogos a Luz/Deus é dado adquirido, dogma e questão «a priori», princípio tido por 

inquestionável explicando «a posteriori» todos os outros fenómenos, mas para a ciência 

os fenómenos tem uma origem e uma explicação que deve ser encontrada nas leis que 

sabemos a natureza possuir. 

Para validar estes conceitos sobre a luz, julgamos pertinente a época tornando 

passíveis de “aproximação” conceitos que, como vimos, têm pontos de partida 

diferenciados. Mas não negamos um dado curioso, verificando que se para a ciência a 

luz sendo um elemento invisível tem existência detectável como partícula, “coisa”, 

tivesse sido entendida na sua invisibilidade como vindo de um domínio não visível que, 

sem a ratificação do conhecimento científico, seria um território metafísico, supra-

sensível, onde uma invisível «Lux Æterna», uma luz para além, por detrás, da luz solar, 

se manifestaria como uma luz que pretendemos revelar-se não se revelando, sendo a 

Luz maior Deus/Luz da Criação) de uma luz menor, o Sol, tido como réplica. Uma 

premissa para poder entender Pe. António Vieira. 

[…] é o amor entre os afectos como a luz entre as qualidades. 

Comummente se diz que o maior contrário da luz são as trevas, e não 

é assim. O maior contrário de uma luz é outra luz maior. As estrelas 

no meio das trevas luzem e resplandecem mais, mas em aparecendo o 

sol, que é a luz maior, desaparecem as estrelas. […] Grande luz era o 

Baptista antes de vir Cristo ao mundo, apareceu Cristo, que era a 

verdadeira luz: Erat lux vera, quæ illuminat omnem hominem [Era a 
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luz verdadeira, que ilumina todo o homem] (João 1:9) […] Logo 

deixou de ser luz. […]
33

 

Para Pe. António Vieira, a relação entre a Luz e o Amor implica um 

neoplatonismo que vai muito além do Eros (desejo) e do Thanatos (morte) gregos, a luz 

é a Luz Divina, a Luz da 1ª. Carta do apóstolo João (1; 5), iniciada com «Deus é Luz e 

n’Ele não há trevas». A luz de (Fiat Lux) é uma dúplice: consubstanciada em Luz vinda 

duma dimensão divina, é emanada por Deus tornada acto criador e a Luz que originará a 

luz menor, a do Sol ou de uma forma mais sub-reptícia a luz a que se refere São Paulo, 

quando “converte” o Eros grego em Agapè (Amor Divino), defendendo que Deus, 

através do Filho, Cristo, também Ele veículo da Luz, é o portador da Luz do amor, da 

salvação/reconciliação da humanidade com Deus. Podendo ainda ser o conceito de Filho 

entendido a partir do léxico grego philius (amizade), uma outra vertente do amor, que 

faz do Amor Divino o selo da compaixão do Pai para com a humanidade, retirando-a 

das trevas e permitindo ao Homem – qual filho pródigo - o regresso ao Reino da Luz 

eterna. 

Partindo de um conceito medievo de luz/trevas, Pe. António Vieira leva-nos ao 

conceito de um Deus Pai, Filho e Espírito Santo Paráclito de plena posse da «Luz 

Maior», entre as luzes menores dos profetas, pois, a Luz primeira é sem rosto, a face 

oculta do divino que ninguém jamais viu, e só presente no «logos» (palavra), a palavra 

anunciadora da lei e dos respectivos preceitos morais, particularmente, no caso de João 

Baptista, com a anunciação da vinda do Messias, Homem presença de Deus, acto que 

viria a justificar a representação de Deus em forma/corpo de Homem, o Deus no Filho 

porque filho da mesma substância/Luz de Deus/Pai, e que, por sua vez, tendo o Filho 

tomada para si um corpo humano permitiu a possibilidade à representação de um Deus 

que nunca tendo tido rosto o adquiriu por presença/representação no e através do Filho, 

Filho sendo Ele próprio.  

A representação simbólica de Deus através da representação de uma radiação 

luminosa passou a contar com a possibilidade de Deus ser representado como um 

ancião, personagem masculina mais velha (fig. 11)
34

. A indefinição/impossibilidade da 
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representação do Espírito Santo originou o recurso ao signo/símbolo da pomba, de 

alvura puríssima, mas sempre acompanhada pelo elemento/simbólico arquétipo 

atribuído ao divino em todas as matrizes religiosas: o esplendor de Luz. 

Entre os conceitos teológicos referenciados, a representação quis eleger uma 

prática pictórica que, partindo de uma representação referenciada no mundo que 

acolhera Deus ilustrasse da melhor forma a Sua passagem na pessoa do Cristo. Da 

pintura pretendia-se uma veracidade representativa convincente, na qual as personagens 

divinas ou santas fossem inequivocamente reconhecidas e dignificadas no seu estatuto, 

adoptando, ao longo de séculos, a simbologia da aureolação em torno das cabeças dos 

santos, do corpo e da cabeça de Cristo conforme o modo de Sua condição presencial. 

Chegados ao séc. XV, muitos artistas quase ignoram esses atributos simbólicos. 

Em algumas pinturas a representação/ilustração das cenas bíblicas assemelham-se a 

cenas do quotidiano. Mas, sob o novo impulso a partir do Concílio de Trento (1545-

1563), na segunda metade do séc. XVI e início da primeira metade do séc. XVII, quis a 

Igreja Católica reforçar o impacto das imagens. 

Com efeito o séc. XVI, a nível exclusivamente artístico, propõe roturas com o 

modelo do denominado período áureo do Renascimento, através dos seus mestres mais 

representativos Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, também dito de Urbino (1483-

1520) e Miguel Ângelo di Lodovico Buonarroti (1475-1564), a servirem de paradigma 

referencial. Numa segunda geração de discípulos destes artistas constata-se um conjunto 

de possibilidades pictóricas não exploradas: a perspectiva pode ser dinamizada para 

além da perspectiva central; a luz pode possuir mais de um foco e direcção luminosa; a 

composição pode ser mais dinâmica e diversificada. 

Fazer recair a investigação na “representação” da luz (luz que deixa “recair” o seu 

registo/presença na superfície dos objectos e dos seres, do mesmo modo que também o 

ar não sendo visível pode ser percebido, na tradução da ambiência criada pelo pintor, no 

movimento dos panejamentos, e/ou da vegetação) pode parecer um ponto de partida 

óbvio. Embora reconheçamos e destaquemos a evidência do uso da luz no séc. XV, 

cremos que a sua utilização tem como principal função a acentuação do volume através 
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da técnica de claro/escuro, a função de reforçar a ilusão de espacialidade através de um 

primeiro plano mais iluminado, ou o seu contrário.  

Salientamos ainda, neste período da história da pintura a expressão de um 

denominador comum entre os pintores: a imitação. A luz imitada da natureza sempre 

teve um foco (o ponto focal Sol) daí que a adopção de uma luz representada na 

iluminação do representado tivesse de aparecer/parecer vinda da direita ou da esquerda 

e de cima para baixo. A luz viria a reivindicar uma presença de rotura «sui generis» a 

um “formulário” base de imitação, tido como tronco comum, dando origem a uma 

multiplicidade de desenvolvimentos em torno de variações sintáxicas dos elementos da 

linguagem pictórica.  

Reivindicar este princípio é igualmente defender que as propostas teórico-práticas 

no barroco, e mesmo posteriormente, foram reapreciações e reformulações dos 

fundamentos técnicos anteriores, nas quais permaneceram o que de essencial preside à 

criação de um espaço tridimensional virtual em pintura: técnicas acrescidas de um novo 

sentido naturalmente emanado de novas premissas sociais, estéticas e religiosas. 
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CAPÍTULO II 

 

A LUZ NA RAIZ CULTURAL EUROPEIA – Os legados filosófico-teológicos 

 

[…] o pensamento racional é sempre a 

secularização duma religião que a 

precede.[…] 

Hegel 

 

1. Os mitos e a ordenação simbólica do mundo 

 

Até recentemente, o “pensamento mítico” tem sido desprezado e considerado uma 

forma menor das sociedades arcaicas se expressarem sobre a natureza do mundo e da 

humanidade. Por outras palavras, os mitos, formas supersticiosas de explicar os 

fenómenos naturais, através de forças sobrenaturais, eram reconhecidos como uma das 

formas mais elaboradas de expressar essas interrogações. Efectivamente, de tão 

importantes chamaram a si a produção de enorme conjunto de representações 

simbólicas e a necessidade de converterem esses mitos em obra artística visível. 

Actualmente a divulgação dos mitos não se deve reduzir à esfera cultural. Para 

que servirá uma cultura herdada senão for meio para a reflexão? Como questionar os 

milhares de imagens que nos mitos encontram inspiração?  

Por outro lado, parece-nos ilógico qualificar homens como Sócrates (469-399 

a.C.) de mentalidade primitiva, ou sermos incapazes de entender a importância dos 

mitos - nomeadamente o de Édipo - em Sigmund Freud (1856-1939) e Carl Gustav Jung 

(1875-1961) para fundamentarem conceitos das suas teorias psicanalíticas: o conceito 

de um inconsciente individual e o conceito de um inconsciente colectivo, 

respectivamente. Não esqueçamos os contributos oriundos da Hermenêutica e da 

Antropologia, abordagens validadas por pensadores como Mircea Eliade (1907-1986), 
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Bronislaw Malinowski (1884-1942), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), entre muitos 

outros, autores e investigadores. Mesmo na denominada área das ciências, o 

neurologista António Damásio (1944-) observa que a evolução cultural – sem validar 

conteúdos – faz parte da expressão do desenvolvimento bioquímico da actividade 

cerebral, aceitando, ao contrário da filosofia analítica, recorrer à metáfora para 

exemplificar os seus conceitos. 

Achamos necessário creditar uma raiz da história, mais que não seja através de um 

pensamento lógico que resiste ao tempo onde esse passado da cultura-raiz da nossa 

cultura ocidental vem demonstrando que acolher uma aproximação ao mito e ao 

imaginário simbólico correspondente se revela fundamental para o entendimento de 

territórios específicos do universo pictórico. 

Procurando uma definição para o mito e suas representações, temos que a sua raiz 

etimológica encerra a ideia de “mistério”, de «mutus» (mudo/silencioso). O mito não 

pretende circunscrever uma fábula cuja proveniência vem de palavra. Revela a sua 

“verdade”, fora dos nossos limites espaço temporais.  

Recordando Jung, o inconsciente colectivo precede a consciência individual. 

Teoria semelhante enuncia Eliade, quando diz que «viver os mitos implica uma 

experiência verdadeiramente “religiosa”, que a distingue da experiência vulgar da vida 

quotidiana». A experimentação/”vivenciação” do mundo, além da realidade imediata 

reconhece-se o acto de procura de uma resposta satisfatória para o mistério que teima 

em permanecer, apesar de todos os avanços científicos. Mesmo a resposta mais 

satisfatória a «Donde vimos? Quem somos? Para onde vamos?», não consegue dissipar 

uma outra misteriosa questão subsidiária: «Qual o sentido da vida? Porquê e para quê 

tudo isto?». A vida encerra um mistério que somos nós e o mistério em nós tem 

demonstrado o poder das metáforas e das efabulações, o poder dos sonhos, como uma 

espécie de antecipação à ciência. Se assim não fosse, como teria o homem pensado em 

voar? Hoje voa. Quem imaginaria que o mito de Édipo forneceria dados para a 

fundamentação da psicanálise experimental?  

A dimensão do mistério implícito do sentido da vida era, ainda é dizemos nós, 

povoado de seres sobrenaturais, da “probabilidade” «não matemática» de um outro 
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mundo, a que chamaríamos dimensão supra-sensível: Céu, Reino de Luz, ou o que as 

demais culturas quiseram denominar como equivalente e cujas efabulações míticas 

apelavam a rituais de índole religiosa, vaso de todas as religiões com um Deus vários 

mesmo às religiões ateias, (o Budismo não considerado religião pelo ocidente cristão). 

Ainda assim, continua a ser para alguns filosofia e para outros religião, demonstrando 

que a questão da existência de Deus, central na tradição judaico-cristã, pode aparecer 

secundarizada ao mito, ao “mistério”. 

 

2. Mito, símbolo e ícone 

 

Considerado o mito como um conceito primordial, sobressai o símbolo 

indispensável para o tornar inteligível, no sentido de lhe dar “corpo”, presença. A o 

tornar imagem simbólica quer-se explícita, segundo um padrão que os “legadores” do 

mito têm como adequada, representativa do mito como deve ser imaginado e não 

deixando-o à solta na imaginação do comum mortal. 

O mito imposto é parte do imaginário de quem o transmite e da cultura em que se 

insere, por exemplo, o preto simboliza luto, no ocidente, ao invés da Índia onde é o 

branco. Do mesmo modo, as personagens míticas são traduzíveis em imagens 

elaboradas através da descrição de atributos e características fisiológicas: encontrar um 

sentido lógico definidor da característica corpórea de Hermes, portador das mensagens 

dos deuses do Olimpo, teria de passar por um elemento que lhe permitisse voar: as asas 

a irromper do maléolo. 

Na actualidade, num acto recorrente de imaginação mítica, a viagem no espaço-

tempo passa pela eventual possibilidade de uma máquina nos desmaterializar e voltar a 

materializar noutro local para onde pretendamos deslocar-nos: a deslocação no espaço-

tempo inscreve-se num mito de devir. 

Possibilitar o acesso à leitura/compreensão do símbolo (sempre no seio duma 

cultura) torna o conhecimento do símbolo preciso. Neste sentido, uma leitura de 

“precisão” contém alguma imprecisão, alguma subjectividade interpretativa do mito 

pelo sujeito, um receptor do qual o mito reclama um conhecimento específico, senão 
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mesmo especializado da “linguagem” mitológica e de uma contextualização cultural. 

Apresentado deste modo, o mito é um sistema invariável - apesar da variável subjectiva 

que sustem - cuja oscilação se dá ao nível da consciência do receptor. 

O mito estando vinculado a uma leitura subjectiva exige uma “precisão” só 

possível quando o sujeito é conhecedor dos códigos da linguagem simbólica. É 

imperativo que o leitor entenda a contextualização cultural ultrapassando interpretações 

supersticiosas ou juízos de valores para que consiga, a seu modo, encontrar nessas 

metáforas e efabulações alguma forma de entendimento “lógico” do mundo. 

Explicitando, parece lógico – ao falar de mito/símbolo e ícone - traçar todo um 

percurso histórico defendendo «linguagem→símbolo→escrita»
35

, podendo inverter-se o 

segundo termo com o último, como percurso para um sistema linguístico cada vez mais 

complexo. 

Nos alfabetos hieroglíficos (Egipto faraónico e Mesopotâmia), anteriores ao 

alfabeto fenício (o primeiro constituído por trinta caracteres), o representado era o 

referenciado. A grande revolução deu-se quando se começou a associar a sons, a 

sílabas/letras «de sibilar/falar», «símbolos→letras» ao invés de «símbolos→imagens». 

A linguagem surge-nos como fenómeno dicotómico, funcionando entre emissor e 

receptor e servindo-se de uma codificação que necessita de descodificação. O estudo da 

linguagem necessita de um sistema de signos e da distinção entre significante e 

significado, como foi demonstrado pela semiologia. Neste sentido, tudo é comunicação, 

desde que emissor e receptor sejam detentores dos signos dessa linguagem, como 

defendeu o pai da linguística Ferdinand Saussure (1857-1913). 

As linguagens são sistemas de signos. São sinais que ocupam o lugar de algo 

conhecido do mundo sensível. Na pintura, a representação apresenta-se-nos como o 

significante do representado/referente: será, portanto, no encontro entre o significante, o 

significado e o signo resultante que podemos falar de uma significação. 

                                                           
35

  Observe-se como, de uma forma tão singela, ao utilizarmos a seta em,« linguagem→símbolo→escrita» 

se reforça o conceito direccional. Ao mesmo tempo que, de forma mais velada, quando defendemos que 

os dois últimos termos podem ser invertidos, fazemo-lo com o pressuposto de que o leitor entende que a 

escrita também é, a seu modo, símbolo. 
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A semiologia apresenta-nos vários tipos de relações entre significante e 

significado que nos parecem pertinentes usar para um melhor entendimento da e na 

representação: o fumo é um acto factual que implica existir fogo; pronunciar a palavra 

mesa é arbitrário, representá-la é factual; uma pomba com um ramo de oliveira no bico 

já estabelece uma relação analógica entre a representação factual da pomba e o conceito 

de paz; a representação pode, ainda, ser abstracta como um triângulo, uma cruz (†). 

Observando os diversos tipos de signos, compreendemos melhor o seu sentido 

genérico, mas destrinçável: o sinal é um signo elementar destinado a provocar uma 

acção condicionada, um reflexo (um sinal de trânsito vermelho originando travagem); o 

indício, é um signo que sugere algo sem o exprimir na totalidade (as pegadas sugerem a 

passagem de alguém mas carecem de interpretação, para que a mensagem seja 

inteligível); o ícone é um signo cujo significante representa directamente a coisa 

representada (a representação de um ser humano independentemente do seu grau de 

verosimilhança é reconhecida como tal); o símbolo é um signo que não requer 

correspondência directa entre significante e significado neste particular pode partilhar 

de uma correspondência analógica com o natural, mas obedece sempre a uma 

convenção fixada que requer do receptor o conhecimento do seu emprego (a pomba é 

símbolo da paz, e também do Espírito Santo). 

Os fundamentos semiológicos ajudam-nos a perceber a evolução da linguagem 

como comunicação. No caso da evolução humana começámos por desenvolver a 

linguagem áudio, a comunicação pela palavra, seguida da necessidade de reiterá-la em 

“inscrições” que podemos denominar de pictográficas, desenvolvendo uma escrita 

hieroglífica, muito antes da invenção dos símbolos gráficos da escrita cuneiforme pelos 

fenícios. O signo, enquanto significante pintado, sempre demonstrou uma mais-valia, 

quer por ser mais expressivo, quer porque não necessitava duma aprendizagem. Assim, 

a maioria inculta podia receber os conhecimentos das elites de forma verbal (o som 

como elemento directo de comunicação entre fonte sonora, o emissor, e o ouvido, o 

receptor) e completar o seu entendimento com a imagem.  

A eidosfera é o mundo visível. A visão, considerada o mais importante dos órgãos 

dos sentidos, obedece a uma relação directa com a eidosfera e podemos desdobrá-la em 

três elementos: a fonte visual – o objecto ou a imagem –, a luz e a visão. A segunda 
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funciona como um “projector”, iluminando a fonte visual e repercutindo as 

características físicas da fonte visual ao olho receptor. 

Como acabámos de afirmar, a eidosfera é não só o mundo visível, o mundo dos 

objectos, mas também das imagens. Estas, em si mesmas são “coisas”, objectos vistos, 

sempre materializadas num suporte. São objectos-suporte que tem significação em 

função da representação visual que contêm, sejam imagens pintadas, desenhadas, 

gravadas ou fotografadas. As imagens pictóricas revelam-se tão poderosas que são 

vários os exemplos do recurso aos modelos da linguística estrutural no seu estudo. 

A imagem como fonte visual interessa-nos num plano mais formal. Na linguagem 

visual a imagem é fixa, perceptível no espaço, mas, contrariamente aos objectos, ou 

mesmo ao «objecto-escultura», não dispôs para comunicar se não de duas dimensões 

espaciais, devendo a terceira – a profundidade – ser obtida por simulação. 

Na imagem tudo é relativo: o suporte – parede ou tela - transforma-se no elemento 

essencial, em função do qual toda a representação pictórica se organiza. A imagem, tal 

como o Renascimento foi apresentando, obedece a regras gerais de percepção visual – 

ângulos de visão, proporções, escalas, luz, … - enquanto que o ícone reclama de regras 

próprias. 

Considerando o papel particular e estrito que o símbolo desempenhou na raiz e 

desenvolvimento cultural e sociológico da civilização num conjunto de símbolos 

universais, estes são invariáveis dentro de uma narrativa em que os protagonistas e os 

acontecimentos diferentes parecem referenciar os mesmos preceitos constitutivos de 

uma ordem social.  

Defender o imaginário simbólico de princípios que sendo aparentemente iguais 

encerram conceitos muito diferenciados, por exemplo, a noção de tríade divina que, no 

Judaísmo e no Cristianismo, revela um só Deus pessoal, princípio indivisível para o 

primeiro e que no segundo capaz de permanecer Um e se desdobrar em Filho e Espírito 

Santo (fig. 12 e 12A),
36

 é um conceito que em nada se pode relacionar com o conceito 

                                                           
36

  vd. Anexo, p. 9, O princípio da Trindade presente na coroação da Virgem e de característica mais 

“gráfico-simbólica” e, o mesmo princípio “trino” no triângulo sobre a cabeça de Deus no desenho de 

Francisco de Holanda, p. 9 (figs. 12 e 12A). 
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Trino hindu. Para os hindus, existe um princípio indivisível, a monada
37

, que está na 

origem de duas escolas filosóficas diferentes: a escola pessoalista defensora da 

pessoalidade de Deus e a escola impessoalista que não a classifica como pessoa mas 

como substância/essência originária de todas as coisas. No hinduísmo, a concepção de 

uma trindade divina – Brahman, Vishnu e Shiva – (fig. 13)
38

 não corresponde a um 

númeno
39

 e desdobra-se em três. As “pessoalizações” destas divindades são 

complementares, são princípios arquétipos da existência de todas as coisas, pois que 

para existirem têm de possuir: uma forma, dada por Brahman; uma consciência vinda de 

Vishnu; um contínuo nascer e morrer sob a égide de Shiva. Nas imagens que 

apresentamos, a impossibilidade de representação de Deus fez com que o legado 

judaico-cristão a concebesse usando uma emanação de luz, semelhante ao Sol como já 

era tradição hinduísta, e, posteriormente, como Homem, justificando a Igreja que se 

«Deus-em-Filho» se tinha provido de um corpo humano para vir ao mundo, então era 

possível pela consubstancialidade ir do Filho ao Pai, para uma representação de Deus 

como ancião. 

As tentativas sincréticas falham precisamente pela aparente relação entre as 

formas narrativas. A sua semelhança leva a pensar que existe um denominador comum, 

porém esquecendo que o conceito que fundamenta essa aparente igualdade é muito 

diverso. Para o monoteísmo há um princípio na origem de todas as coisas, enquanto que 

para o politeísmo a cada coisa, ou característica ou conjunto de características de uma 

coisa se associa uma entidade divina, podendo ainda, como acontece no hinduísmo, uma 

divindade manifestar-se sob uma forma diferente servindo um propósito diferente. 

Acresce que na cultura indiana a divisão de género é relevante pelo que as 

manifestações das divindades são duais possuindo representação masculina e feminina, 

e não admira que o panteão hindu possua milhões de deuses. 

Apresentar a filosofia como estrutura de qualquer conhecimento, de qualquer 

forma estruturada de pensar o mundo, é um dado pacífico sem o qual seria impensável a 

existência de uma filosofia da ciência, do direito, ou de qualquer outra área do 

                                                           
37

  A monada é um conceito de Leibnitz que considerou a existência de uma essência activa e comum a 

todos os corpos formados. 
38

  vd. Anexo, pp. 10 e 11. 
39

  A coisa em si, a ideia pura a que não corresponde um objecto material, oposta a fenómeno, no dizer de 

Kant. 
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conhecimento humano, apesar da filosofia natural ser oriunda de uma complexa 

amálgama de mitos. Neste contexto, vingou a tendência para desprezar esse “pano de 

fundo” da cultura grega: atitude hipócrita, no mínimo injusta, quando estamos cientes 

de que a cultura é um “todo” caracterizador das partes das diversas actividades de uma 

sociedade, sendo uma forma de unidade na diversidade.  

Os gregos tinham uma religião politeísta facilmente catalogada de pagã pelos 

católicos. Considerada pelos católicos de não-religião (religião sem um Deus não é 

religião). Era tida como alicerçada em mitos inconsistentes.  

Com Santo Agostinho (354-430), na sua obra “A Cidade de Deus”, a Igreja 

Católica vê suficientemente demonstrada a incoerência da mitologia grega. Este mesmo 

santo, não se revelando capaz de resistir ao proselitismo doutrinário católico, acabou 

revelando desrespeito ecuménico pela diferença, não entendendo que, em casa própria, a 

Igreja em que militava se defendia com dogmas. Não podiam os dogmas católicos, para 

um observador distanciado, ser prespectivados como mitos? Tinha Santo Agostinho 

todo o direito a opinião própria e a expressá-la. Ao salientarmos a importância do modo 

como vem a ser olhada e pensada a realidade pelas várias áreas do conhecimento e, 

nomeadamente, representada em imagens pela pintura, cremos dever incluir o 

pensamento mítico e, em particular, os dois nomes que representam o pensamento 

mítico grego: Homero (estimativa séc. VIII a.C.) a quem são atribuídas a Ilíada
40

e a 

Odisseia 
41

e Hesíodo (estimativa séc. VIII a.C.), o autor de Os Trabalhos e os Dias 
42

e 

da Teogonia.
43

 

A atenção especial prestada aos fenómenos naturais pelas várias civilizações, 

desde sempre adquire uma relevância singular no fenómeno luminoso e que desde logo, 

pode ser constatada na veneração dispensada ao Sol e à Lua. Para muitos povos, foram 

as divindades primevas a merecer culto e a despoletar uma imensidão de especulações 

                                                           
40

  O texto refere a ira de Aquiles e a guerra de Tróia. 
41

  O texto narra as aventuras de Ulisses para regressar a Ítaca. 
42

  É uma tentativa de justificação pessimista da condição humana. 
43

  Como o nome indica, trata da origem dos deuses e é, como a Ilíada, condição para entendermos alguns 

traços fundamentais do pensamento mítico; a interferência dos deuses nos assuntos humanos, os seus 

poderes e a sua relação com os fenómenos naturais. É também uma cosmogonia plena de um imaginário 

fantástico. 
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de carácter mitológico, teológico e ambos, mas principalmente o Sol granjeava um 

reconhecimento privilegiado e uma representação simbólica particular. 

Sol e Lua, respectivamente luz do dia e luz da noite estão na dianteira dos 

fenómenos naturais, incorporam as representações simbólicas das divindades de maior 

relevo: para os egípcios, o Sol representavam mesmo a presença do Deus “primeiro” 

(Rá) que desaparecia durante a noite para ressurgir pela manhã; para os gregos, a luz 

associava-se directamente aos conceitos cosmogónicos que, como veremos, começa 

com a separação da Terra (Gaia) do Céu (Urano), originando o aparecimento dos 

demais deuses regentes dos fenómenos naturais
44

. O judaico-cristianismo tem a mesma 

matriz, radicada não propriamente no Sol em si, mas na claridade, na luz. O texto 

bíblico do Génesis pretende ser a Luz que actuou como meio pelo qual a vontade de 

Deus criou todas as coisas. 

A acompanhar a perplexidade destes dois fenómenos da natureza, os homens 

inquietavam-se com outros do céu e da terra: as estrelas; os cometas; os raios das 

trovoadas; as auroras boreais; o fogo. Seguramente que, todos estes fenómenos 

causariam espanto e, mais uma vez, se dividiam as opiniões quanto à sua origem. Para 

uns teriam origens misteriosas, gerando mitos e lendas, estão presentes na origem de 

cultos religiosos; para outros, impor-se-ia uma explicação racional. 

Neste ponto, importa distinguir duas posições diametralmente opostas: uns 

renderam-se à aceitação mítico-religiosa, outros, porém, procuraram entender os 

fenómenos, e, neste caso, encontramos dois percursos diferentes embora iniciados no 

princípio da questionação. Os gregos utilizaram como método a dialéctica e o uso do 

pensamento, da razão, para encontrar uma lógica suficientemente convincente que 

explicasse os fenómenos naturais, através do que denominamos de filosofia natural e 

sem negar os deuses; outros preferiram refugiar-se na fé e na criação de dogmas. Como 

a fé não é questionável (enquanto sistema fechado), impediu o conhecimento das coisas 

do mundo com a negação do entendimento e a procura de explicação dos fenómenos 

naturais.  

                                                           
44

  Dada a grande variedade de definições em torno da luz, remetemos para a parte do texto que se refere 

às escolas filosóficas gregas da antiguidade na sequência do texto., pp. 58 – 66. 
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Resultou que uma intelectualidade renascentista especialmente interessada na 

cultura helénica fundamentada na razão, i.e., na razão enquanto meio para a explicação 

dos fenómenos, procurasse uma via de conciliação entre platonismo, aristotelismo e 

cristianismo, ao invés da Igreja Católica, onde a religiosidade dos gregos era 

classificada de culto pagão, que, embora contasse com humanistas no seu seio colegial, 

acabaria por ver nas propostas humanistas uma incompatibilidade insanável que podia 

por em causa o dogma. 

Estes factores são essenciais para a compreensão dos diferentes fundamentos 

religioso-culturais que influenciaram as mentalidades e as artes na civilização ocidental, 

contudo devemos enfatizar pelo menos um aspecto de aproximação/afastamento 

relacional que a humanidade estabeleceu com os seus deuses, na procura de uma 

resposta para a sua existência e circunstância.  

Este princípio contraditório mereceu a Ernest Cassirer
45

 (1874-1945) o seguinte 

comentário: 

[…] Não há outro caminho para conhecer o homem senão 

compreender a sua vida e comportamento. Mas o que encontramos 

aqui desafia toda a tentativa de inclusão numa fórmula única e 

simples. A contradição é o próprio elemento da existência humana. O 

homem não tem «natureza» - nada de ser simples ou homogéneo. É 

uma estranha mistura de ser e não ser. O seu lugar é entre estes dois 

pólos opostos. […] 

A relação dividida e tensa de aproximação/afastamento do ser humano ao divino 

é, no cristianismo, uma efabulação paradoxal, já que a humanidade carrega o pecado 

original herdado do casal primordial, todavia sem o pecado original de Adão e Eva, a 

humanidade não existiria. Esta fragilidade lógica parece dar razão aos que defendem 

que a relação com o mito é sempre dirigida, tendo como ponto de partida o homem e a 

sua circunstância, de certo modo o que pugnava Protágoras (492-422 a.C.), 

nomeadamente, que o Homem é a medida de todas as coisas ou que o mundo é para 

cada ser tal como lhe parece. No entanto, não é qualquer tipo de apelo à lógica que 

                                                           
45

  CASSIRER, Ensaio Sobre o Homem, p. 22. 
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elimina a existência deste desencontro entre o real e o ficcional. Como só podemos 

partir do homem na sua dimensão mental e inserido num espaço-tempo 

fenomenológico, torna-se plausível considerar a vivenciação do mundo enquanto meio 

fundamental para a eclosão de um imaginário.
46

 

A experiência com o mundo exterior, mesmo se empírica, propicia uma tentativa 

sistemática de organização do conhecimento do mundo. Tal facto não invalida um 

domínio onde o mito se apresenta como forma específica de experimentação dos 

fenómenos, e justificamos, citando, embora não excluindo a necessidade de reparo, 

Ernst Grassi (1902-1991): 

[…] É manifesto que o termo mito não possui aqui significado 

religioso, se é através dele que a obra de arte adquire o que 

Aristóteles chama de beleza […]
47

  

Na «Poética» aristotélica, o mito representa, em primeiro lugar, a tensão, isto é, 

aquilo que liga em uma unidade todos os meios artísticos da obra (cores, sons, 

movimentos corporais, etc.). Não é possível a “realidade” por excelência, mas apenas 

uma ordem possível dos fenómenos, ou seja, um mundo possível. O mito integra toda a 

existência e torna manifesta, mesmo sob o aspecto da fábula, a possibilidade dos mais 

                                                           
46  Transcrição parcial da entrevista do Prof. António Damásio a Mário Crespo na Sic Notícias, de 4 de 

Outubro de 2010, em http:///www./vídeos.sapo.pt/wISP5knKU04yaR8ZMzOZ. 

A seu modo, Damásio, na entrevista a Mário Crespo responde à pergunta/afirmação deste […] … uma 

das suas paixões é Fernando Pessoa no “Livro do Desassossego” «a minha alma é uma orquestra oculta. 

Não sei que instrumentos tangem, rangem, cordas, harpas, címbalos, tambores dentro de mim. Só me 

conheço como sinfonia», responde Damásio, afirmando […] a ideia que aparece imediatamente e aparece 

no livro em vários passos, é a ideia de que nada daquilo que se passa na consciência é redutível a qualquer 

coisa de excessivamente simples e indigno. È pelo contrário processos muito complexos e uma metáfora 

que eu utilizo várias vezes. É a ideia de que esse espírito consciente […] mais se parece com uma 

sinfonia, ideia do Fernando Pessoa e ideia também minha, e é, o resultado de um funcionamento mais 

complexo que requer numerosos músicos, […] mas não participantes que têm de funcionar de uma forma 

integrada, em naipes, e têm de funcionar de uma forma integrada no tempo, há uma certa partitura que 

eles têm que cumprir, para que de facto possa resultar aquilo a que se chama consciência, ou na nossa 

metáfora, aquilo a que se chama sinfonia […] partitura está a ser escrita à medida que caminhamos no 

tempo, portanto, não é uma partitura que tenha sido escrita de antemão, é uma partitura que é escrita na 

altura e até o próprio maestro da orquestra é um maestro que é inventado pelo próprio processo […] por 

um lado é uma metáfora que deve dar ao próprio leitor a ideia de que estamos a lidar com um processo 

muito complexo, que requer muitos participantes, muitos contribuintes, […] não é a mesma coisa que 

estarmos num concerto […] estamos numa sinfonia […] que o nosso cérebro constrói […] e em que o 

próprio maestro é inventado pelo processo […] Curiosa interpretação de Damásio que nos lembra Kant na 

defesa da vivência como uma «experiência exterior» e uma «experiência interior». 
47

  GRASSI, Arte e Mito, pp. 87-88. 

http://www./vídeos.sapo.pt/wISP5knKU04yaR8ZMzOZ
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diversos comportamentos, pensamentos e linguagens humanos. A arte, pois, não reflecte 

nem designa uma realidade que seja apenas uma ordenação arbitrária de fenómenos 

isolados, empíricos e técnicos, ou então um esquema teórico: é um mundo de 

possibilidades humanas. Na relação original em que o homem vivência a experiência 

eternidade, a forma do mito reflecte a unidade emotiva, em que ele se integra. A sua 

experiência está aqui voltada para o que permanentemente vale; ainda não se consumou 

a irrupção da história. O mito é a relação instituidora de ordem por excelência: tudo está 

sob o signo de Deus e sob este signo são organizadas todas as formas e figuras.  

[…] Quando, porém, esta tensão inicial afrouxa e a atenção dos 

homens se transfere para o temporal, descobrindo aí a infinita 

variedade de vivências e fenómenos, aparece, pela primeira vez, a 

arte […].
48

 

Não concordamos com Grassi quando defende que o afrouxamento da tensão 

permite a passagem ao domínio temporal e, assim, ao surgimento da arte. Se esta 

afirmação pode ser verdadeira, limita-se exclusivamente, a uma determinada 

manifestação formal de arte imitativa, ou caso contrário, teríamos de banir a arte sacra 

directamente ligada ao mito e de características icónicas, uma arte onde o espaço é 

abstracto e o tempo aspira à intemporalidade, à unidade do momento. Seria também 

desvalorizar ou mesmo ignorar, os contributos de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e 

de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) para uma nova teoria estética que veio 

chamar a atenção para a importância da emoção e da expressão. O bom senso 

recomenda uma leitura mais reservada, em que a arte enquanto verdade expressiva não 

pode deixar de ser formativa. 

No entanto o nosso recurso a Grassi destina-se principalmente a despoletar uma 

reflexão sobre a diferença entre mito e símbolo. 

Temos para nós que o mito, na sua dimensão sagrada, se relaciona com o conceito 

gótico de imago, imagem, uma imagem que pretende ser algo em si (de valor icónico) e 

nunca representação de natureza, pelo que, só pode ser considerado metáfora e nunca 

representação do sagrado, já que pressupõe que a contínua metamorfose dos fenómenos 
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  Op. cit., pp., 67-88. 
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se suspende de repente e permite uma experimentação de tempo imutável onde passado 

e devir se fundem numa dimensão de atemporalidade que os une ao presente. Ao 

contrário, temos um mito destituído da sua dimensão sagrada, na medida em que o 

homem torna visível e conceptualiza, de forma narrativa, ou metafórica, a sua forma de 

ordenação do mundo, tentando tornar dizível o indizível, criando símbolos e alegorias 

que não pretendem a aproximação mística e abstracta ao mistério, mas, ordenar sistemas 

simbólicos que o desvaneçam progressivamente. 

Dentro desta ordenação simbólica do mundo, mesclada de conceitos espiritualistas 

e/ou materialistas, vingou o orgulho humano assente numa intelectualidade 

perscrutadora do mundo, numa descendência aristotélica cujos frutos chegam até nós, 

como podemos constatar, na pequena mas significativa transcrição que se segue, de 

Cassirer sobre a arte: 

[…]“A beleza parece ser um dos mais claramente conhecidos 

fenómenos humanos. Não obscurecida por qualquer aura de segredo 

ou mistério, a explicação do seu carácter e natureza não necessita de 

subtis e complicadas teorias metafísicas. A beleza faz parte da 

experiência humana; é palpável inequívoca. Todavia, na história do 

pensamento filosófico, o fenómeno da beleza mostrou-se sempre um 

dos maiores paradoxos. Até Kant, uma filosofia da beleza significou 

sempre uma tentativa para reduzir a nossa experiência estética a um 

princípio estranho a ela e para sujeitar a arte a uma jurisdição 

estranha. Kant, na sua Critica do Juízo, foi o primeiro a apresentar 

uma prova clara e convincente da autonomia da arte. Todos os 

sistemas anteriores tinham procurado um princípio da arte dentro da 

esfera ou do conhecimento teórico ou da vida moral. Se a arte era 

considerada como produto da actividade teórica, tornava-se 

necessário analisar as regras lógicas que conformavam esta 

particular actividade. Mas neste caso a própria lógica deixava de ser 

um todo homogéneo. Tinha de se dividir em partes separadas e 
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comparativamente independentes. A lógica da imaginação tinha de se 

distinguir da lógica do pensamento racional e científico. […]
49

 

Para os gregos era outra a relação com os deuses, com as coisas, com os outros e 

consigo próprios. O acto de questionar os fenómenos tinha fundamento em conceitos 

saídos de uma tradição mitológica em tudo diferente da tradição judaico-cristã. Os 

gregos partilhavam as vicissitudes da vida com os deuses. Homens e deuses sucumbiam 

a atitudes temperamentais e eram susceptíveis às mais variadas formas de caprichos.  

E eis-nos chegados a um momento chave deste conjunto de reflexões. Para um 

artista plástico pintor, olhar o mundo, para dele efectuar uma representação, é 

relacionar-se de tal modo com o espaço-tempo real que as coisas representadas pareçam 

reais, simulacro perfeito (?) do espaço e dos volumes. Para que isso aconteça, o olhar 

atento deve perscrutar a perspectiva dos objectos no espaço, quer se opte por um recurso 

a uma perspectiva empírica ou se decida pela utilização da perspectiva científica. 

Simultaneamente, precisa o pintor de entender a presença dos volumes no espaço real, 

observando a direcção da luz, a zona de maior intensidade luminosa, no objecto 

iluminado, e, a partir daí, ter a noção de como interagem as zonas de luz e de sombra, 

…Esta primeira tomada de consciência, este primeiro grau de iniciação ao ver, só é 

possível numa sociedade que direccione o seu olhar para o mundo e que dele se abeire 

para o questionar, primeiro, e representar, depois. Esta atitude de observação e de 

questionação é uma forma de conhecimento fundamental, de ponto de encontro entre 

observador e observado, sem a qual, a representação do observado se quedará por 

representações simbólicas de maior ou menor presença naturalista. 

A aproximação à realidade por parte do observador faz com que ele remeta as 

suas impressões sensoriais do objecto ou fenómeno observado para um momento de 

verificação, de modo a fazer associações e ordenações dos fenómenos, princípio de um 

conhecimento sistematizado iniciado por Aristóteles. Esta forma de 

impressão/verificação do mundo e dos seus fenómenos inscreve-se no empirismo e 
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  Op. cit., p. 122. 
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posteriormente servirá de elemento inspirador ao aparecimento da fenomenologia no 

séc. XX. Em Grassi,
50

  

[…] para conhecer os fenómenos, forçosamente entramos no caminho 

da flutuante na correlação… o material das impressões sensoriais tem 

de ser ordenado e fixado. Se, porém, «legein», no sentido de 

discriminar e portanto de dissociar e associar, constitui a primeira 

actividade do logos, a empíria será também uma realização do logos, 

embora a esse termo ainda não corresponda para nós um significado 

nítido, como seja o de razão ou entendimento. A empíria é a primeira 

tentativa para estabelecer uma ordem («cosmos» em grego) no caos 

das impressões, quer dizer, é um primeiro grau no esboço do projecto 

de um mundo.[…] 

Pela transcrição, podemos concluir da importância dos sentidos para uma primeira 

apreensão do mundo. Na sequência do texto, o autor acrescenta: 

[…] A empíria é o primeiro degrau para a ordenação de dados 

sensoriais, não é passividade, não é somente impressão, como 

pretendem os materialistas. Nunca encontramos a natureza como ela 

é em si, mas sempre e somente ordenada pelas nossas verificações. 

[…] 

Para Grassi, se a empíria pode ser vista como um primeiro grau de apreensão dos 

fenómenos e sua posterior ordenação, onde colocar o conceito de talento do rapsodo, 

que Platão descreve no Íon, conforme excerto que a seguir se transcreve: 

[…]. O talento do rapsodo – segundo nos ensina Platão – provém do 

conhecimento do particular. Pretendemos, portanto, saber se este 

conhecimento corresponde àquilo que as impressões sensíveis e as 

verificações e empíricas transmitem. Agora podemos reconhecer que, 

o talento do rapsodo não provém das impressões sensíveis nem da 

empíria: das puras impressões sensíveis não, visto que estas não são 

nunca o primeiro grau de conhecimento, porquanto estão sempre, 
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 GRASSI, Arte e Mito, pp.31-36. 
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[…] inseridas, articuladas e ordenadas nas verificações empíricas. A 

verificação empírica, por sua vez, não corresponde à actividade 

artística, porque a obra de arte dela se distingue pelo facto de 

instaurar um mundo e uma ordem, nos quais uma multiplicidade se 

transforma numa totalidade. A totalidade de uma obra de arte não é 

nunca o resultado de várias verificações sensíveis; a obra de arte 

transcende a empíria. Por conseguinte, também nunca a pura 

descrição empírica de uma obra de arte nos pode desvendar a sua 

essência. A especificidade da empíria consiste em que as suas 

verificações nunca alcançam a totalidade de um cosmos, de um 

mundo ordenado como a arte o faz. […] 

Deste modo, podemos reter como, numa primeira abordagem, o empirismo é 

testável e possível, mas também como, numa segunda abordagem, mais profunda, se 

revela insuficiente na instauração de uma ordem global, carecendo do sentido totalizante 

e universal que a obra de arte possui. 

Também aqui a validação/invalidação da empíria serve para demonstrar a 

afinidade entre a cultura grega e a renascentista. A ambas interessou a superação da 

impressão, pois que a construção/ordenação dos seus universos se fundamentava nos 

domínios da ordem e da procura da razão. A representação da realidade não se construía 

com impressões sensíveis, mas com um misto de técnica e de conhecimento do saber 

fazer, a poiesis, no sentido de techne de pendor aristotélico; procura de ordem e de 

beleza na natureza que é entendida pela praxis do exercício, por exemplo, no desenho e, 

simultaneamente, por uma inspiração de foro divino, indefinível, a que recorre Platão no 

Íon. É neste novo território conceptual que uma reordenação do mundo é estabelecida; 

ao domínio do mito sobre o homem, segue-se a humanização da natureza.  

Esta tipologia de apreensão/representação do mundo, que definia o espírito 

inquiridor grego, viria a ser retomada, de modo meramente empírico e formal e sem 

referências teórico-práticas, pelos pintores primitivos flamengos e aprofundado pelo 

classicismo renascentista, na procura de elos filosóficos e de tradução simbólico-formal 

entre os mitos pagãos gregos e os mitos cristãos.  
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É neste misto de orgulho e de curiosidade pela condição existencial humana, 

associado à constatação da existência de um mundo imenso por descobrir e duma 

dimensão do Ser, até então somente equacionada à luz da teologia, que o homem do 

renascimento vai encontrar cumplicidade conceptual nos textos e na arte da antiguidade 

clássica e os meios teórico-práticos de aprendizagem, que lhe serviram de inspiração 

para regressar a uma forma de representação de imitação da natureza. 

Curiosos de encontrar os fundamentos de formas de representação tão perfeitas, 

tais como a estátua de Hércules, Apolo ou Vénus, entre outros, e, perante a inexistência 

de um legado pictórico, procuraram - nos textos de Pitágoras, Platão, Aristóteles, Gaius 

Plinius Secundus (23-79), conhecido como Plínio, o Velho, … - informações que lhes 

fornecessem dados sobre os conceitos e as metodologias da pintura na Grécia clássica. 

Ficaram a saber pouco, apenas um eco de que os pintores gregos possuíam 

elevado grau técnico e expressivo de representação da realidade. Nos textos, 

encontraram descrições de obras de pintura: Zeuxis (464-398 a.C.) terá pintado com tal 

realismo um cacho de uvas, que os pássaros partiram os bicos ao tentar debicá-lo, … e a 

Parrasios de Éfeso (470? -400 a.C.) se atribui a pintura de umas cortinas, tidas como se 

existissem na realidade. Estes dados, que dizem muito pouco sobre a técnica dos 

pintores gregos, são uma fonte de informação preciosa sobre os conceitos estéticos de 

ordem e de beleza e sobre aspectos práticos, como a regra de cânone ideal para que, 

com as normas de proporcionalidade, se conseguisse obter um grau de perfeição 

harmonioso na representação do corpo humano. Constituem meras indicações simples 

mas exemplos precisos de como, a partir dos textos se desenvolveu uma técnica 

pictórica que se pretendeu a mais próxima possível da realidade e, assim, se tornou 

evidente a necessidade de construir na superfície/suporte de pintura um espaço virtual 

que se revelasse o mais aproximado da realidade, o qual teria de ser preenchido com 

seres e objectos, cuja corporeidade elevada a um grau de ilusão volumétrica os fizesse 

parecer reais, Tanto quanto o eram reais os volumes dos corpos modelados pela 

escultura. A luz, ou, se preferirmos, os efeitos cromáticos de luminosidade utilizados até 

então já não tinham possibilidade de se manter. A natureza e a sua luz, tantas vezes 

negadas e trocadas por uma representação e uma luz simbólicas, conferiam doravante 
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um lugar privilegiado à sombra, sem a qual a representação do mundo não ganharia 

forma. 

A idealização simbólica do Gótico passou pela adopção corrigida das normas e 

conceitos de proporção da antiguidade clássica, mas ao invés dos gregos que mediam as 

proporções reais no homem para chegar às proporções ideais do corpo humano, os 

artistas góticos utilizaram sínteses de estruturas geométricas nas quais inscreviam a 

representação de homens ou animais. Estas estruturas geométricas planas do álbum de 

desenhos de Villard de Honnecourt (séc. XIII), (fig. 14),
51

 perderam posição e deram 

lugar aos estudos volumétricos de Luca Cambiaso (1527-1585), por exemplo (fig. 15),
52

 

pela necessidade de representar as formas em volume, de um modo mais conforme o 

efeito produzido pela luz. 

 

3. Legado Grego – a Cosmogénese e a Antropogénese 

A teoria de Hegel pode ajudar-nos a concluir que o racionalismo grego derivou 

duma matriz mitológica, tendo evoluído, como veremos, rumo a uma filosofia natural. 

Do mesmo modo, abordaremos, como através do Judaísmo, a nossa civilização 

evolucionou para uma nova forma de entender e construir o mundo.  

O racionalismo grego transpõe o sistema de representação que a religião elaborou, 

sob o plano de um pensamento mais abstracto. A primeira abordagem mítica da origem 

do mundo, de origem estrangeira, defendia que o mundo tinha sido gerado de um 

enorme ovo primordial, foi preterida a uma referência mitológica feita por via duma 

genealogia dos deuses, a qual, por influência de Hesíodo, passará a expressar-se em 

termos de causalidade, ou seja, referirão que um elemento engendra outro, que um 

fenómeno produz determinado efeito. Deixarão de se referir a Gaia ou a Urano, e a 

referir-se à terra e ao céu. Com o tempo, as divindades esvanecer-se-ão em detrimento 

dos elementos físicos. Efectivamente, os textos antigos referiam Zeus como um 

“salvador”, que, após derrotar os Titãs, instaurará um reinado de ordem harmoniosa do 

cosmos. 
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Hesíodo terá composto as suas Teogonias entre 750 e 650 a.C. Na sua obra 

podemos considerar que a criação do mundo se divide em quatro momentos: 1. a 

complexa e difícil gestação; 2. o reinado de Úrano (estas duas primeiras fases da 

cosmogénese foram caracterizadas pela violência dos elementos e dos seres emanados 

pela terra e pelo Céu); 3. o reinado de Cronos; 4. Finalmente, o domínio de Zeus.  

Para os gregos, o mundo teria começado por um caos de matéria e de cataclismos, 

o qual se desdobrará em dois: Érebo, que envolve a obscuridade, e a Noite que, por sua 

vez, originará o dia e o ar. Todas as forças em confronto participam da fecundação 

cósmica, enquanto o mundo é governado por forças obscuras.  

[…] existia apenas a disforme confusão do Caos, mergulhado na 

escuridão […] nasceram duas crianças desse nada informe. A noite 

era a filha do Caos, tal como Érebo, a profundidade impenetrável 

onde a morte habita. Em todo o Universo não existia mais nada, tudo 

era escuridão, vazio, silencioso, infinito. […] De modo misterioso, 

vago, […]. surgiu aquilo que de melhor e mais belo a vida tem. […] 

Da escuridão e da morte nasceu o Amor, e com ele a ordem e a beleza 

[…] O Amor deu origem à Luz e ao seu companheiro, o Dia radioso. 

[…] Seguiu-se então a criação da Terra, mas esse fenómeno também 

ninguém conseguiu explicar. Aconteceu pura e simplesmente. […]. 

Com o aparecimento do Amor e da Luz é natural que a Terra também 

surgisse. […]. A Terra era o chão sólido […] O Céu a abóbada azul 

das alturas, mas agia como se de um ser humano se tratasse. […]. 

Todo o Universo era vivo, dotado de uma vida, semelhante à que eles 

conheciam […] tinham tendência para personificar tudo o que tivesse 

marcas evidentes de vida. [… Tratava-se de uma personificação que 

não era nítida, algo de vago e imenso que, […]. acarretava alterações 

e, por isso mesmo tinha vida. […] Mas ao falarem do aparecimento 

do amor e da luz […]. começaram, então, a personificar ainda com 

maior precisão. […] Os primeiros seres com uma certa aparência de 

vida foram os monstros filhos da Mãe Terra, e do Pai Céu (Gea e 

Urano) […] seres gigantescos […]. de algo modo semelhantes ao 
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homem, embora ainda não humanos. […] A outros três foi dado o 

nome de Ciclopes (olhos-rodas). Porque cada um tinha no meio da 

testa um enorme olho […] Por fim os Titãs em número considerável; 

não eram, contudo, de modo nenhum, inferiores aos seres que os 

haviam precedido, […]. apenas não se dedicavam à destruição por 

prazer e alguns eram até benéficos: na verdade, um deles salvou a 

humanidade da destruição que a ameaçava. […] 
53

 

Das conturbadas fecundações da Terra, da sequiosa fertilidade de Géa, ter-se-á 

manifestado o primeiro acto incestuoso, uma relação com o seu filho Urano, da qual 

teriam nascido várias criaturas monstruosas: os três Hecatônquiros, os Ciclopes e os 

doze Titãs. 

Diz a fábula que a mãe terra, não suportando mais os maus tratos infligidos por 

Urano aos filhos deseja uma maneira de pôr termo à situação. Para tal, procura apoio 

junto dos seus filhos, com o cúmplice beneplácito de Crono, e é urdida uma conspiração 

para deter Urano. 

Será Crono que após o primeiro incesto da história, entre Urano e Géa, 

protagonizará o primeiro parricídio. Para separar os pais e terminar definitivamente com 

a crueldade paterna, Crono terá engendrado um plano para matar Urano. Impossibilitado 

de desempenhar este acto sozinho, consegue o apoio de seu filho Zeus e dos seus irmãos 

Titãs. Deste acto ocorreram duas manifestações: das gotas de sangue da castração 

nascerão os Gigantes e «as Erínias», encarregadas de castigar os pecadores  

[…] Todos os monstros acabaram por ser afastados da terra, com 

excepção das Erínias – enquanto houvesse pecado no mundo elas não 

poderiam ser afastadas da Terra. […]
54

 

Das gotas que caíram sobre as águas do mar nascerá a deusa Afrodite e a 

separação dos sexos em masculino e em feminino, enquanto princípio de 

individualidade dos seres em género e características próprias, num mundo que teria 

sido habitado apenas por homens. 
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Durante o reinado de Crono rei dos Titãs, os homens são imortais e vivem com as 

divindades no Olimpo. A seu modo, Cronos, senhor do tempo, parecia ter herdado a 

crueldade paterna, e conhecedor de que, mais tarde ou mais cedo, um dos filhos o 

destronaria, foi célere na solução a fim de evitar esse destino: comeria um a um todos os 

que nascessem. Porém Reia conseguiu levar Zeus para Creta, secretamente, aquando do 

seu nascimento, tendo entregado um pedregulho envolto em panos ao marido, que de 

imediato o engoliu, pensando comer/devorar o filho, e mais uma vez, um filho se 

revoltará contra o progenitor, desta feita, Crono vs. Zeus. 

[…]. Crono de um lado, auxiliado pelos seus irmãos titãs, e Zeus, 

secundado pelos seus cinco irmãos e irmãs – uma guerra que quase 

aniquilou o Universo […] confronto que daria a vitória a Zeus […] 

porque Zeus soltou da prisão os monstros de cem mãos, que lutaram a 

seu lado com as suas armas indestrutíveis – o trovão, o raio, o sismo 

e, por outro lado, também porque um dos filhos dos titãs Japeto, que 

se chamava Prometeu e era muito sábio tomou o seu partido […]
55

 

Entretanto, com o passar do tempo, os homens foram perdendo os atributos que os 

assemelhavam a deuses: o Homem perde a felicidade e a imortalidade e a injustiça e a 

crueldade emergem no seio do Homem. Contrariamente a outros povos, os gregos não 

tinham nenhum mito que explicasse a origem do Homem. Ainda assim, existe um que 

certifica a sua origem nos «Helenos» ou «gregos», com origem em Heleno filho de 

Deucalião, por sua vez, filho de Prometeu e esposo de Pirra, filha de Epimeteu e de 

Pandora.  

Logo que Zeus se tornou o senhor do Olimpo, chefe dos deuses, surgiu a reacção 

à decadência evidente. Vendo o comportamento do Homem, Zeus concebeu um plano 

para destruir a raça de bronze à qual já não suportava os vícios. 

Para o efeito, urdiu um cataclismo do qual permitiu que escapasse um casal de 

humanos que julgou justos: Deucalião e Pirra. Estes desdenharam os restantes que se 

terão tornado em pedras. Helena e o filho, seus descendentes, estabeleceram-se na 

Tessália, região onde surgirá Aquiles, o herói da guerra de Tróia, cantado por Homero 
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na Íliada. De Doro, Xuto, e Éolo, os três filhos de Helena, fundadora do povo 

«Helenos», surgem os três grupos que estão na origem da história grega: os Dórianos, 

os Éolianos, os Jónios e Aqueos. Mas na “Íliada” só os nativos de Pítia são 

considerados «Helenos». Apenas no século V a.C. veremos cimentar-se a hegemonia 

helénica e começar a desvanecer-se a interpretação mais estrita e supersticiosa da 

mitologia. 

Estava criada uma linhagem de heróis seguida de outra de semideuses dotados do 

dom da palavra, que terá levado o Homem à perdição, devido ao ódio, aos instintos 

miseráveis e à discórdia reinante, situação perante a qual Hesíodo dá conta da separação 

entre o mundo divino e o mundo humano. Doravante ficará estabelecida uma hierarquia 

entre os deuses, os homens e os animais, em que os segundos se distinguem pela palavra 

(logos) e têm o dever de homenagear os primeiros. 

Cadeias e fogo, prisão e liberdade, ignorância e sabedoria consubstanciam-se no 

mesmo topicé (lugar comum), no mesmo chorus (roda, agrupamento), ou, se 

preferirmos a expressão de Jacques Derrida (1930-2004), na mesma chôra. A mão que 

amarra o homem à sua dimensão de animalidade é a mão que o liberta e lhe traz o fogo 

da razão, o fogo do logos (palavra/razão), eis a síntese impressionante da mão e do 

cérebro, isto é, da condição humana, que lembra a afirmação de Pierre Teilhard de 

Chardin (1881-1955), traduzindo a antropogénese, em Einaudi: «O homem entrou sem 

barulho. De facto, ele caminhou tão suavemente que, quando traído pelos instrumentos 

de pedra indelével que multiplicam a sua presença, começamos a aperceber-nos dele; do 

Cabo da Boa Esperança a Pequim, ele cobre o Velho Mundo. Certamente, já fala e vive 

em grupo. Já faz o fogo…». 

Vejamos como apelando aos cantos de Hesíodo se retirou dos mitos a importância 

da simbologia do fogo/luz. 

Prometeu é um titã, filho de Jápeto e irmão de Epimeteu. Por essa altura, se 

destinara um lugar aos bons e outros aos maus, pois, segundo alguns, os irmãos 

Prometeu e Epitemeu ter-se-iam colocado ao lado de Zeus contra os demais titãs. Este 

teria incumbido Prometeu de criar a raça humana. Epitemeu (o imprevidente, o que 

pensa depois do acto) terá começado por criar os animais, distribuindo por eles os 
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melhores dons – força, rapidez, coragem, argúcia, asas, – levado pelo impulso. Quando 

deu pelo erro dos seus actos, nada havia a fazer. Por causa do acto irreflectido de 

Epimeteu terá o Homem ficado sem meios de protecção e atributos. 

Para alterar a situação, Prometeu decidiu actuar em prol do Homem de modo a 

torná-lo superior aos seres animais. Em primeiro lugar, dotou o Homem de condição 

eréctil; depois acendeu uma tocha no Sol, com a qual trouxe o fogo para a Terra (fig. 

16)
56

. De acordo com uma segunda versão, que atribui a criação do Homem aos deuses, 

aquele não conhecia tristeza, contrariedades, necessidades, e, aquando da sua morte, a 

eles se juntava em estado puro. 

Esta condição do Homem, considerada sob a teoria das Raças e das Idades, foi 

considerada a Idade de Ouro ou da primeira raça. Como se referenciou no início do 

presente capítulo, as fases da criação e o reinado dos vários deuses marcam as 

passagens para as idades subsequentes: Idades de Prata, de Bronze, dos Heróis e a Idade 

de Ferro, sendo a última considerada a Idade em que já participa Hesíodo e a 

humanidade actual. As duas versões estão de acordo numa questão: até à intervenção de 

Epitemeu e de Prometeu só existiriam homens na Terra, não haveria mulheres. 

De regresso ao mito de Prometeu, vimos que trouxe ao mundo o fogo do céu, 

roubado do Olimpo, o fogo sagrado dos deuses retirado ao Sol, essa luz que ilumina o 

mundo do Homem. Com ele recebeu também o Homem o conhecimento da sua 

utilização. Aprende a ficar com a melhor parte dos animais sacrificados aos deuses e o 

dever de depositar nos altares sacrificiais os ossos cobertos de gordura em oferenda aos 

deuses. 

Zeus sentiu-se humilhado com tamanha afronta e preparou a sua vingança, 

primeiro no Homem e depois em Prometeu. A vingança será perpetrada por Pandora 

porque criada com os atributos doados pela participação dos vários deuses: Hefesto, o 

deus ferreiro, materializa-a da argila e da água; Atenas dá-lhe a indumentária e o cinto 

nupcial; Afrodite, um encanto irresistível; Hermes, a palavra enganadora e a sedução. 

Pandora, mulher de beleza estonteante é enviada a Epitemeu que, irreflectido mais uma 

vez será levado pelos seus impulsos, a recebe em sua casa. Pandora segura um vaso de 
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ouro que aberto, começará a deixar escapar toda a espécie de males. Assustada fecha-o 

rapidamente, impedindo o desespero de sair, pelo que nos momentos de infortúnio 

restará ao Homem o conforto da esperança. 

É deste modo que todos os males do mundo são atribuídos à mulher, terrível 

calamidade instalada no seio do Homem. O carácter pérfido de Pandora é um alerta para 

a ambiguidade da aparência que caracteriza a vida humana, em tudo igual à do animal, 

excepto no que respeita às regras que o unem ao divino: não mais haverá bem sem mal, 

nem nascimento sem morte. É ela a primeira de todas as mulheres que serão a perdição 

dos homens, qual Eva grega que perde e faz perder o estado de graça a Adão perante 

Deus e que lhe custará e a toda a sua descendência (a Humanidade) uma vida de 

atribulações e sacrifícios. 

Para os gregos, o mito de Pandora representa um convite à reflexão sobre o 

aparente e o real, o verdadeiro e o falso, o simulacro e a verdade. É o território 

privilegiado da filosofia enquanto interrogação das similitudes e/ou dos opostos, já que 

o fogo/conhecimento transmitido por Prometeu ao Homem não foi maculado. Ainda 

assim, nos hinos atribuídos a Homero, nem tudo são desgraças e punições dos deuses, 

caso de Deméter (a Terra-Mãe, de Gèa, a Terra, e de métér, a Mãe) que deu à 

humanidade o dom do trigo e da agricultura, que preside ao ciclo das estações e da 

fecundidade feminina e regula os casamentos. 

A vingança brutal de Zeus infligida à humanidade não saciou a sua ira: era 

fundamental punir severamente Prometeu, o grande prevaricador, embora este tivesse 

desempenhado um papel decisivo no combate aos Titãs e o ajudasse lealmente a ocupar 

o domínio do reino do Olimpo. Zeus ordena a prisão de Prometeu não só para o punir, 

mas sobretudo para lhe retirar o segredo do seu destino, já que temia que sobre ele 

recaísse o que fizera a seu pai (ser destronado). 

Algum tempo depois perante o seu abatimento, Hermes, na qualidade de 

mensageiro de Deus, ter-se-á aproximado de Prometeu agrilhoado. Conta-se que foi 

libertado algumas gerações após estes acontecimentos: para uns, por Quíron, centauro 

imortal que decidiu entregar-se em sacrifício a Zeus; para outros, por Hércules que, com 
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a anuência de Zeus, terá matado a águia que continuamente lhe picava o coração, 

infringindo-lhe uma dor constante. 

Dos relatos, em que Prometeu protagoniza a salvação da humanidade, há ainda 

uma versão que sustenta que Prometeu ao ter tido conhecimento do que Zeus pretendia 

fazer, terá providenciado que o Homem construísse uma arca e a enchesse de 

mantimentos e nela embarcasse. Por conseguinte, quando veio o dilúvio como Zeus os 

tinha por conta de seres piedosos, permitiu-lhes que sobrevivessem. Conta-se ainda que 

o Homem terá sido transformado em pedra sob a ordenação de Zeus para que recaísse 

sobre o Homem uma chuva de pedra. 

De tão poderoso, encanto e força o domínio fogo só podia entender-se como 

atributo dos deuses. Prometeu (o avisado, o que pensa antes), assume, por isso, um 

papel fundamental ao roubar o fogo da forja de Hefesto para o dar ao Homem; só este, 

dentre os animais, se revelaria capaz de o produzir ou mesmo apagar. 

Em suma, o fogo inscreve na história da civilização humana um percurso que se 

inicia com a sua descoberta e o seu uso dentro de uma concepção mítico-filosófica e 

pragmática. Abre-se uma segunda fase com a descoberta da luz eléctrica fruto do 

desenvolvimento do pensamento filosófico-científico a que se segue a de um maior 

entendimento e “mergulho” na matéria com a energia atómica e os raios laser, para, na 

actualidade, chegar ao território das nanotecnologias, onde é possível atravessar um 

corpo com uma determinada carga eléctrica e vê-lo iluminar-se. Todas estas vagas 

evolutivas do conhecimento no plano científico não dispensam outros domínios, 

designadamente o psico-afectivo (o fogo da paixão) e o intelectivo-simbólico das áreas 

da criatividade e das mitologias. O fogo institui-se, pois, como génese e criação, como 

fonte de alegorias e de metáforas. 

[…] El hombre ha apostado a la inteligencia. Tomemos por ejemplo el 

uso del fuego. Ninguna otra criatura puede encender fuego y actuar 

después en base al supuesto de que es capaz también de apagarlo. Pero 

de eso precisamente se trata. El homo sapiens, el hombre 

“conocedor”, ¿sabe no solo como encender fuego sino también como 

apagarlo? Es esta una cuestión más interesante de lo que a primera 
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vista parece, si tomamos la palabra “fuego” en un sentido más amplio 

que el literal. Las numerosas fuerzas que hemos creado y que creemos 

haber domesticado son todos fuegos, de una índole u otra, procesos 

dinámicos de la naturaleza que catalizamos y después confiamos en 

controlar. Pero de vez en cuando estas fuerzas se nos van de las 

manos, demuestran que, a pesar de todo, no están domesticadas.[…]
57

 

 

4. As escolas filosóficas gregas da Antiguidade 

No séc. VI a.C. começam a apresentar-se os pensadores que se interessam pela 

«natureza» (phusis). Na mitologia tradicional, os deuses provocavam dilúvios, 

maremotos para se vingar dos homens, e iniciavam guerras para destruir cidades, … 

Tudo combatiam entre si, violavam, roubavam. Xenófanes (570-460 a.C.), não hesita 

em os considerar pior que os homens. Estes pensadores paulatinamente dissociam os 

deuses do universo, que irá funcionar em sistema fechado seguindo as leis impessoais e 

automáticas da natureza. Um século e meio mais tarde, Platão fará regressar os deuses 

ao mundo, mas sem que possam intervir na lei natural. O afastamento estabelecido entre 

as divindades e o mundo dará mais espaço aos homens. 

O interesse pela natureza e pelas suas causas fará mais tarde com que 

“historiadores”, como Heródoto (485-430 a.C.), não se limitem a comentar apenas uma 

série de acontecimentos, mas a contemplá-los com a questionação das suas origens e a 

distinguir os diversos comportamentos a partir das causas das populações analisadas. 

É neste contexto que se desenvolvem a filosofia e a ciência na democracia 

Ateniense, como ocorreu com os sofistas, com Sócrates e Platão, seu discípulo. O 

princípio do que hoje denominamos de filosofia continuará presente em Aristóteles, nos 
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  HARPUR, El Fuego Secreto de los Filósofos, p. 45. 

Tradução livre – O Homem apostou na inteligência. Tomando por exemplo o uso do fogo, nenhuma outra 

criatura podia acendê-lo e apagá-lo. Disso mesmo se tratava, o homo sapiens, o homem conhecedor, não 

só sabe acendê-lo como apagá-lo. È uma questão mais interessante do que pode aparentar se a tomarmos 

num sentido mais amplo. As numerosas forças que temos criado e cremos ter dominado são fogos, de um 

tipo ou de outro, processos dinâmicos da natureza que catalisamos e depois acreditamos controlar. Mas, 

por vezes, essas forças escapam-se-nos, demonstrando que, apesar de tudo, não estão dominadas. 
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estóicos e nos epicuristas. Surge um espírito grego em que a concepção de mundo e as 

leis que a sustentam e regem a vida dos homens, se autonomizam da lei divina. 

Com a conquista do Oriente e do mediterrâneo por Alexandre Magno (356-323 

a.C.), este universo cultural terá, a partir de 334 a.C., uma grande difusão de textos de 

filosofia, matemática, poesia e da sua língua. As cidades desse período construíram 

ginásios, teatros e acrópoles ao estilo grego: o mundo helenístico tornar-se-á grego pela 

língua, pelos costumes, assim como o ramo cristão da nossa civilização que se deixará 

influenciar pela cultura grega, desde logo com São Paulo. 

A importância deste apóstolo estender-se-á à Idade Média e ao Renascimento e 

distinguir-se-á dos demais devido ao carácter exegético dos seus textos, permitindo-se 

não apenas citar os acontecimentos do Mestre, mas igualmente opinar sobre eles. Dava 

testemunho e simultaneamente especulava acerca da doutrina do Mestre, pelo que pode 

ser considerado o primeiro teólogo cristão. 

Pode ser lícito especular, certamente com a devida contenção analógica, em 

algumas similitudes na criação do mundo e do aparecimento do homem presentes nas 

cosmogéneses grega e judaico-cristã: a ideia de caos envolto nas trevas por Érebo, 

trevas que serão banidas por Urano ao separar a Terra (Gaia) do Céu (Urano), numa 

sequência de actos susceptíveis de ser lidos como metamorfoses de elementos a gerar 

outros vs a versão cristã de um Deus único que com a luz separa as trevas da luz e cria o 

universo visível e invisível. A criação grega do homem “raiz” que será apartado do 

Olimpo parece mas próxima da versão cristã em que é permitido ao Homem o convívio 

com Deus e demais seres angelicais. O Homem, que pela iniquidade da desobediência, é 

banido do contacto com a esfera divina, em ambas as mitologias perde o estado de 

graça, ficando a partir daí por sua conta. 

Tendo em consideração que se evolui sempre sob uma cadeia de acontecimentos 

por vezes imperceptíveis e numa simbiose cada vez maior de culturas. O conhecimento 

deste legado helénico sustentado numa análise dos mitos gregos pode despertar alguns 

conceitos sobre a luz. 

Em Anaxágoras de Clazômenas (500-428 a.C.) encontramos a primeira tentativa 

de explicação dos fenómenos naturais. Para ele, o Sol nada tinha de divino, considerado 
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apenas uma pedra em brasa, uma bola de fogo, e o seu discípulo Péricles (495/92-499 

a.C.) defendia que o arco colorido do arco-íris era a reflexão do Sol numa nuvem 

esférica. Não fora o estatuto dado aos filósofos e à liberdade de pensamento e estas 

teorias para explicar a luz bem poderiam ter sido motivo de desdém para os deuses a 

quem se atribuía a dádiva. 

Segundo Parménides de Eléia (530-515 a.C.), o Sol era uma matéria quente e 

etérea retirada da Via Láctea, enquanto que Platão atribuía ao Sol uma presença mais 

“mística”, acreditando que era uma resplandecente estátua em ouro de Deus. 

Por seu turno, Aristóteles não aceitava que o Sol fosse uma bola de fogo e nem 

sequer quente, pois o calor que nos chega seria, para ele, gerado pelo atrito durante o 

movimento em torno da terra. 

Se para alguns filósofos, tais como os citados e ainda Heráclito de Éfeso (525-475 

a.C.), o Sol era o elemento fundamental da constituição do Universo, para outros, entre 

os quais, Tales de Mileto (640-550 a.C.), seria a água, e o ar para Anaxímenes (585/8-

524 a.C.). Efectivamente, foram considerados quatro elementos básicos: ar; fogo; terra e 

água.  

Estas teorias, principalmente a dos quatro princípios elementares, geraram um 

conjunto de simbologias e de conceitos de ordenação do Universo, que se cruzou com a 

astrologia. Por exemplo, com Platão prevalecia a teoria geocêntrica, segundo a qual a 

terra estava envolvida em oito esferas, correspondendo às últimas os sete planetas, pela 

seguinte ordem: Lua, Sol, Vénus, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno. 

Mas se esta abordagem se ancorava numa cosmologia que questionava a sua raiz 

mitológica, não menos intrigante, colocava-se uma outra questão. Como deveríamos 

interpretar os processos sensoriais? E, entre eles, como avaliar a visão? 

Já nessa altura, a escuridão era a evidência de uma ausência de luz que tolhia a 

visibilidade. Mas o que importou questionar foi saber se a luz era substância ou 

qualidade. Para Pitágoras e para Empédocles de Agrigento (484-421 a.C.), o olho 

funcionava como uma lanterna, que continha um fogo interior expelido através da 

substância aquosa do globo ocular e deste modo iluminava o mundo.  



 

79 
 

Platão estava convencido de que existiam raios visuais emitidos pela vista, tendo a 

luz exterior igual relevo nos mecanismos da visão. 

Leucipo de Mileto (480-420 a.C.) preferiu inferir da tacteabilidade da visão, 

porque não podendo a nossa alma atingir os objectos exteriores teriam de ser eles a vir 

ao nosso encontro, através da emissão de pequenos corpúsculos que nos transportariam 

as cores e demais qualidades dos objectos visíveis. Esta teoria levou o seu discípulo 

Demócrito de Abdera (460/57-370 a.C.) a concluir que os objectos emitiam partículas 

que estavam na origem da formação das imagens na alma. 

Em Aristóteles, as explicações sobre a luz são diminutas, embora no seu livro 

Metheoros, dedique explicações aos fenómenos naturais, incluindo abordagens ao arco-

íris e cometas. Na tentativa de explicar a luz, definia-a como o estado de um corpo 

transparente que permitia detectar os objectos, pelo que na sua ausência, na escuridão, o 

ar entreposto entre o observador e o objecto, sem transparência, isto é, sem luz, não 

permitia a visualização, já que para este filósofo a luz não era fogo, mas simplesmente a 

presença de uma qualidade do fogo na substância transparente. 

 Com esta teoria negava todas as outras. As parcas considerações, que teceu sobre 

a luz encontram-se nas obras De Anima e De Sensu. No entanto, a escolástica da Idade 

Média reconheceria nos seus textos a verdade última sobre os assuntos tratados, 

transcrevendo e analisando a sua obra. Na Idade Média, as abordagens do filósofo grego 

encontraram o maior prestígio no aristotélico São Tomás de Aquino (1224/5-1274), que 

levou a Igreja Católica a adoptar as doutrinas de Aristóteles, conhecidas como 

peripatéticas. 

No Timeu, a teoria de Platão baseada na luz encontrou eco noutros filósofos de 

tradição platónica, tornando-se a mais divulgada durante o primeiro milénio da era 

cristã. Todavia, Epicuro de Samos (342 (?) – 270 (?) a.C.) que inscreveu uma verdadeira 

aproximação ao que conhecemos acerca do mecanismo da visão, com a sua teoria de 

uma luz emitida por uma fonte de luz, a qual, por sua vez, é reflectida pelos objectos e 

de seguida chega aos olhos, produzindo a sensação visual. 

A propósito de «Verdade, Sabedoria e Ciência», lembremos os mitos de Apolo e 

de Atena e a busca da aletheia (verdade), ou seja, de como das sombras emerge a luz. 
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Concentremo-nos aqui em Febo/Apolo: «Filho de Zeus e de Leto (Latona), nasceu na 

pequena ilha de Delos. Tem sido considerado «o mais grego de todos os deuses». É uma 

bela figura da poesia grega, o músico mestre que deleita o Olimpo, quando tange a sua 

lira de ouro; é também o Deus do Arco de prata, o Deus da Flecha de grande alcance; o 

curandeiro que, pela primeira vez, ensinou ao homem a arte de curar toda as doenças. 

Além destes atributos, Apolo é igualmente o Deus da Luz, em quem não existe a 

mínima mácula e, por isso, o Deus da Verdade, em quem nunca nenhuma palavra falsa 

brota dos seus lábios.»: a comprovação da importância da metáfora «luz» e do conceito 

grego de verdade, o acto de revelar, i.e. tirar o véu, fazer-se luz. 

Após o séc. XIX, decidiu considerar-se que o pensamento filosófico racional da 

Antiguidade Clássica teria sido iniciado com Sócrates, mas, de facto já filósofos 

anteriores e mesmo contemporâneos seus teriam encetado um sistema de pensamento 

racional através da curiosidade e da análise que efectuaram sobre o meio ambiente e a 

origem dos elementos. O período pré-socrático, do séc. VII ao séc. V a.C., é marcado 

pelas questões cosmológicas e são quatro as escolas de pensamento: a escola Jónica, 

representada por Tales, Anaximandro (610-547 a.C.) e Anaxímenes; a escola Itálica, 

com Pitágoras; a escola Eleática, formada por Xenófanes, Parménides e Zenão de Eléia 

(490/85-430 a.C); a escola Pluralista a que pertencem Leucipo e Demócrito. Deste 

conjunto de autores de que não resta nenhuma obra completa, chegaram-nos 

fragmentos, através de Platão, Aristóteles e dos doxógrafos gregos e latinos. 

Interessaram-se pela origem das coisas e pelas manifestações da natureza. 

Posteriormente, com Sócrates, o interesse recaiu sobre o Homem e a Natureza em geral 

e sobre o Homem em si. 

Destas escolas citaremos alguns autores, cujas teorias nos podem ajudar a 

compreender a relação, e simultaneamente a deriva que os mitos causaram no 

inconsciente individual, segundo Freud, e colectivo, segundo Jung, neste caso 

particular, da nossa civilização ocidental. A propósito, Rudolf Arnheim (1904-2007), 

quando se refere à herança simbólica das civilizações, cita Jung: 

[…] Jung, sugeriu que tais «configurações e elementos formais» de 

«forma idêntica ou análoga» derivam do que ele chama de imagens 

primordiais, dominantes, ou arquétipos, […] destas configurações 
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menciona a «complexidade e a ordem caótica, o dualismo, a oposição 

de luz e escuridão, […] Jung deixa quase sempre bem claro que 

considera hereditárias as disposições inconscientes que contribuem 

para a criação de tipos concretos de formas. […] uma «espécie de 

disposição» criada por «depósitos de experiências repetidas da 

humanidade […]
58

  

Sobre os pensadores da escola Jónica destacamos três: 

- Tales de Mileto, o ancião dos pré-socráticos, a quem se atribui a invenção da 

carta geográfica e do quadrante solar, assim como, o interesse pela astronomia e 

biologia e ainda, a intuição de que a aparição do Homem sobre a Terra teria resultado de 

um longo processo de evolução, que emergiu de um princípio primordial, a água. É 

também Tales que constata o fenómeno do magnetismo. 

- Anaximandro, discípulo de Tales, em quem se atribui a negação de que tudo 

tenha surgido do elemento água, mas sim de uma certa natureza, dita ilimitada que teria 

engendrado tudo o que existia no céu e na terra.  

- Anaximénes de Mileto, discípulo de Anaximandro, admitiu o princípio de 

ilimitado, a partir do ar, pois considerava que este elemento rarefeito originara o fogo, e, 

condensado, as nuvens, a água, a terra, as pedras e todas as criaturas. 

Na sequência dos pré-socráticos da escola Jónia surgem na escola Eleática dois 

nomes, Xenófanes e Parménides, com significativa importância na influência que vão 

exercer sobre Platão, segundo os textos de Simplicius (490-560), neoplatónico do séc. 

VI d.C. 

- Xenófanes aparece com o conceito de Um (Unidade): tudo é Deus. A 

característica de ser Um é demonstrável pelo facto de ter domínio sobre todas as coisas. 

Para ele, Deus é um ser «Um», i.e., incorporal, eterno e não gerado, bem diferentes dos 

deuses antropomórficos de Homero e de Hesíodo.  
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  ARNHEIM, Para Uma Psicologia da Arte – Arte & Entropia, p. 220. 

Publicado pela primeira vez em Confinia Psychiatrica, 1960, 3, 193-216, e posteriormente, condensado e 

revisto, com o título de «Análise Perceptual de Um símbolo Cosmológico», no Journal of Aesthethics and 

Art Criticism, 1961, 19, 389-399. [Título original: Perceptual Analysis of a Simbol of Interaction]. 
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- Parménides na sua obra Hexâmetro constituída por um conjunto de poemas 

divididos em três partes, referir-se-á ao «UM» de Xenófanes com «Ele É»: o Ser uno, 

contínuo, eterno, sem princípio e sem fim, dando conta de que o Universo é «Um», não 

gerado e esférico, numa abordagem de características teológica e cosmológica, em 

oposição à teoria segundo a qual o mundo e a sua origem estavam nos elementos fogo e 

terra. 

- De Zenão de Eléia (c.485/90-?), discípulo de Parménides, diz-se que foi o 

primeiro Pitagórico. A sua actividade pautou-se pela defesa do conceito de «Uno» de 

Parménides, que o levou a pensar o movimento a partir de conceitos sobre a natureza do 

espaço e do tempo, a saber: se são infinitamente divisíveis, o movimento é contínuo, se 

compostos de mínimos divisíveis, o movimento é constituído por uma sucessão de 

momentos diminutos, como fotogramas numa película. 

Um caso singular do pensamento grego é Hipócrates (460? - 370? a.C.). Para este 

médico, pertencente a uma família de médicos, os asclépios, pretensamente 

descendentes do deus da medicina Asclépio, a doença tinha uma origem totalmente 

racional, uma causa fisiológica que surgia de uma acumulação de líquidos (humores, 

temperamentos), sendo órgãos os seus recipientes. Para Hipócrates existiam quatro 

humores (o sangue, a pituíta, a bílis amarela e a bílis preta) aos quais associou quatro 

qualidades essenciais (o calor, o frio, o seco e o húmido) e as quatro estações do ano. A 

saúde dependia do equilíbrio entre estes humores e o predomínio de um sobre os demais 

determinava o seu temperamento, ou seja, a natureza e o tipo de doença a que podia vir 

a estar sujeito. Por exemplo, Hipócrates refutava uma crença estabelecida entre os 

gregos de que a epilepsia era uma doença enviada pelos deuses. 

A consciência da luz e do fogo faz-se sentir nos povos mais longínquos. Mesmo 

na filosofia grega, época em que as crenças antigas eram postas em causa, a luz era 

ainda vista como princípio superior, purificador, signo de um destino elevado, virtuoso 

e favorável. Sob este ângulo pode ser concebida a ideia do Sol como luz inteligente, 

phôs noétón, como princípio que conduz o movimento do mundo. PIatão, por exemplo, 

lembra que a «luz procede tanto de uma fonte exterior – o Sol – como de uma fonte 

interior – o olho» (Platão – Timeu). Também em Aristóteles o entendimento activo é 

associado à ideia de luz. Não admira, portanto, que a ideia de luz enquanto fonte ou 
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meio de conhecimento, e a sua concepção como manifestação do conhecimento e da 

verdade tenham exercido grande influência na teologia Cristã, especialmente na de 

inspiração platónica e neoplatónica. É o que encontramos em certa Patrística, 

designadamente em São Basílio (330-379) e, sobretudo, em Santo Agostinho, que 

considera Deus «uma luz incorpórea e infinita». Posteriormente, veremos como Plotino 

(205? -270?), atribuiu importância à luz. 

Prossigamos com Platão, através da transcrição do seu mito da caverna:  

[…] imagina a nossa natureza, relativamente à educação ou à sua 

falta […] Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em 

forma de caverna com uma entrada aberta para a luz, que se estende 

a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, 

algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado 

permanecer no mesmo lugar e olhar em frente são incapazes de voltar 

a cabeça, por causa dos grilhões; serve-lhes de iluminação um fogo 

que se queima ao longe, numa eminência, por detrás deles; entre a 

fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do 

qual se construiu um pequeno muro, […]
59

 

Dominando os conteúdos destes mitos, é-nos agora possível não só perceber a 

proposta de Stoichita, como trazer uma proposta de interpretação, que tenhamos por 

pertinente efectuar no que à luz/sombra diz respeito. 

Por tudo isto, cremo-nos chegados ao ponto de encontro entre as duas fontes da 

nossa civilização e das suas relações com um princípio iluminador: 

- Um princípio de luz, que a um momento, é do domínio metafísico do mito e que, 

ao reclamar presença no domínio da realidade, só o pudera fazer no território da 

representação simbólica;  

- Uma luz partilhada por estes dois domínios, onde o mito e a realidade se tocam, 

uma luz banhando o entendimento e a visualização do mundo. 
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Como referimos e teremos oportunidade de defender, a luz do legado judaico-

cristão possui nitidamente as dimensões metafísica e física. Não só a luz do paraíso é 

diferente da do mundo – a primeira permitia a visualização da dimensão espiritual e de 

seres celestiais, enquanto que a segunda nega essa possibilidade – como terá de se 

aguardar por um Messias, qual Prometeu agrilhoado, que nos traga a luz do espírito ao 

mundo. Estas duas dimensões da luz apartam toda e qualquer possibilidade de relação 

entre a luz do divino e a luz da matéria, fora do âmbito da vontade da manifestação da 

luz espiritual pelo divino ou fora do método da prática da redenção. 

Na Alegoria da Caverna, Platão expressa uma diferença subtil: parte da essentia 

de uma mesma luz. A luz arquétipa, a luz fora da caverna, é a mesma que envolve as 

coisas, tal como elas são, em toda a sua perfeição e simultaneamente a que permite ver a 

“sombra”, essa forma/presença imperfeita dos arquétipos formais, sob a luz dos deuses, 

o fogo ígneo do Olimpo. 

A ausência de uma luz diferenciadora entre mito e realidade permitiu a 

representação de uma realidade que, embora falhe, era a realidade possível e passível de 

ser elevada a um conjunto de cânones ideais, Idea, e a uma forma ideal, eidos, próxima 

do mundo arquétipo das ideias e das formas dessa Idea, emanada do seio dos Deuses, de 

representação desinteressante para Platão, mas realizável pela capacidade do artista. 

Esta pequena diferença basta para colocar um elo entre invisível e visível. E se 

Platão recorre à metáfora, é para diferenciar o grau de veracidade das formas e acentuar 

que a erudição permite esse conhecimento; mas é pelo pensamento e pela reflexão que o 

ser humano pode esbater o desiderato entre mito e realidade. Platão acreditou que, a 

cognição permitia conhecer as Formas/Ideias. Apetece afirmar: onde a luz se esbate e a 

sombra se afirma, nasce a forma, mas que seria da forma sem a luz que lhe permite 

existir?! 

[…]Sin embargo, aun entonces estaremos todavía a gran distancia de 

la realidad, pues creemos que el fuego es la única fuente de 

iluminación. El verdadero filósofo va más allá: deja la caverna y 

contempla el mundo a la luz del sol. Esto le puede parecer extraño a 

primera vista, e incluso irreal, ate que sus ojos se van acostumbrando 
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a un tipo de luz muy diferente; pero al final ve ese Otro Mundo tal 

como es y pude volverse y mirar directamente el sol, fuente de toda 

luz. La alegoría expresa la oscuridad mental en que vivimos 

normalmente, sin distinguir las sombras de la realidad, ignorantes de 

la sustancia de las cosas, confundiendo luz con iluminación, 

ignorantes del mundo real presidido por el único Iluminador 

divino.[…]
60

 

 

4.1 Platão vs Aristóteles 

Partindo do facto de que o mundo sensível é mutável, Platão desenvolveria um 

conjunto de interrogações, pois parecia-lhe que dentro deste mundo de formas 

perecíveis deveria existir algo eterno e perene. A teoria das Formas ou Ideias presentes 

nas suas obras Fédon, República, Banquete e Fedro, são representativas do que achava 

demonstrar a existência da imutabilidade num domínio supra-sensível, onde formas e 

ideias eram arquétipos das coisas perecíveis do mundo sensível. 

Para Platão, as coisas do mundo são belas porque participam nas «coisas 

maiores», do domínio do «Belo-em-si», uma Forma arquetípica de belo perene que 

reflecte para o mundo esse princípio em coisas menores perecíveis, não é visível aos 

sentidos, mas presente em tudo. Na perspectiva do filósofo em causa, estão presentes 

formas/e ideias menores de uma realidade supra-sensível maior onde Formas e Ideias 

são perfeitas. Olhadas desta maneira, as coisas do mundo tornam-se importantes pela 

sua ousia (essência), e não são as formas ou as ideias que grassam pelo mundo as 

importantes. A essência que trazem em si é a causa da existência das coisas sensíveis, às 

quais só será possível aceder por via do pensamento, já que os sentidos são enganosos.  

Satisfeita a dupla exigência Socrática: a Forma/Ideia, que contém enquanto 

arquétipos o bom, «Bom-em-si», o belo, «Belo-em-si», o grande, «Grande-em-si», o 

perfeito, «Perfeito-em-si», é a unidade/essência na multiplicidade das formas e ideias 

em que consiste este mundo sensível e a «Causa» da existência de todos os seres.  
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A teoria platónica parece a seu modo bem alicerçada, eivada de lógica e 

coerência, mas necessita de se justificar com a noção de uma dimensão supra-real. 

Conceber essas Formas/Ideias passaria pela noção de uma dualidade entre o corpo 

e a alma, bastando para isso que o filósofo se apercebesse da menoridade do primeiro 

em relação a esta. Para Platão, é simples a resposta à pergunta:”Quem somos?”: a Alma. 

Pela alma acedemos às realidades superiores. 

Platão influenciará fortemente o cristianismo com o fundamento: da dualidade 

corpo vs. alma, já que a «Ideia» de mundo supra-sensível vs. mundo sensível se 

encontrava consolidada na tradição judaico-cristã de um céu e uma terra. 

Analisando a teorética de Aristóteles podemos detectar com alguma facilidade o 

que opôs o discípulo ao seu mestre. Para aquele uma boa explicação do mundo deve ser 

simples e objectiva, isto é, centrada no explicar dos seres e das coisas no mundo que nos 

cerca. Basicamente, a diferença entre ambos reside na divergência sobre a ousia. 

Se Platão considera as coisas deste mundo inferiores na escala hierárquica do ser, 

para Aristóteles são elas que têm de facto ser. Se anteriormente as coisas sensíveis 

tinham ser porque participavam de um ser mais elevado, agora, com Aristóteles, este 

encontrava-se nas próprias coisas, pois, e referindo-se a Platão, se as Formas são a 

essência das coisas não podem existir separadas destas. Aristóteles acreditava que se 

teria concedido mais ser a algo que teria menos ser, por exemplo: ao dizermos “Maria é 

bela”, o ser “Maria” apresenta mais relevância, mais ser, que “bela”, pois precede o 

atributo de bela. Este “ser bela”, é um certo tipo de ser que deve a sua existência a 

“Maria”. Em “Maria”, o belo é predicado e essa a sua verdadeira “substância”, segundo 

a terminologia aristotélica. 

Se algo une os dois filósofos é um princípio matricial em Platão: o conceito de 

epistéme (conhecimento/ciência). Para ambos, o conhecimento deve ser de conteúdos 

imutáveis, alicerçados em universais. Mas o ponto de partida difere. 

Platão elabora o conceito de Formas/Ideias arquetípicas, partindo do princípio de 

que as coisas sensíveis estão em contínuo estado de fluxo, fundamentando a 
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possibilidade de epistéme com um conceito de Forma/Ideia com o qual seria possível 

apreender as coisas de forma imutável. 

Aristóteles herda o anseio de satisfazer a noção de epistéme, noção de um 

conhecimento imutável do conhecimento, mas afasta-se completamente da aporia 

platónica: as Formas/Ideias não estão apartadas, não existem por si. É impossível 

conceber as Ideias/Formas com uma existência separada das coisas. Se são a ousia das 

próprias coisas, esta aplica-se ao domínio da natureza. Acreditando nos universais, 

Aristóteles vê-os não como imateriais, mas fazendo parte das coisas e o seu 

conhecimento faz-se através do intelecto por um processo de abstracção. Para 

Aristóteles, as formas,
61

 ainda que possam ser abstraídas da matéria e pensadas à parte, 

só existem de facto quando ligadas à matéria. A forma arquétipa e a matéria estão 

indissoluvelmente unidas na constituição da substância e só podem ser dissociadas no 

pensamento. 

Assim, ao excluir a matéria da definição de ousia, pois a matéria é algo 

indeterminado, a epistemologia aristotélica faz recair a epistéme (ciência) sobre a forma: 

a epistéme deve capturar predicados universais, imutáveis pela forma, e, como tal, esta 

será o único território possível para o desenvolvimento da ciência. É deste modo que 

Aristóteles satisfaz a exigência socrática de buscar os universais nos vários particulares 

– aporia proposta por Platão – mas conseguindo fundamentar a ciência das coisas 

sensíveis, a ciência da natureza.  

 

4.2 As influências platónico-aristotélicas 

Na sua obra Eneiades I 6 e V 8 Plotino desenvolveu uma abordagem estética 

assente num sistema idealista de cunho espiritualista em que, partindo também de uma 

dualidade de mundos, tal como Platão, existia, na terra, um «imperfeito mundo dos 

                                                           
61

  Segundo o filósofo, há formas universais existentes nas coisas, por exemplo, há várias árvores, mas o 

pensamento é capaz, por um processo de abstracção, de apreender o seu universal. A forma árvore 

apreendida através de uma abstracção pode dar uma noção de árvore, pode estabelecer “o que é” árvore”, 

porque a forma árvore não é algo exterior, transcendente às demais árvores, mas é imanente a cada árvore 

e causa de ser de todas elas. 
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sentidos» e um outro, perfeito, supra-sensível e espiritual que, sendo de todo 

independente dos nossos sentidos, a ele poderíamos aceder por via do pensamento. 

Tal como Platão, Plotino crê que a beleza provém de um mundo supra-sensível, 

embora se revele no mundo sensorial, que define a beleza como reflexo do primeiro no 

segundo ou seja, em simbiose dos sentidos (sentidos=domínio do espírito, o receptáculo 

da virtude e do conhecimento) com o mundo supra-sensível. Constatamos que, em 

Plotino, já não existe a dualidade “ideia/arquétipo-sombra/ilusão”, de Platão, mas que 

deste e de Aristóteles mantém a influência pitagórica de symmetria, numa noção de 

beleza onde existe a noção de medida, numa adequação de proporções e de equilíbrios 

dos elementos entre si. 

Em concreto, a beleza, materializada em cores e formas, era sempre concebida por 

Plotino como reflexo de uma beleza superior, exemplar e, por isso, mais perfeita. Partia 

também de uma dualidade de mundos, tal como Platão, em que existia, na terra, um 

«imperfeito mundo dos sentidos» e outro, muito mais perfeito, supra-sensível e 

espiritual, ao qual, independente dos nossos sentidos, a ele poderíamos aceder por via 

do pensamento. (Início da sedimentação da definição estética, enquanto quod visum 

placet, em S. Agostinho e S. Tomás).  

Porém, enquanto Platão dava maior destaque à existência da beleza supra-

sensível, Plotino reconhece já a beleza sensorial, reflexo daquela. Resumindo, para 

Platão, a beleza apenas é acessível à razão; para Plotino, os sentidos também constituem 

uma via de acesso e de percepção da própria beleza. Ambos crêem que a beleza provém 

de um mundo supra-sensível, embora para Plotino se revele no mundo sensorial, que a 

define como reflexo do anterior. Constatamos que, em Plotino, já não existe a dualidade 

“ideia/arquétipo-sombra/ilusão”, como acontecia em Platão. 

Para Plotino, a beleza é uma propriedade do mundo dos sentidos, aliás, a única 

propriedade perfeita, dada a relação estreita e directa com um mundo perfeito, não 

obstante, valorizada no sistema transcendente. Ora, se a beleza não é cabalmente uma 

relação e proporção das partes, então, para Plotino, ela apresenta-se como uma 

qualidade, constituindo a primeira tese fundamental da estética do autor, em que revela 

já a importância que atribui à observação dos fenómenos estéticos. 
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Por conseguinte, pode concluir-se que a beleza, sem abdicar do princípio 

ordenador/regulador da simetria, deve enfatizar aquilo que revela, isto é, a beleza, acima 

de tudo, reside no espírito, e, portanto, não na forma (com São Tomás e a “sua” Causa 

Formal), nem na cor ou tamanho, mas na ALMA, que nos sentidos apreendem a cor 

(luz) e as formas. 

O belo que existe no mundo sensorial é belo apenas na medida em que tem a sua 

origem num modelo, numa forma superior, em resumo, enquanto são fruto da ideia que 

lhes subjaz e que constitui a sua forma interna, espiritual, intelectual e ideal (methexis) 

Vs symmetria clássica, enquanto beleza exterior que mantinha uma relação mais 

mediatizada com a verdadeira beleza cosmológica ideal. Se os clássicos já admitiam os 

elementos espirituais da beleza, Plotino radicaliza esta ligação da beleza ao elemento 

ideal que a sustenta, como acontecerá em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. 

 

4.3 A simbologia da luz na Grécia clássica 

Na mitologia grega clássica, não há uma verdadeira “saga” da luz. A sua ausência 

enquanto princípio criador é uma evidência constatável na descrição cosmogenésica. No 

entanto, Jean C. Cooper (1905-1999), no dicionário de símbolos, em relação aos 

nimbos, refere que «o nimbo azul é um atributo de Zeus como deus do céu»
62

 e também 

que «Febo tem uma auréola como deus solar»
63

 

Entendemos a simbologia grega como uma aproximação ao mundo, ou seja, como 

uma religião que, partindo de constatações fenomenológicas, cria um mundo de deuses, 

e a posteriori vai revertendo esse mesmo conhecimento em proveito humano. Com este 

princípio de caos absoluto, feito de uma “amálgama de devir”, não admira que a criação 

do Homem não partilhasse de qualquer tipo de ligação aos deuses, ao invés, do Velho 

Testamento que a coloca em contacto com Deus e, mais ainda, feito à «sua imagem e 

semelhança». Nos gregos clássicos, a semelhança com os deuses não partilha desse 

princípio de luz: é “residual”, na medida em que os próprios deuses são poderosos, mas 

tão matreiros e perversos quanto os homens. A luz aparece como luz/fogo. Não é luz, 
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  COOPER, Diccionario de Símbolos, p. 123. 
63

  Op. Cit, p.123. 
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enquanto princípio de que «Deus é Luz». É a Luz dos deuses que um dia Prometeu 

roubará para ofertar ao Homem: 

 

[…] C’est un thème récurrent chez Tertulien, Lactante et Augustin. 

Mais la vision médiévale n’en retient, pour l’essentiel, que le trait 

négatif : un travestissement païen du thème biblique de la création 

qu’elle se propose justement de restituer dans toute la rigueur. Le vrai 

Prométhée, le seul que la foi chrétienne puisse connaître et 

reconnaître, n’est pas l’homme mais le Dieu unique : «Le «et Dieu 

unique qui tout créé, qui a fait l’homme de la terre, est le vrai 

Prométhée.» […] distingue une double création : l’une par laquelle 

l’homme a été appelé à l’existence, l’autre par laquelle un contenu 

spirituel a été accordé à cette existence. […] le premier lui a donné sa 

réalité physique, le second lui donne sa forme spécifique. Prométhée 

représente ici le héros humain de la culture, porteur du savoir est de 

l’ordre politique et moral, qui grâce a ses dons «reformé» les hommes 

au sens propre, c’est-à-dire qui les a marqués d’une nouvelle forme et 

d’une nouvelle essence […]
64

 

 

Será também a luz da razão que revolucionará o progresso da humanidade, luz 

fogo da razão e do entendimento, como se pode entender na alegoria da caverna de 

Platão. 
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 Op. cit., pp. 123-124. 

Tradução livre – […] É um tema recorrente em Tertuliano, Lactante e Agostinho. Mas a visão medieval, 

para o essencial, que uma visão negativa, uma falsa roupagem pagã do ema bíblico da criação que propõe 

justamente restituir com o rigor. O verdadeiro Prometeu o único que a fé cristã pode conhecer e 

reconhecer, não é o homem mas o Deus único: «O «e Deus único que tudo criou, que fez o homem da 

terra, é o verdadeiro Prometeu» […] distingue uma dupla criação: uma pela qual o homem é chamado à 

existência; a outra pela qual um conteúdo espiritual foi aplicado à sua existência […] o primeiro deu-lhe a 

realidade física, o segundo deu-lhe a sua forma específica. Aqui, Prometeu representa o herói humano da 

cultura, portador do saber e da ordem política e moral, que graças aos seus dons «reformulou» 

propriamente dito os homens, quer dizer que os marcou duma nova forma e de uma nova essência […]  
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5. O legado Judaico 

 

“Na busca da sabedoria, o primeiro estágio 

é calar, o segundo ouvir, o terceiro 

memorizar, o quarto praticar, o quinto 

ensinar” 

Rabi Salomon Ibn Gabirol 

 

5.1 Os textos Sagrados e o conceito de Criação 

Nos textos bíblicos estamos perante a memória de um povo em que a aproximação 

temática é valorizada pela abordagem cronológica dos acontecimentos. É expressão da 

visão hebraica, uma identidade vinculativa dos aspectos religiosos e “históricos” (o 

conceito de história é grego; para os judeus os acontecimentos são designados por 

zachor (lembra-te) repetidamente expresso na Bíblia). 

A tradição judaica chega-nos quer por via oral quer escrita. Numa primeira fase, 

os rabinos comunicam oralmente o conteúdo da Tora (ensinamento) aos crentes; depois 

os textos (Hummach ou Pentateuco) foram escritos e assim mantidos até finais de séc. II 

d.C. para, segundo os Rabinos, evitar a proliferação de comentários inadequados e a 

partir de finais do séc. II d.C. surge a Michnah (lei oral), que tenta colmatar os efeitos 

da diáspora. Na Bíblia (Tora) os acontecimentos narrados, nomeadamente o texto do 

Génesis, não devem ser considerados como actos factuais, mas como uma visão da 

tradição hebraica. 

A Tora é constituída por cinco livros designados por  Hummach (em hebraico) ou 

Pentateuco (em grego): Berechit (No começo) ou Génesis; Chemot (Os nomes) ou 

Êxodo; Vayiqra (Ele chama) ou Levítico; Bamidbar (No deserto) ou Números; Devarim 

(As palavras) ou Deuterónimo. O Berechit relata a criação do mundo e do Homem até à 

morte do profeta Moisés e são considerados o dom de Deus (os dez mandamentos) 
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entregues ao eleito. Devido ao carácter sagrado que lhes é atribuído, a Tora está 

impressa e escrita à mão num rolo, guardado numa arca da sinagoga. 

A Tora tem como acrónimo o Tanak, cujos textos, feitos por escribas são uma 

lenta estratificação de alocuções rabínicas tidas como sagradas e inspiradas, e dividem-

se em duas partes: textos dos Neviim (profetas) e os Ketuvim (escritos ou hagiografias). 

Os Neviim contem os textos dos primeiros profetas (Josué, Juízes, Samuel I e II, e o 

Ketuvim os dos profetas posteriores (Isaías, Jeremias, Ezequiel e os «doze» (Oséias, 

Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e 

Malaquias). Nestes textos estão contidas as profecias, a situação política e social da 

época e ainda temáticas de ordem moral desenvolvendo previsões de concepção 

messiânica destinada a todas as nações. O Ketuvim reagrupa os Salmos, o livro de Job, 

os provérbios; o livro de Rute, o Cântico dos Cânticos; o Eclesiastes, o livro das 

lamentações, os livros de Ester, Daniel, Esdras e Neemias e o as Crónicas. 

Segundo a tradição sagrada, «Moisés recebeu a Tora no monte Sinai e a 

transmitiu a Josué, Josué aos Anciãos, os Anciãos aos profetas e os profetas aos homens 

da Grande Assembleia» (Avot, 1,1). Como parte de toda uma tradição oral interrompida 

e posteriormente reiniciada e apresentada pelos rabinos em continuidade com as raízes 

da Tora escrita, estas reinterpretações são também definidas como Tora. Deste conjunto 

de textos são ratificados o Michnah (repetir), o Talmude (estudar), o Halakhah 

(caminhar/codificar), o Midrach (buscar/procurar/explorar) e o Zohar (Livro do 

Esplendor). Estes Textos apresentam uma estrutura de leitura e consequente 

entendimento que culmina no Zohar, no “segredo”. 

Para os judeus também as Sagradas Escrituras se iniciam por «No princípio Deus 

criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do 

abismo; e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas.» (Génesis, I, 1-2). A 

criação do mundo ou beriat ha-olam (nascimento do mundo) é para o judeu o acto da 

criação e o objecto criado. O mundo, enquanto dom de Deus, é uma dádiva e não um 

acto de necessidade do Criador, portanto, considerado excelente e maravilhoso e 

presença de Deus no objecto criado. As Sagradas Escrituras lembram essa intervenção e 

pretendem que o Homem não a esqueça. Para o judaísmo, não é possível encontrar 

qualquer tipo de explicação sobre uma temporalidade e existência anteriores à criação, 
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um “espaço-temporal” anterior envolto em mistério, sem rosto e inconcebível. Mas 

como a imaginação do Homem é profícua, e, os textos podem ter uma leitura literal, 

metafórica, subliminar ou mesmo oculta/misteriosa, quiseram os exegetas rabínicos 

encontrar uma revelação oculta de Deus e do caminho para o encontro com Deus, nos 

textos sagrados. 

A via para o conhecimento de Deus e do(s) mundo(s) direcciona o neófito para 

um conjunto de conhecimentos que pode culminar no ensinamento místico do judaísmo, 

o umbral da Luz, o conhecimento da “Árvore da Vida”, na «Árvore das Sefirot» (fig. 

17A)
65

, Paulus Ricius, Portæ Lucis, Ausgbourg, 1516), na qual é invocada a PORTÆ 

LVCIS, (fig. 17)
66

 (“portae” evocando a passagem/porta/saída/antecâmara de um templo 

ou casa; e, Lucis de luci, (luz). O Zohar tem a sua origem, divulgação e apogeu no séc. 

XIII, em Espanha, mas os seus  conteúdos, certamente, deviam fazer parte de uma 

transmissão oral destinada aos mais preparados para receber o conhecimento dos 

“mistérios”, o conhecimento da Luz. As dez Sefirot (safiras) podem representar os 

atributos e os nomes de Deus, os quatro mundos e os seus governantes (arcanjos e 

hostes angelicais), enquanto que, “Árvore da Vida” possui uma relação com o corpo 

humano: considera-se estes  os reveladores de todos os segredos do universo, sendo 

interpretados em quatro níveis Pashat (sentido literal); Remez (insinuação); Drash 

(ensinamento); Sod (segredo). Revela-se um percurso em concordância com a proposta 

pedagógica e não dogmática do Rabi Gabirol, com a atitude correcta a ter no caminho 

da sabedoria: calar, ouvir, memorizar, praticar, ensinar. Trata-se de uma prática 

teológica através da qual se pretende escapar ao dogma dos mistérios e entreabrir ao seu 

entendimento o estudo das Escrituras. 

Segundo o Zohar, após um tempo em que tudo se interligava em harmonia, ou 

seja, a presença imanente de Deus estava no e com o mundo. Seguiu-se a separação, 

com a desobediência de Adão. Por este motivo, o judaísmo entende que é dever do 

Homem restabelecer a unidade perdida e que, na qualidade de povo eleito por Deus, lhe 

cabe difundir a Sua lei. 
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  vd. Anexo, p. 14. 
66

  vd. Anexo, p. 14. 
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O Zohar caracteriza-se pela sua complexidade, enquanto comentário à Tora cujos 

significados ocultos pretende desvendar. Neste texto, procura-se explicar o conceito de 

Deus relatado como sendo infinito e associado às dez “sefirot”, as dez emanações que 

vinculam a divindade a todo o mundo criado, visível e invisível. Ao conceito de Deus 

Infinito acresce o de Deus Único: «Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor» 

(Deuterónimo VI, 4) e o de Pai que «guiou-o (povo Judeu) através do deserto como um 

pai guia um filho seu e rodeou-o de cuidados e protegeu-o como a menina dos seus 

olhos» (Deuterónimo VIII, 2). Ele é Deus Rei e Deus Pai.  

O conceito de paternidade aparece várias vezes ao longo dos textos e é um elo de 

relação individual e colectivo para com o povo eleito e para com toda a humanidade. 

Entre as designações do nome de Deus, o nome acima de todos os nomes, a designação 

de «Ser» não podia ser pronunciada para evitar qualquer tipo de erro fonético.  

Deduziu-se o carácter oculto do nome de Deus, no momento em que, no monte 

Sinai, Deus se apresenta a Moisés, por meio de uma sarça-ardente (o fogo, i. e., a Luz) e 

lhe diz «Eu sou o que sou […]. Eu sou […] este é o meu nome eternamente e este é o 

meu memorial de geração em geração» (Êxodo, III, 14-15). Igualmente em defesa do 

carácter sagrado do nome se evocava o texto da Tora: «Não tomarás o nome do Senhor 

teu Deus em vão; porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em 

vão» (Êxodo, XX, 7). A excepção à regra ocorre no Kippur (dia da expiação dos 

pecados), em que o nome de Deus se apresenta desta forma (_ _ _ _) nas Escrituras, é 

YHWH, (O que É), era pronunciado apenas pelo sumo-sacerdote no interior do Santo 

dos Santos, uma sala onde ele podia entrar. Após a destruição do segundo templo de 

Jerusalém, ficou totalmente proibida a pronunciação do nome de Deus e as invocações 

passaram a ser feitas com «Meu Senhor» ou pelos atributos que Lhe são atribuídos: o 

Eterno, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, ou ainda simplesmente por «o Nome». 

Inominável porque apenas É: «É Aquele que É», o Ser «O que É». Estando para além de 

toda a compreensão, Ele se “vela” com a Sua Emanação, porque É sem corpo, portanto 

sem imagem. 

As Escrituras Sagradas dizem que «formou o Senhor Deus o homem do pó da 

terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente» 

(Génesis, 2, 7). Na interpretação hebraica do Génesis, afirma-se «E criou Deus o 
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Homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e mulher criou» (Génesis, 1, 

27). Devemos entender por «imagem e semelhança» uma «imagem exterior», uma 

imagem que nos remete para o conceito de sombra, pois na sombra é visível, ou 

reconhecido simultaneamente o que é e o que não projectado, pelo que o Ser e a sua 

sombra se tornam indissociáveis. Na exegese rabínica, o Homem, enquanto sombra de 

Deus, é-o na sua capacidade criadora, na sua inteligência. Só é imagem de Deus na sua 

alma, e não enquanto imagem-forma. Do mesmo modo Deus é o Ser Eterno e Imortal e 

o Homem é mortal no corpo, mas, ainda assim, imortal na alma, consumando-se nesta 

aporia a justificação para o apelo a uma ética individual e colectiva justificadora da 

sacralidade dos ditames individuais e interpessoais da cultura judaica. Estes factos 

eliminam a separação entre o profano e o sagrado, na cultura do povo eleito, pelo que 

não é de estranhar a interdição da idolatria.  

A interdição da idolatria define o monoteísmo judeu como uma consciência crítica 

que, a reconhece como um erro intrínseco à condição humana: «Não terás outros deuses 

diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem algumas semelhanças do que 

há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te 

encurvarás a elas nem as servirás» (Êxodo, 20, 3-5; Deuterónimo, 5, 7-9). A interdição 

da construção de ídolos, da materialização da imagem divina, da utilização do que 

existe no céu, na terra ou nas águas para fazer disso objecto de culto e a prosternação 

perante qualquer figura material, apresenta-se como regra de ouro do segundo 

mandamento. Não é a imagem em si que revela idolatria, mas o uso que dela se faz, a 

significação que lhe é atribuída no seio da sociedade hebraica. O ídolo, mais do que um 

objecto tangível ou um conceito circunscrito é um modo de relação com esse objecto ou 

conceito, pois circunscreve e limita o que por definição é o Ilimitado n’Ele e 

simultaneamente Lhe retira a exclusividade da adoração.  

 

5.2 A Simbologia da luz no judaísmo 

A negação da imagem esculpida ou pintada circunscreve a representação a 

objectos simbolicamente sagrados, conforme as transcrições detalhadas inscritas na 

Tora e reproduzindo os elementos constitutivos do Primeiro Templo de Jerusalém.  
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Estas representações podem ser observadas nos oito painéis que adornam a porta 

da Arca Santa da Sinagoga de Vercelli, em Itália: as Tábuas da Aliança (Êxodo, 24, 12-

18); a Arca da Aliança (Êxodo, 15, 1020); o Candelabro de Sete Braços (Êxodo, 25, 31-

40); a Mesa dos doze Pães da Preposição das duas pilhas de seis Pães (Êxodo, 25, 23-

30) as doze colunas de bronze (Reis, 7, 15-21); o Altar de ouro para o incenso (Êxodo, 

30, 1-10); o Altar de bronze para os sacrifícios (Êxodo 27, 1-8); as duas colunas 

colocadas à entrada do Santuário (Reis 7, 15-21); a pia das abluções dos sacerdotes 

(Êxodo, 30, 17-28). Entre os elementos decorativos, além do manto da Tora em seda, 

aparecem bordados a ouro ou a ouro e prata, símbolos representando os atributos 

divinos: o ceptro e/ou coroa simbolizando o Poder, a espada símbolo de Poder e Justiça. 

Como Deus se revelou a Moisés e a outros profetas na sarça-ardente, surgem o 

fogo, a chama, a Luz. Entre os vários símbolos, a utilização/representação da luz 

adquiriu uma importância especial, mas continuar-se-ia apesar de tudo confinada à 

presença divina na chama das lamparinas de azeite e dos memorah (candelabros de sete 

braços) ou de candelabros com mais braços (oito para a festa do Hamukkah), também 

com motivos decorativos da simbologia judaica tradicional. As lâmpadas a azeite, hoje 

em dia frequentemente trocadas por velas, evocam o milagre do azeite que permite a 

nova consagração do templo após a sua profanação pelos sírios. O Midrach relata que 

Antíoco instara os seus soldados a destruir todos os recipientes de azeite sagrado 

necessários para alumiar a chama eterna. Quando os Macabeus vitoriosos o procuraram, 

encontraram apenas um frasco, que não daria para mais de um dia. Por milagre, este 

azeite durou oito dias, o tempo necessário para que os sacerdotes preparassem outro. 

A lamparina de azeite sempre colocada no interior do templo e cuja chama se 

dirige para o céu, deve ser mantida sempre acesa para acentuar a presença constante de 

Deus, Luz Eterna: uma Luz Criadora, Presencial apesar de oculta porque Vigilante e 

Sustentadora do(s) mundo(s) e Perene. Trata-se do contraponto dicotómico pacificador 

de medos assente entre uma realidade humana confrontada com a impermanência e a 

morte e a esperança num devir numa supra-realidade não contingente, conceitos que a 

escatologia cristã valorizará. 

Os santuários seguem a tradição dos templos antigos. Nas origens, o sacrifício de 

alguns animais fazia parte do culto que se desenvolvia no Santuário. Diariamente, ao 
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nascer e ao pôr-do-sol, faziam-se as oferendas e os sacrifícios complementares do 

shabbat, do primeiro dia do mês e das festas, representavam, no plano colectivo e 

individual, a realização da Aliança entre o povo de Israel e Deus. 

Os sacerdotes obedeciam a um conjunto de indumentárias já usadas por Aarão e 

pelos filhos, quando entravam na tenda da Aliança ou se aproximavam do altar. As 

vestes dos sacerdotes (quatro para os sacerdotes e oito para o sumo-sacerdote) eram e 

são as vestes tidas como apropriadas para actos ritualistas e minuciosamente descritas 

na Tora, a saber: o ephod (uma espécie de colete), um peitoral, uma capa, uma túnica, 

um turbante e um cinto. O ephod é feito de ouro e de lã azul, púrpura ou escarlate, e 

ainda de linho retorcido. As alças do ephod levam duas pedras de ónix, cada uma com 

seis nomes das doze tribos. Quatro filas de pedras preciosas (cada uma como nome da 

tribo que representa gravado) adornam o peitoral, em linho bordado com fios de ouro e 

lã azul, púrpuras e escarlate, como o ephod. Nele toma forma uma espécie de bolsa, 

onde se inserem, à altura do coração os urim e os tumim (literalmente, “esplendor” e 

“conclusão”), consultados como oráculos porque a mensagem divina ilumina as letras 

gravadas sobre as pedras do peitoral. O conjunto de vestes era usado por Aarão e os 

seus filhos entravam na tenda da Aliança ou se aproximavam do altar. Os sacerdotes 

ordinários usavam quatro vestes e o sumo-sacerdote oito vestes. 

A presença divina era simbolizada pela chama das lamparinas (fig. 18)
67

, cujo 

direccionamento vertical simboliza o encaminhamento na direcção do Céu. O conceito 

metafórico de verticalidade também está patente no eixo vertical da Árvore da Vida, nas 

dez Sefirot. A mediatriz que simboliza o equilíbrio, através do qual o Homem caminha 

da base da árvore sefirótica na direcção da copa, o topo da sefirot onde se presume o 

local do Céu, o Reino da Luz.  

O judeu não deve imaginar o divino, mas apenas fixar-se nos atributos de Deus, o 

Senhor-Todo-Poderoso, Aquele que é como um Pai para o povo judeu, (não 

forçosamente um pai no sentido literal do termo, porque o pai gera/engendra e o 

Homem é um ser criado), pelo respeito ao seu nome sagrado de Inominável, o «Nome 

que está acima de todos os nomes» e pode ser escrito mas pronunciado só uma vez por 
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ano. Carece de forma, só tendo emanação luminosa, apresentou-se a Moisés na sarça-

ardente do fogo, cuja melhor simbologia traduzia a chama/fonte de luz da lamparina.  

A simbologia referente à representação da luz é escassa. Ainda assim a 

representação simbólica presente nos objectos do Santuário, nas vestes sacerdotais ou 

nas que usavam os leigos, são portadoras de uma vasta e interessante simbologia, 

algumas das quais reverterão para outros cultos ritualistas. 

Os candelabros diferentes consoante a festividade, o início ou final de uma 

festividade, sendo o de sete suportes a tradução simbólica da profecia de Zacarias e que 

alude à vinda do Messias « […] Vejo um candelabro todo de ouro […] que tem um 

reservatório no alto, sete lâmpadas em redor e ainda sete bicos para as lâmpadas […] 

Estes sete olhos são os olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra […] as duas 

oliveiras são os dois ungidos do Senhor que prestam serviço ao Senhor de toda a terra. 

As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa; as suas mãos levaram a bom 

termo a sua construção. Assim saberás que fui enviado a vós o Senhor dos exércitos 

[…]» (Zacarias 4, 2-14).  

As tábuas da aliança a recordar os mandamentos entregues a Moisés, a arca da 

aliança, excertos dos textos sagrados, a estrela de David, as Sefirot, o tefellin e os 

filactérios são colocados para a oração e servem para que o devoto preserve e reforce o 

elo à palavra e à raiz cultural do seu povo, rumo a um encontro com Deus.  

 

6. O legado Cristão 

 

[…] DISSE-LHE Tomé: Senhor, nós sabemos para onde tu vaes; e 

como podemos nós saber o caminho?  

Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim. […]  

(S. João, 14-5) 

 

6.1 A luz na Criação do Universo 
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Em torno do aparecimento do mundo e da humanidade no mundo, teceram-se 

variados conceitos e, dado que nos queremos referir à dicotomia Luz/Sombra, é 

particularmente importante retrocedermos ao mito da criação segundo o Génesis. Na 

primeira página dos textos bíblicos, Antigo Testamento, livro do Génesis
68

, (1, 1 – 5), 

podemos ler a passagem que se segue: 

 

[…] 1 No princípio criou Deus o Céu e a Terra. 

2 A Terra porém era vã e vazia: e as trevas cobriam a face do 

abismo: e o espírito de Deus era levado sobre as águas. 

3 E disse Deus: Faça-se a luz; e foi feita a luz. 

4 E viu Deus que a luz era boa; e dividiu a luz das trevas. 

5 E chamou à luz Dia e às trevas Noite; e da tarde 

e da manhã se fez o dia primeiro…[…] 

 

As referências à criação da luz, à presença de uma luz, demonstram a 

preexistência do fenómeno luz em relação à criação do paraíso. Neste sentido, a luz está 

presente antes e depois do aparecimento de Adão e Eva, em particular, e da 

humanidade, em geral. Primeiramente porque é Luz criadora universal que se perpetua 

nos luzeiros do céu (o Sol e as estrelas). Por outro lado, as trevas estão presentes antes e 

depois do casal primordial, e caso particular, é do seio das trevas que emanará o 

primeiro raio de luz, que separará a luz das trevas. A luz não manifestada e manifestada 

de Deus podem ser consideradas a mesma. Por sua vez, as trevas são separadas, 

podendo concluir-se que, de uma única treva, se obtêm duas trevas. Curiosamente, 

desde o primeiro dia da Criação, que a separação da luz das trevas corresponde ao dia e 

à noite, fundamentação que para nós revela um acto de criação predefinido, visando a 

dicotomia de um mundo onde dia e noite se alternam e a noção de que todo o 

imaginário humano, mitos, lendas e efabulações derivam de referentes retirados do 

quotidiano. 

A luz do mundo - apresentada como um dos resultados da «Lux Ætena», a Luz 

Divina primordial emanada, o «Fiat Lux» - materializa-se, dando origem à criação do 
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firmamento, onde surgem os dois grandes “luzeiros” (Sol e Lua) e ainda as estrelas, 

todos eles «luz da Luz» e emissores de luz.  

[…] 14 Disse tambem Deus: façam-se uns luzeiros no firmamento do 

céu, que dividam o dia e a noite, e sirvam de signaes para mostrar os 

tempos, os dias e os annos. 

15 Para que luzam no firmamento do Céu, e alumiem a terra. E assim 

Se fez. 

16 Fez Deus pois dois grandes luzeiros, um maior, que presidisse ao 

dia: outro mais pequeno, que presidisse à noite: e creou também as 

estrellas. 

17 E pô-las no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, 

18 E presidirem ao dia, e a noite, E dividirem a a luz das trévas.[…] 

O fogo não se reclama de um fenómeno criado, surgindo ao longo do Antigo 

Testamento como um símbolo do divino e pela primeira vez após a expulsão de Adão e 

Eva do paraíso, em (Génesis, 3, 24): 

[…] E lançou fora a Adão: […] e pôz diante do paraíso de delicias 

um Cherubim com uma espada de fogo e versátil, para guardar o 

caminho da arvore da vida. […] 

Seguindo o texto bíblico, em quatro dias estavam criadas as condições para iniciar 

o povoamento da terra. E assim se disse terem sido criados os animais, primeiro no mar, 

depois sobre a terra e por último, para que reinasse sobre os demais seres, o Homem, e, 

do Homem, a Mulher.  

 

6.2 O pecado original e a perda da Luz. 

 

Recorrendo, mais uma vez, à Bíblia, Génesis (3, 1 – 7), podemos ter uma noção 

clarificada do fenómeno que se tornaria num problemático relacionamento do indivíduo 
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e de toda uma sociedade com o corpo e originaria a exclusão da representação do nu 

integral na civilização cristã, cuja retoma se daria com o advento do renascimento. 

 

[…] 1 Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra, 

que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: Porque vos 

mandou Deus, Que não comêsseis de toda a árvore do paraíso 

2 Respondeu a mulher: Nós comemos do fruto das árvores que estão 

no paraíso. 

3 Mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos 

mandou que não comêssemos, nem a tocássemos, não suceda que 

morramos. 

4 Porém a serpente disse à mulher: Bem podeis estar seguros que não 

morreis de morte. 

5 Porque Deus sabe que em qualquer dia que vós comais desse fruto, 

se abrirão os vossos olhos; e vós sereis como uns deuses, conhecendo 

o bem e o mal. 

6 Viu pois a mulher, que a árvore era boa para comer, e formosa aos 

olhos, e deleitável à vista: e tirou do fruto dela, e comeu e deu a seu 

marido, que também comeu. 

7 No mesmo momento se lhes abriram os olhos: e tendo conhecido 

que estavam nus, coseram umas folhas de figueira, e fizeram para si 

umas cintas… […] 

Pelo transcrito, podemos concluir que as representações de Adão e Eva no 

paraíso, mesmo durante o Renascimento, sempre recorreram, de um modo geral, a 

representações pós-pecado original, em que as folhas de figueira cumpriam a função de 

indumentária pudibunda, mas também o imperativo duma necessidade de retórica 

moralista, que implicava uma directiva comportamental. 

Esta doutrina sentenciosa e de pudicícia da persona cristã tem uma componente 

importante no mito judaico-cristão do Génesis, no conceito de pecado original que se 

relaciona directamente com a descoberta da nudez. Mas, a avaliar pelas representações 

pictóricas de Adão e Eva presentes na arte ocidental, até à liberalização da 
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representação do nu com o Renascimento, dir-se-ia que o nu e o pudor pecaminoso se 

resumiam à não representação da nudez integral masculina e feminina. As várias 

representações de Adão e Eva são presenças de um homem e de uma mulher nus que 

tapam, de forma mais ou menos apreensiva, as zonas pudendas, evidenciando, a zona da 

genitália como a única do corpo interdita a qual quer tipo de visualização. Constitui-se 

como motivo bastante para negar a veracidade histórica da nudez integral a que eram 

sujeitos os punidos com a crucificação, apresentando um Cristo coberto na sua nudez 

pelo pano de pureza (linteus), ou representando um purgatório e inferno onde a postura 

dos representados tende a disfarçar a nudez ou a dissimula com panejamentos. 

Sendo a nudez consequência do pecado, porque só pôde ser reconhecida por via 

de um acto pecaminoso, a sua ocultação é, por um lado, a afirmação do Bem contra o 

Mal, por isso, não permitida ou representável. Por outro, sendo sua constatação o início 

da saga desgraçada da humanidade, apesar de todas as restrições ao nu, serviu a nudez 

os intentos doutrinários e moralistas da Igreja que, de postulação em postulação a usou 

como imagem simbólica contra a tentação do mal e por este motivo paradoxal dela se 

serviu como símbolo/ memória de queda em desgraça da humanidade perante a 

Divindade e, simultaneamente, como representação/advertência da necessidade de 

redenção e rendição da condição humana ao Divino. 

A nítida maioria das representações de Adão e Eva apresentam-nos cobrindo as 

zonas do corpo simbólicas de pudor, com as mãos ou ramos de oliveira, ou uma coxa 

num movimento de ancas e pernas inusitado, ou ainda por um qualquer elemento que 

encobre ostensivamente a genitália. 

Com Tommazo San Giovanni, dito Masaccio, (1401-1428), dá-se uma rotura. Na 

sua obra “Adão e Eva Expulsos do Paraíso”, (fig.19)
69

 vemos Adão cobrindo o rosto 

com as mãos, num gesto de embaraço que não permite a cobertura do sexo e revela a 

atitude liberalizante na exposição da nudez integral. A atitude de Adão contrasta com a 

representação escolhida para Eva, que nos aparece com um semblante onde se espelham 

o desespero e a dor. Nesta representação, é a ela que cabe o papel de maior incidência 

pudibunda, já que, tapa simultaneamente os seios e o sexo com as mãos e os braços.  
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O Renascimento abeira-se desta nudez impudica e parte à sua descoberta artística. 

Este movimento reclamará uma nudez pura, inocente, bela, por isso elevada ao estatuto 

de artística, duma presença nua vivencial num paraíso anterior ao pecado original. Fá-

lo-á debaixo do mesmo sol, da mesma lua e duma relação com os demais reinos, sem 

que sinta a necessidade de abdicar do seu Criador e permanecer-lhe-á fiel ao atribuir ao 

divino a inspiração presente nas suas pinturas. 

O céu e a terra há muito estavam criados. O sol continuava intercalando a sua 

presença com a lua e assim se sucediam os dias e as noites. Os reinos (mineral, vegetal e 

animal) permaneciam neste espaço/tempo fenomenologicamente inalterado. A 

descendência humana de Adão e Eva encontrava, por fim, uma via para ultrapassar o 

trauma do pudor gerado pelo mito do pecado original. Afinal, o corpo era belo e, 

portanto, apresentável, pelo menos no domínio da arte, cujo dever era o da 

representação do belo que contemplasse a representação “mimética” da natureza de que 

o Homem era o Ser principal. Foi ainda relevante todo o movimento gerado em torno 

duma intelectualidade inconformista e sequiosa de conhecimento científico. 

Entre algumas das interpretações teológicas sobre o pecado original, destacamos a 

de Giogio Agamben (1942-), Particularmente feliz na interpretação que faz da nudez e 

das citações a que recorre, do texto Theologie des Kleides, de Erik Peterson (1890-

1960).  

Neste estudo, das características teológicas da fé, envolvendo a nudez de Adão e 

Eva, Agamben refere Peterson sobretudo na menção à conexão entre nudez e pecado na 

tradição teológica cristã: 

[…]. A Nudez só se dá depois do pecado. Antes do pecado havia 

ausência de vestes [Unbekleidetheit], mas esta não era ainda nudez 

[Nacktheit]. A nudez pressupõe a ausência de vestes, mas não 

coincide com ela. A percepção da nudez está ligada a esse acto 

espiritual que a Sagrada Escritura define como “abertura dos olhos”. 

A nudez depois do pecado só podia, no entanto, ser observada por se 

ter produzido uma mudança no ser do homem. Esta mudança através 

da queda tem de se referir a toda a natureza de Adão e Eva. Ou seja, 
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tem de se tratar de uma mutação metafísica, que se refere ao ser 

humano, e não simplesmente de uma mudança moral. […]
70

 

Após citar Peterson, Agamben prossegue referenciando, aqui e ali, este conceito 

teológico de nudez: 

[…] Antes da queda, […] ainda que na ausência de qualquer veste, 

não estava “nu”, este não estar nu do corpo humano, apesar da 

aparente ausência de vestes explica-se pelo facto de a graça 

sobrenatural circundar então a pessoa humana. O homem não estava 

só na luz da glória divina; estava vestido da glória de Deus. Através 

do pecado, o homem perde a glória de Deus e na sua natureza torna-

se agora visível um corpo sem glória: o nu da corporeidade pura… 

conexão entre queda, nudez e perda ad veste, que parece fazer 

consistir o pecado simplesmente numa espoliação e num pôr a nu 

(Entblössung) … pressupondo-se que antes do pecado estava 

“coberto” o que ficou agora descoberto, que antes estava velado e 

vestido o que é agora desvelado e despido. […]
71

 

Chegados a este ponto, Agamben defende que, pelo menos à primeira vista, 

Peterson apresenta alguma contradição, facto que não o impede de à luz desta teoria 

prosseguir na procura de uma explicação para o fenómeno: 

[…] A «Transformação metafísica» consiste, […] na perda da veste 

de graça que cobria a «corporeidade nua» dos protoplastos. O que 

significa, em boa lógica, que o pecado (ou, pelo menos a sua 

possibilidade), pré-existia nessa «corporeidade nua», em si mesma 

privada de graça, que a perda da veste faz agora aparecer na sua 

«funcionalidade pura» biológica, com todas as marcas da sua 

sexualidade, como um «corpo ao qual falta toda a nobreza». […] Se 

já antes do pecado era necessário cobrir com o véu da graça o corpo 

humano, tal quer dizer que à bem-aventurada e inocente nudez 
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paradisíaca pré-existiu uma outra nudez, essa corporeidade nua que o 

pecado, destituído da sua veste de graça, deixa impiedosamente 

aparecer. 

O facto é que o problema, aparentemente secundário, da relação 

entre nudez e veste coincide com outro, teologicamente fundamental 

em qualquer sentido, da relação entre natureza e graça. «Como a 

veste pressupõe o corpo que deve cobrir», escreve Peterson, «assim, a 

graça pressupõe a natureza, que deve consumar-se com a glória. É 

por isso que a graça sobrenatural é concedida ao homem no Paraíso 

como uma veste. O homem foi criado desprovido de vestes – o que 

significa que tinha uma natureza própria, diferente da divina -, mas 

foi criado nessa ausência de vestes para que o revestisse o trajo 

sobrenatural da glória». […]
72

 

Com o desenvolvimento do texto torna-se fácil perceber o 

desnudamento/despojamento das vestes seculares e a adopção da nudez e/ou utilização 

das vestes de linho branco, que precedia o ritual do baptismo. Nesta ocasião, a 

indumentária secular é veste de vergonha e recordação da queda no pecado original, por 

isso mesmo, um símbolo de morte em oposição ao baptismo que reconcilia o ser 

humano com o divino: ao lavá-lo com a água, reabilita-o e coloca-o sob a tutela do 

divino. A este apelo singelo e simbólico de reconciliação com Deus, parece ter a própria 

divindade respondido com o envio do Seu primogénito no dizer de João, o Baptista, em 

(Mateus, 2;11): 

[…] Eu na verdade vos baptizo em água para vos trazer à penitencia; 

porém o que há-de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu 

não sou digno de lhe ministrar o calçado; elle vos baptizará no 

Espírito Santo e em fogo […] 

As vestes brancas tornar-se-ão as vestes da graça divina original, aproximação ao 

corpo de glória do Cristo, um corpo de Luz doravante acessível ao homem, as vestes 
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que Peterson denominou de Lichtkleid, «vestes de luz», as vestes apropriadas a Adão e 

Eva no Paraíso. 

Do modo como temos vindo a descrever o Homem e a sua relação com o mundo 

exterior e consigo mesmo, podemos dizer que sempre se perspectivou uma dualidade do 

ser: o corpo material e a alma espiritual. A dicotomia corpo vs. alma e suas 

fundamentações remontam a Platão que, partindo do pressuposto de uma alma cuja 

existência antes de encarnar desfrutava do mundo das Ideias/Formas perfeitas, quando 

encarnado no corpo físico, conheceria uma subdivisão em duas: uma alma superior e 

intelectiva e uma alma inferior que animava o corpo. 

Divergindo de Platão, o seu discípulo Aristóteles reconheceria o papel do corpo e 

dos sentidos no conhecimento e não achava que este fosse prisão da alma. 

No período medieval, a nossa civilização não excluiu o debate sobre o corpo e a 

alma. Para a cristandade, a teologia foi determinante no modo como aquele era olhado e 

pensado: sinal de pecado e de degradação. Santo Agostinho partilhou destas ideias, mas 

inspirado por Platão acabou por considerar que o homem era uma mistura de corpo e 

alma, vendo esta como parte da interioridade, como um indicador de auto-consciência. 

A seu modo, Santo Agostinho deu alguma dignidade ao corpo, ao estimar que servia de 

ligação ao espírito, contrariando de certo modo a teologia exacerbada que bania e 

desprezava a condição humana. No entanto, permaneceria uma adversa ligação ao corpo 

e, consequentemente, uma relação conflituosa com o mundo. Por este motivo, não é 

estranho que o corpo e o mundo fossem locais de perdição e que ao ser humano apenas 

restasse uma de duas vias após a morte: o inferno para os maus e o céu para os bons, 

com uma excepção para os que sendo baptizados e não morrendo em pecado mortal, a 

quem seria permitida a passagem pelo purgatório. 

Ainda assim, o problema não parecia resolvido. Com maior divulgação dos textos 

da antiguidade clássica, os humanistas questionaram-se sobre a justiça desta separação 

entre baptizados e não baptizados. O que seria feito de todos os que sendo homens de 

virtude e justos não tinham tido a possibilidade de conhecer o legado crístíco? É na 

Divina Comédia de Dante Alighieri (1265-?), no Canto Quarto, do Primeiro Círculo do 
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Inferno, que Dante acompanhado de Virgílio, nos proporcionou uma resposta a esta 

revolução de mentalidades: 

[…]. Disse-me o bom Mestre: «Tu não perguntas 

Que espíritos são estes que tu vês? 

Agora, quero que tu saibas, antes que prossigas 

que eles não pecaram, mas se eles têm méritos, 

isto não basta, porque não foram baptizados, 

que é a porta para a Fé que tu crês 

E se viveram antes do Cristianismo, 

não adoraram devidamente a Deus: 

e deste número sou eu mesmo 

Por tais defeitos, e não, por outro pecado, 

somos perdidos da graça: tendo por castigo 

que sem esperança vivamos no desejo 

Grande dor me apertou o coração, quando o ouvi, 

vendo que pessoas de muito valor 

se encontravam suspensas naquele Limbo. 

Diz-me meu Mestre, diz-me Senhor,  

continuei eu por querer fortalecer-me 

na Fé Cristã que vence toda a incerteza […]
73

 

A ideia da salvação por intermédio de Cristo e pela luz surge seguidamente pela 

descrição de Virgílio: 

[…]. respondeu: Eu estava no Limbo, 

quando vi descer o Salvador, 

coroado com o sinal da vitória. 
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Levou daqui consigo a alma de Adão, 

de Abel seu filho, e a de Noé, 

de Moisés legista e servidor de Deus 

do patriarca Abraão e do rei David, 

de Jacob com seu pai Isaac e seus filhos 

e a de Raquel, por quem tanto sofreu, 

e outras muitas almas, que fez bem-aventuradas; 

e sabereis que antes destas, 

nenhuns espíritos humanos se salvaram.[…]
74

 

Prosseguindo a sua visita ao inferno, Virgílio vai proporcionando a Dante o 

encontro com os grandes poetas para depois, segundo narra, ver o mestre de todos: 

[…] Todos o olham fixamente, todos lhe fazem honra; 

naquele lugar vi eu Platão e Sócrates, que, 

perante todos, pelo mérito, mais perto dele estão. 

Demócrito que ensina ser o mundo um concurso 

fortuito de átomos, Diógenes, Anaxágoras 

e Tales, Empédocles, Heráclito e Zeno […]
75

 

Seria exaustivo prosseguir citando mas na descrição não faltam Orfeu, Avicena ou 

Averróis… Mas sublinhamos que o poema incorpora todo o conhecimento e apreço 

pelos homens cultos, pelos homens bons e a consciência da valia sócio-cultural do seu 

legado. Numa época, mais tarde denominada pelos teóricos do Renascimento como 

«período das trevas», o corpo, ocupava um lugar secundário, no âmbito religioso, sendo 

alvo de punição e de regulação, estava enfatizado o corpo de perdição.  

O Renascimento não atingiria a sua dimensão se no seu seio não houvesse desde 

já o olhar atento sobre o legado grego antigo, sobre a valia dos seus mestres, quer do 
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ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista ético. No entanto, não tão atento que 

abalasse o dogma dos dogmas: o Deus nascido Homem, o Deus da Luz e de Luz. 

É a luz que Dante descreve na visita ao Céu usando, por inspiração e deferência 

para com o legado grego antigo, o termo Empíreo, este círculo do Céu Décimo onde se 

encontram Deus, os Anjos, os Bem-Aventurados e onde, por intercessão da Virgem 

Maria, lhe é permitido contemplar o «Sumo Lume», tendo a visão da divindade e o 

acesso ao mistério da Santíssima Trindade e das duas naturezas de Cristo. Este acto 

pretensioso de acesso ao mistério da visualização da luz, se não heresia, é salva «ad 

extremum» quando escreve «a nossa palavra, inferior à visão, não a pode exprimir, e a 

memória é incapaz de reter tanta grandeza»: 

[…].Os olhos de Deus dilectos e venerados, 

fixos no orador, demonstraram-nos 

quanto as devotas orações lhe são gratas; 

Depois, os olhos da Virgem volveram-se ao Lume 

divino, no qual nenhuma criatura pode penetrar com 

olhar assim seguro, como é o da Mãe de Deus. 

E eu, que me avizinhava do fim de 

todos os desejos, assim, como era natural, 

Em mim cessou aquele ardor. 

Bernardo, sorrindo, indicava-me que olhasse para  

o alto; mas sem esperar o seu sinal; 

eu tinha Deus fixado no olhar 

porque a minha vista, tornando-se sempre mais 

pura, penetrava cada vez mais no raio daquela Alta 

Luz que é verdadeira, por sua essência. 

Daqui em diante, a minha visão foi maior e a 

nossa palavra, inferior à visão, não a pode exprimir, 
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e a memória é incapaz de reter tanta grandeza.[…]
76

 

Temos como importante, considerar que a luz foi entendida como uma 

manifestação de dois tipos: um domínio físico de visibilidade e um domínio mítico de 

invisibilidade, de onde a luz de Deus só a alguns é revelada, por exemplo, na aparição 

de Jesus a Paulo, na estrada de Damasco, em Actos dos Apóstolos (9, 3 – 8): 

[…] 3 E indo ele em seu caminho, foi coisa factível que se avizinhasse 

a Damasco; e subitamente o cercou ali uma luz vinda do céu 

4 E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, 

porque me persegues? 

5 E ele disse: Quem és tu Senhor? E Ele lhe respondeu: Eu sou Jesus 

a quem tu persegues; dura coisa é para ti recalcitrar contra o 

agulhão. 

6 Então, tremente e atónito, disse: Senhor, que queres tu que eu faça? 

7 E o Senhor lhe respondeu: Levanta-te e entra na cidade e aí se te 

dirá o que te convém fazer. A este tempo, aqueles homens que o 

acompanhavam, estavam espantados, ouvindo sim a voz, mas sem ver 

ninguém.” 

8 Levantou-se pois Saulo da terra e tendo os olhos abertos, não via 

nada. Eles porém levando-o pela mão, o introduziram em Damasco. 

[…] 

A luz é revelada não para que permaneça naqueles a quem o é, mas para que se 

consubstancie no exemplo máximo de compaixão divina, o Verbo divino feito carne. 

Foi a partir da luz revelada, a Luz Crística, da presença de Deus entre os Homens, num 

corpo aparentemente comum, que se construiu o tronco essencialmente cristão e foi 

abandonada a raiz judaica. Este conceito radica na referência e reverência como São 

Paulo se refere a Jesus, na sua carta aos coríntios. O texto corta com a tradição judaica e 

será pedra lapidar de toda a exegese cristã na mística da luz. 
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[…] 12 Tendo pois uma tal esperança, fallamos com muita confiança; 

13 E não como Moysés, que punha um véu sobre o seu rosto, para  

que os filhos de Israel não fixassem a vista no seu semblante, cuja 

glória havia de perecer; 

14 E assim os sentidos deles ficaram obtusos, porque até ao dia de 

hoje permanece na lição do antigo testamento o mesmo véu sem 

levantar-se (porque não se tira senão por Christo) 

15 Pelo que até ao dia de hoje, quando lêem Moysés, o véu está posto 

sobre o coração d’elles. 

16 Mas quando se converter ao Senhor, será tirado o véu. 

17 Ora o Senhor é Espírito; e onde há o Espírito do Senhor, ahi há 

liberdade. 

18 Todos nos pois, registrando á cara descoberta a glória do Senhor, 

somos transformados em claridade na mesma imagem, como pelo 

Espírito do Senhor. […]
77

 

Esta luz é pura metáfora, símbolo de “Caminho, Luz e Verdade…” e por esse 

motivo difere do Sol, o Deus Rá dos egípcios: é a luz sem referente referida sempre no 

domínio simbólico. É a Luz do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, permaneceu 

oculta para os ímpios e revelada aos eleitos, mas, para todos, presente através da 

palavra. Paulo acredita na redenção através da palavra de Cristo, do Cristo de corpo 

resplandecente que lhe apareceu na estrada de Damasco e que é atingível por todos os 

que abraçarem a sua doutrina.  

Esta luz não podia ser representada luz natural porque pertencia ao domínio do 

mito, do sagrado, mas apenas como forma simbólica. Porém, essa luz/essência divina, 

ao tornar-se carne para habitar entre os homens, torna-se, em parte, “presença” no 

mundo. É-lhe conferida a possibilidade de representação icónica ou simbólica, a Ele, 

aos seres celestiais e ao seu séquito de santos. E que outra luz senão a do Sol para servir 
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de inspiração ao esplendor divino? Ao invés, o judaísmo não só não aceitou este 

Messias redentor (se bem que esperasse por Ele) como, mergulhado no legado do seu 

passado histórico, nunca poderia aceitar representações de características idólatras. 

Como é do conhecimento geral, Jesus, o Cristo, é por muitos considerado grande 

“reformador” do Judaísmo, não propriamente porque o renovasse pois esta religião 

permaneceu fiel às suas tradições mais conservadoras, porque tendo as Igrejas fundadas 

em seu nome permanecido com a tradição judaica inscrita na Tora, rebaptizada de 

Velho Testamento, é passível de admitir que o novo “Rabi” introduzisse novos 

conceitos na tradição existente. 

Jesus nasceu na Nazaré sob o reinado de Herodes. Nesta altura, sem perder os 

seus laços pátrios com a Palestina, o povo judeu já tinha cruzado a sua saga com várias 

culturas suas contemporâneas, nomeadamente a cultura helénica, após o imperador 

Alexandre, o Grande, ter conquistado Jerusalém no séc. III a.C. 

Todavia, após uma continuada espera pelo messias, que dura até à actualidade - no 

seio da comunidade muitos têm sido indicados como possíveis messias, mas nunca 

chegaram a ser reconhecidos - é pertinente analisar o clima social em que o 

Cristianismo surge. Curiosamente, como já se referiu a visão contemporânea do 

Judaísmo está balizada sob um princípio de grande unidade religiosa e cultural, onde os 

ditames da lei de Deus, por exemplo os preceitos do Talmude, correspondem às próprias 

normas de comportamento e ao próprio sistema jurídico.  

No entanto, os factos históricos revelam-nos que o Judaísmo na Palestina se 

ramificava em várias seitas, com crenças e práticas próprias, se bem que unidas em 

torno da mesma fé em Deus: os Essénios, ostracizados pela doutrina oficial e acusados 

de impureza e de não observância da lei, refugiaram-se no deserto formando uma 

comunidade regulada por uma normativa rígida, onde imperavam as regras da 

observância de pobreza, a partilha de bens e práticas de celibato adoptado, enquanto 

outros se casavam para garantir a procriação; os Saduceus representavam o poder 

sacerdotal, não acreditavam na imortalidade da alma, nem no além, nem nos anjos; os 

Fariseus, estritos defensores da Lei, acreditavam na imortalidade da alma, na 

ressurreição dos mortos e no perdão do pecado por via da prática de actos meritórios; os 
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Sicários davam ênfase aos apelos apocalípticos e aos textos messiânicos, apelavam à 

consumação da Jerusalém Celeste na terra, o governo de Deus entre o Homem, o que 

viria a originar a difusão de um sentimento anti-romano, a partir do séc. VI a.C., quando 

a Palestina se torna uma província de Roma. 

Por outro lado, estas singularidades na interpretação e prática dos textos sagrados 

– apesar da reforma introduzida no seio do Judaísmo pelos que viriam a ser os pioneiros 

do Cristianismo - continuarão a existir no seio da Igreja Cristã, por exemplo, a tentativa 

de unificar os preceitos doutrinais através de encíclicas papais, convocação de 

Concílios, ou na elaboração do regulamento interno das instituições monásticas e 

conventuais da comunidade cristã católica apostólica romana. 

Contudo, a proliferação das diferenças não impediu que o Judaísmo do 

denominado Segundo Templo de Jerusalém não se baseasse na observância estrita da 

Lei e de regras de pureza rígidas, em profundo contraste com o politeísmo helenístico, 

onde diversas divindades tinham os seus próprios templos com uma classe sacerdotal e 

tradições ritualistas próprias, embora quer pagãos quer judeus praticassem rituais de 

sangue com a oferta de animais. 

É no seio de uma sociedade centrada em torno de uma fé reguladora e em grande 

convulsão social gerada pelo domínio imperial romano, que um homem de nome Jesus - 

um profeta (na tradição antiga), predicador itinerante e carismático - conseguiu reunir e 

prender a atenção daqueles que se prestaram a ouvir a nova leitura e a nova 

interpretação dos textos sagrados do judaísmo. 

O grau de complexidade deste período histórico - sobre o que transita do legado 

judaico e do que se autonomizará como património cristão - é evidente e tem causado as 

mais acesas discussões nos meios académicos. Muito se escreveu e rescreveu acerca da 

história do Judaísmo e do Cristianismo, pela “constatação” das suas afinidades e 

idiossincrasias, porém, não cabe aqui o seu desenvolvimento. 

Ainda assim, uma reforma, um cisma, apresentam sempre uma parte aceite do 

velho paradigma e uma parte rejeitada do velho paradigma à qual se acrescentam novas 

interpretações e simbologias. Deste modo, a Tora (Bíblia), permanecerá para os cristãos 

como a palavra de Deus e o cumprimento da promessa divina de enviar o Messias. Para 
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os judeus permanecerá o Velho Testamento, o mesmo texto que - sujeito a 

interpretações diferentes - unanimemente espera o novo Messias negando a vinda do 

Enviado de Deus, o Filho de Deus, o «Deus verdadeiro do Deus Verdadeiro, Gerado 

não criado e consubstancial ao Pai».  

Para os judeus manter-se-á a Escritura Sagrada, raiz da sua cultura, apenas, 

acrescentada com textos de interpretações rabínicas. Os cristãos sentiram a necessidade 

de abandonar parte das interpretações rabínicas do Antigo Testamento: aceitando o 

conceito de Deus Único e o Génesis, sem o qual o pecado original não existiria e seria 

impossível invocar a salvação da humanidade, pela vinda do seu salvador Jesus, 

aceitando os Salmos, o Cântico dos Cânticos e as lamentações a Deus, os mandamentos 

transmitidos a Moisés e as profecias, enquanto legitimadoras da vinda do Messias. 

Na origem da nossa cultura, as noções de corpo e nudez, com todas as reflexões 

formuladas, insere-se num legado cultural em que a dicotomia corpo nu/corpo vestido 

se encontra como parte integrante de um fundo mítico condicionador das opções 

artísticas na construção de um modelo representativo. Baseado neste pressuposto 

Maurizio Bertini, em “Le Nu”, salienta a importância da reflexão que o corpo nos 

merece, através dos conteúdos míticos que marcaram a civilização ocidental e, 

consequentemente, todas as representações da figura humana, quer nua, quer vestida. 

O Novo Testamento, constituído pelos actos de Cristo e pelos dos apóstolos, darão 

lugar a uma nova teologia, a que se pode chamar uma nova doutrina ou, para outros, 

uma filosofia do cristianismo. 

Da vida e pregação de Jesus, o Cristo, temos a primeira parte do Novo 

Testamento, singularmente designado de Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Esta referência é interessante na medida em que denota o mesmo tipo de respeito 

(respeito pela palavra, «logos», incorporado pelo povo judeu ao longo dos tempos, a 

palavra (logos) continuava possuidora de cunho divino pois que o Messias era o próprio 

deus feito Homem).  

No conjunto de textos/testemunhos dos apóstolos, é notória a preocupação de 

atribuírem ao Mestre, desde o Seu nascimento, um conjunto de atributos que 

sinalizassem a Sua origem divina e humana. No plano social, a família de Jesus é tida 
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como descendente do rei David. No que respeita à Sua origem divina, encontramos 

sinais que encerram uma iconografia e simbologia da luz que tem continuidade em actos 

públicos posteriores. Se não vejamos: a Anunciação à Virgem, eleita para ser a mãe de 

Deus; a adoração dos pastores e dos reis magos; a invulgar inteligência e conhecimento 

da Lei que revela quando, ainda criança, referia os textos sagrados.  

Os factos que anunciam a vinda do Messias, a Sua vida e morte, estão envoltos 

num dos maiores mistérios da fé: o Reino Celestial da Luz vs reino terreno das trevas. A 

ideia primeva judaica é, já a salientámos, a da unidade dos mundos (os quatro mundos, 

segundo a Árvore da Vida), defendendo que Deus tudo criou e está em toda a parte, mas 

o cristianismo pós-Cristo terá de legitimar a necessidade da vinda e morte do Salvador. 

A justificação será dada por via de um acto de redenção, por uma segunda “via” da 

palavra, qual segunda arca da aliança e lei de Moisés, e pela morte/ressurreição. Na 

morte, enquanto ritual de sacrifício sela-se através desta a nova “via” para salvação dos 

povos.  

A procura de legitimação da apropriação do Antigo Testamento situa-se no 

argumento profético, na Bíblia hebraica e sobretudo nos textos dos profetas que tinham 

anunciado a vinda do Messias e com ela o propósito salvador de Deus. Os judeus 

cristianizados lançaram um estigma de traição à promessa de Deus a Abraão e a Moisés 

sobre os que não O reconheceram e O condenaram à morte. Esta interpretação teológica 

marcaria todo o sentimento anti-judaico até ao Concílio Vaticano II (1962-1965). Para 

alguns acresce ainda a ideia de que o Deus Judeu é justo (exige o cumprimento da Lei e 

pune quem não a cumpre), enquanto que o mesmo Deus é para os cristãos um Deus de 

Amor e de Misericórdia. Na aceitação e a recusa de reconhecimento do Messias reside a 

origem das diferenças de interpretação teológicas entre Judaísmo e Cristianismo.  

Os testemunhos dos seus seguidores e propagadores da fé, as palavras não escritas 

(as logia) de Jesus estão compilados no Novo Testamento. Tem-se procurado a 

aproximação de conceitos teológicos na concisão da palavra e na sua interpretação, 

entre os textos. Os evangelhos tendem à narração de factos e prédicas (mensagem 

doutrinal e milagres). Nas cartas de São Paulo, o apóstolo que Jesus escolhe já na Sua 

condição post mortem encontramos um comentário extrapolado que marcará uma leitura 
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passível de cunho místico centrado no acto da ressurreição do Cristo, logo como 

garantia da nossa própria salvação. 

Toda esta “saga” é uma trajectória do fogo (muito presente no Antigo Testamento, 

nas visões dos profetas e no aparecimento de Deus a Moisés) e da luz (preferimos um 

conceito em que a referência a fogo reverta em Luz), uma Luz celestial e divina (por 

isso, uma Luz com maiúscula), que reverte a palavra e o Messias em Luz, porque, como 

diz o apóstolo João, na primeira epístola, «Deus é Luz» (João 1; 4-5). 

 

6.3 Temática e simbologia bíblica da luz 

Desde o início que os primeiros cristãos sentiram a necessidade de ornamentar as 

paredes nas catacumbas romanas escolhidas para lugar de oração com imagens 

simbólicas de peixes e pavões. Mas as representações de Jesus, Maria, dos apóstolos, e 

santos, assim como dos textos bíblicos, originariam em breve numerosos temas de 

inspiração. 

No ocidente, o recurso ao imaginário sagrado pictórico far-se-á através de técnicas 

diversificadas: frescos, iluminuras, vitrais e mosaicos. Quando a pintura se emancipa 

desta relação directa com a arquitectura, surgem as pinturas sobre madeira e tela, 

mantendo-se, porém, uma alargada utilização da pintura a fresco. 

Todavia, é no Oriente que a representação do Cristo e da Virgem Maria se 

desenvolve entre as comunidades monásticas, com a arte do ícone (do grego eikona, 

«imagem», «semelhança»), que hoje de designa pintura sobre madeira. Esta proliferação 

de imagens gerou a sua condenação por parte de alguns cristãos. 

No início do séc. VIII, os denominados iconoclastas acusaram os monges 

bizantinos de heresia idólatra e de ultraje à divindade de Jesus, tornando-O visível. Tal 

situação desencadearia uma contenda entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente 

resolvida somente cerca de meio século após o segundo Concílio de Niceia, em 787, no 

qual se definiram com mais precisão as regras de composição figurativa. Contudo, duas 

grandes rupturas não evitáveis: o cisma entre Ocidente vs Oriente, em 1054, e a 

Reforma vs Contra-Reforma no séc. XVI. Curiosamente, a Igreja Católica do ocidente 

privilegiará um rumo que levará a uma representação mais acentuadamente “mundana”, 
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mais conforme às coisas do mundo, não entendendo que para os cristãos do oriente, a 

iconografia de «semelhança» não era «cópia do natural». A primeira deve 

referenciar/lembrar a condição humana, sem com ela se confundir: uma figuração do 

Cristo e da Virgem que evoca a sua passagem pelo mundo físico dissociando-os de 

características de materialidade corpórea humana.  

No domínio da arte religiosa cristã, a representação vai difundir, “ilustrando”, as 

temáticas do Velho e Novo Testamentos. Do texto do Velho Testamento, o imaginário 

pictórico privilegiará o Génesis, principalmente a representação pictórica do momento 

da tentação de Adão e Eva e a expulsão do paraíso; alguns profetas, especialmente os 

que anunciam preceitos doutrinais, a sua fidelidade a Deus e a vinda do Messias; 

Moisés, o portador das tábuas da Lei. Estas representações pictóricas são como que um 

preâmbulo ao Novo Testamento. O Novo Testamento inspirará maioritariamente a 

produção pictórica: a Anunciação, representando o momento em que o Arcanjo anuncia 

a Maria que será a Mãe de Deus; o nascimento do Messias, que adquirirá uma presença 

maior na pintura após a criação do presépio de São Francisco de Assis; os actos 

privados e públicos de Jesus que, tratados exaustivamente, representando os eventos 

narrados pelos evangelistas; desde o Baptismo à condenação e morte na cruz, devendo 

ser a representação da Crucificação - sem dados estatísticos que o confirmem – a 

imagem pictórica mais divulgada dos acontecimentos bíblicos. Os retábulos, concebidos 

como uma narrativa de imagens, revelam-se bons indicadores das temáticas tidas como 

importantes a incluir no reportório pictórico. 

Para dissipar dúvidas sobre o modo como as representações pictóricas deveriam 

ser abordadas, foi sucessivamente ratificada uma série de cânones, de modo a evitar a 

proliferação de grande variedade de evangelhos e escritos, nomeadamente gnósticos, 

que advogavam interpretações tidas como menos ortodoxas. Neles alguns  teólogos 

defendiam mesmo que as suas aporias teriam sido escritas sob a inspiração do Espírito 

Santo. 

Os concílios de Hipona (393), de Cartago (397), e muito mais tarde o de Trento, 

constituem alguns exemplos da tentativa para definir a licitude dos textos sagrados e 

consequente representabilidade dos mesmos. Ficaram de parte os textos do Novo 

Testamento considerados apócrifos (do grego apokryphos, secreto/oculto), portanto, de 
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cunho herético. O exemplo mais recente de textos apócrifos é o evangelho de Judas, 

descoberto no início dos anos setenta do século passado, numa gruta do Egipto Médio. 

Neste documento, a versão de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, é substituída pela de 

um verdadeiro apóstolo que procura fornecer, com a sua denúncia, o meio para através 

da morte se obter a total libertação do corpo físico e alcançar a plenitude da realidade 

espiritual. 

Quem conhece os textos bíblicos, mesmo de forma pouco aprofundada, distingue 

facilmente a que se referem as representações/ilustrações pictóricas. Embora tenhamos 

de salientar que, se torna imperativo o conhecimento das premissas teológicas e 

simbólicas, quando os acontecimentos bíblicos vão além da apresentação dos 

personagens intervenientes, recorrendo a um universo de elementos/imagens 

simbólicas. Algumas pinturas retabulares foram executadas exactamente com essa 

intenção: a criação do mundo, do Homem e a expulsão do paraíso; a vinda do Messias, 

Seu nascimento, passagens mais significativas da Sua vida, a condenação e a morte, 

com o epílogo vitorioso de ressurreição e ascensão. 

Como mencionámos, as primeiras representações dos cristãos assumiam carácter 

simbólico, mesmo quando para representar o mestre, Ele surge como um pastor de 

ovelha às costas, evocando a parábola do Bom Pastor.  

Aquando da figuração das cenas bíblicas, torna-se desde logo evidente a 

necessidade de diferenciar as personagens vulgares da personagem divina de Jesus e dos 

próprios santificados por e em Cristo, os santos familiares e discípulos do mestre: a 

auréola surge como o símbolo mais indicado: 

[…].Nimbo Halo o aureola. Originalmente indicaba el poder solar y 

el disco solar, de ahí que fuese atributo de los dioses solares. También 

simboliza el brillo divino y el poder constituido por el fuego y el oro 

de la energía solar o divina; el esplendor que emana de lo sagrado; el 

poder espiritual y la fuerza de la luz; santidad; gloria; el “círculo de 

la gloria”; genio; virtud; la emanación de la fuerza vital contenida en 

la cabeza; la energía vital de la sabiduría; la luz trascendental del 

conocimiento. La aureola rodea a veces la totalidad de la figura.[…] 
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Un nimbo o halo redondo denota a una persona muerta; la aureola 

cuadrada o hexagonal representa a un santo vivo o una persona 

santa, pero también puede simbolizar la totalidad de la divinidad, los 

tres lados simbolizando la Trinidad y el cuatro como símbolo de la 

totalidad; el trirraiado representa una trinidad santa. El nimbo, halo 

o rayo doble representa el aspecto dual de la divinidad. El nimbo 

crucífero es específicamente cristiano. Los nimbos hexagonales 

representan las virtudes fundamentales. En ocasiones se utiliza el 

nimbo para denotar el poder espiritual como diferente del poder 

temporal, representado por la corona. A veces se utiliza el nimbo  

como atributo del fénix, que simboliza la eternidad el poder solar y la 

inmortalidad. Los colores son el azul, el amarillo,  o los del arco iris. 

[…] Cristiano: no se utilizó el nimbo hasta el siglo IV. Significa o 

santo; la santidad. El Dios Padre. El nimbo crucífero indica a Cristo. 

En el arte bizantino se representa a veces a Satán nimbado como 

radiación de su poder. […]
78

 

Na simbologia cristã, a luz está presente com o seu mistério nos sacramentos e 

nos denominados mistérios luminosos. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, os 

sacramentos encerram algo de mistério e dogma, a Igreja de Roma considera que 

através da sacramentação ritualista, o Espírito Santo se apresenta e abençoa o acto e, por 

isso, não abdicou deles aquando do Concílio de Trento. Os Sacramento são sete, a 

saber: Baptismo; Confirmação; Eucaristia; Penitência; Unção dos Doentes; Ordem; 
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  COOPER, Diccionario de Símbolos, pp. 122 – 123. 

Tradução livre - […] Nimbo, halo ou auréola. Originalmente indicava o poder solar e o disco solar, daí a 

sua atribuição aos deuses solares. Também simboliza o brilho divino e o poder constituído pelo fogo e o 

ouro da energia solar e divina; o esplendor que emana do sagrado; o poder espiritual e a força da luz; 

santidade; glória; o “círculo da glória”; génio; virtude; a emanação da força vital contida na cabeça; a 

energia vital da sabedoria; a luz transcendental do conhecimento. Por vezes, a auréola rodeia a totalidade 

da figura […] Um nimbo ou halo redondo refere uma pessoa morta; a auréola quadrada ou hexagonal 

representa um santo vivo ou uma pessoa santa, mas também pode simbolizar a totalidade da divindade, 

los três lados simbolizam a Trindade e o quatro como símbolo da totalidade; O raiado em três representa 

uma trindade santa. O Nimbo, halo ou raio dúplice representa o aspecto dual da divindade. O Nimbo 

crucífero é especificamente cristão. Os nimbos hexagonais representam as virtudes fundamentais. Em 

certas ocasiões utiliza-se o nimbo para representar o poder espiritual diferenciando-o do poder temporal, 

representado pela coroa. Por vezes, utiliza-se o nimbo como atributo da Fénix, que simboliza a eternidade 

o poder solar e a imortalidade. As cores são o azul, o amarelo e as do arco-íris. […] Cristão: não se 

utilizou o nimbo até ao séc. IV. Significa o santo; a santidade. O Deus Pai. O nimbo crucífero indica o 

Cristo. Por vezes, na arte bizantina representa-se Satanás nimbado como radiação do seu poder […] 



 

120 
 

Matrimónio. Aparecem em estrita ligação com os denominados mistérios luminosos: 

Baptismo de Jesus; Revelação nas Bodas de Caná; Anúncio do Reino de Deus; 

Transfiguração no Monte Tabor; Última Ceia e Instituição da Eucaristia. 

A produção pictórica de “ilustrações” de temática bíblica privilegiou de modo 

evidente as pinturas do Novo Testamento e, quanto baste, do Velho Testamento. Era 

necessário através do Velho Testamento reivindicar o Deus Único e a fidelização dos 

fiéis, e, principalmente, justificar a previsão da vinda do Messias. É possível verificar 

que o Novo Testamento foi o mais representado, ao invés do anterior.  

Consideramos lógico e inquestionável que para o Cristianismo, a vida e prédica de 

Jesus tinha de ser o centro de toda a produção de imagens pictóricas. Na pintura 

pudemos encontrar um pouco de todos os momentos da Sua vida, inclusivamente, numa 

abordagem temática rara, Rubens pintou o que teria sido o momento da circuncisão, “A 

Circuncisão” (fig. 20)
79

, ainda assim, sem apoio estatístico, arriscamo-nos a afirmar que 

a cena da vida de Jesus mais representada foi a Crucificação. Um pouco por toda a parte 

o Cristo crucificado está presente, quer na pintura quer na escultura. Interessa 

particularmente a esta investigação – a luz na pintura – os momentos mais propícios a 

um exercício de efeitos luminosos na resolução pictórica das cenas da vida de Cristo, 

que foram as seguintes: a Natividade, o Baptismo, a Última Ceia, a Transfiguração, a 

Crucificação, a Ressurreição e a Ascensão ao Céu.  

É nestas cenas da vida de Cristo que o uso de uma luz “outra” se revela com 

maior pertinência e em cujas representações pictóricas encontramos as soluções mais 

interessantes para o que nos propomos evidenciar: o protagonismo da luz na pintura de 

representação. 

A Natividade serviu de inspiração para a iconografia cristã. É um momento de 

“suspensão” do tempo, um ponto de viragem na história da humanidade. Os sinais e os 

símbolos são vários: a Estrela sobre o local do nascimento revela o portador da Luz, da 

palavra redentora, e dirigiu os pastores e os reis magos para junto do Menino Deus; 

estes são símbolo da Trindade, aqueles que conversam com Isaac (Génesis, 26, 27-29) e 

cujas ofertas - ouro, incenso e mirra – simbolizam, respectivamente, o atributo da 
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realeza, a incensação consagrada à divindade, e a condição mortal; os pastores são o 

símbolo da presença do homem comum. Como veremos, nem sempre a presença divina 

se quedou pela estrela ou pela presença na presença dos Anjos. Pensaram os teólogos 

que o Menino era a “luz do mundo” e, por isso, era Ele próprio a Luz. 

O Baptismo era prática corrente entre judeus e não judeus. São João Baptista 

(aquele que baptiza) inscreve-se na tradição ritualista judaica, praticado na idade adulta 

dos baptizandos ou por altura da morte. João baptizava de um modo particular, 

anunciando a vinda do Salvador. E a seu primo Jesus, por este reconhecido como o 

Messias, declarou no momento em que se lhe dirigiu para ser baptizado, que ele, João, 

baptizava «em água para vos trazer à penitência; porém o que há-de vir […] vos 

baptizará no Espírito Santo e em fogo» (S. Mateus, 3, 3-11). Assim se estabelece uma 

relação entre o fogo e a luz, o baptismo pela Luz e por intermédio do Espírito Santo. É a 

Luz irradiando da pomba que se representa sobre a cabeça do Cristo e só poderá, 

segundo a teologia cristã, ser recebida pelo acto redentor do Cristo, como se anuncia a 

Tomé: «Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.» 

(S. João, 14-6). Já que ninguém pode dirigir-se a um lugar sem traçar um percurso, a 

verdade é o conhecimento do caminho e da vida, um caminho ao longo do qual o 

caminhante necessita de luz que o ilumine. Verdade deve ser a clareza/claridade que 

tem como origem lexical aclarar, iluminar. Deve conter, pois, a noção de visibilidade, 

discernimento, implicando na doutrina uma clareza de entendimento da vida, um 

sentido de razão que leve à adopção do bem e à rejeição do mal. É a vida posta ao 

serviço dos valores morais mais elevados, porque ao contrário do corpo, a alma é eterna 

e, enfim, depende do caminho traçado em demanda do Reino de Deus. 

A ideia de Reino de Deus, que constitui o núcleo da pregação salvífica de Jesus, é 

um tema de esperança, em que os mal-amados e injustiçados da vida colocam a 

expectativa de uma realidade escatológica diferente da terrestre. A escatologia 

individual e colectiva prevalecem ou ressurgem dentro da tradição milenar em que se 

insere a esfera religiosa vs política. Daí resulta que no caso da descendência de Cristo, a 

sua linhagem familiar real é o garante da aliança de Deus com a casa de David. É 

também o Rei com Deus, porque Deus é o governante do povo de Israel e a governação 
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monárquica do rei David não pode suplantar a de Deus: o modelo monárquico 

apresenta-se agora como modelo teocrático. 

Ao longo das Escrituras, Jesus é reconhecido como Kyrios (Senhor), constatável 

em: Romanos, (I, 4 e 10-9); o «rei de Israel» em Marcos, (15-12) e em João (I, 39); o 

«Rei dos reis» em Timóteo (6-15); aquele a quem «Todo o poder Lhe foi concedido 

pelo Pai» em Mateus (XXVIII-18); como «colocado à cabeça da Igreja», em Efésios, (I, 

20.22), e ainda, cujo símbolo de poder e esplendor se manifesta em estar coroado e/ou 

envolto em Luz. 

Ao longo da sua história, o Cristianismo tende a fazer uma leitura teológico-

política do tema da realeza de Cristo e a interpretá-lo como detentor do domínio 

terrestre. O Cristo reinante, ou se preferirmos, em glória, aparece simbolicamente 

representado na sua ascensão e sentado num trono. Ele que venceu os poderes de 

Satanás é o Senhor da Criação (quase sempre com uma auréola em torno da cabeça, 

com ou sem inscrição de uma cruz). Inicialmente representado como Cristo Pantocrator 

(o Senhor de tudo), Ele é continuidade da realeza atribuída a Deus «o único e primeiro 

rei de Israel, e ainda, por extensão, rei de todos os povos» (Jeremias X, 7-10), que deve 

ser reconhecido e adorado como «Rei grande por em cima de todos os deuses» (Salmos, 

XCV, 3) que irão despoletar um conjunto de simbologias em torno da representação da 

auréola. É esta realeza de Cristo que se impôs através da liturgia à maneira dos 

soberanos helenísticos, que o Cristo Pantocrator se representa na pintura, totalmente 

envolto numa auréola de luz. 

São escassas as imagens sobre Cristo, pregando o caminho para o Reino de Deus, 

mas não acerca dos milagres que Lhe são atribuídos, enquanto manifestações do Seu 

poder divino e actos marcantes para encorajar a fé e a esperança n’Aquele que tudo 

pode, e é, por isso, garante da salvação. A Última Ceia culmina um percurso em que a 

pregação, o milagre, a passagem de testemunho, encontram o epílogo da saga de Cristo. 

Crendo e querendo afirmar-se legítima herdeira deste legado doutrinal, a Igreja tornou a 

representação da Ceia mais apetecível de ser reproduzida do que qualquer outra do 

Mestre ensinando. Sob o foro estrito da Igreja ficariam o entendimento e a explicação 

dos ensinamentos, assim como a validação do sacramento da Eucaristia e demais 

sacramentos. 
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A representação de Cristo crucificado é certamente numerosa e diversificada, mas 

poucas são aquelas em que esse momento é acompanhado de uma grande luminosidade. 

Na descrição dos evangelistas, o Cristo morto permitiu algumas variações de 

interpretação que vão desde a colocação dos cravos ao último suspiro. Na maioria das 

representações, os vários momentos guardam a solenidade e a circunspecção própria da 

ocasião. Simbolicamente, requer-se recolhimento, contenção e o clima de pesar 

emocional que acompanha qualquer morte e, particularmente, a de um justo que deu a 

Vida pela humanidade. A grande efusão lumínica é deixada para a Ressurreição e para a 

Ascensão gloriosa ao Céu. No entanto, o Cristo não é um humano vulgar. Para muitos 

pintores, a sua morte na cruz foi o momento ideal para enaltecer o valor simbólico e 

pictórico deste acto, iluminando o corpo, dele emanando a luz iluminadora do 

representado, ou simplesmente fazendo-O sobressair sobre um fundo escuro. 

Se a vinda do Messias foi a Luz/Verbo tornada carne e originou Natividades 

(fig.21 a 24)
80

 onde a luz emana de Jesus recém-nascido, é na Transfiguração (fig. 25)
81

 

e Ascensão/Ressurreição (fig. 26, 27 e 28)
82

 que se manifestam a retoma à Luz, em toda 

a glória e esplendor do corpo, luz através de cores saturadas, brancos imaculados, 

esplendores raiados.  

Nesta temática específica de representação na pintura, cada elemento possui uma 

simbologia própria que importa conhecer, quando se pretende compreender o 

representado. Lembrando que o símbolo varia o seu grau de significação, consoante a 

cultura que o estabelece, e, não sendo ciência, é parte fundamental de uma linguagem 

“subliminar”. Pelo menos, enquanto tal, o símbolo não pode ser desprezado. Diremos 

que se torna imprescindível, quando abordamos uma temática em que a produção de 

imagens pictóricas é de teor religioso. Perante as directivas do Concílio de Trento as 

condicionantes foram ainda maiores para os pintores. O índex e a notação do que é 

válido a nível da produção de imagens pintadas limitaram, se não mesmo os obrigaram 

a conhecer
83

 e a corresponder a um imaginário simbólico pré-estabelecido. Mais 
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  vd. Anexo, pp.18 a 20. 
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  vd. Anexo p. 21. 
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  vd. Anexo, pp. 22 e 23. 
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 LOMAZZO, Trattato dell’Arte della Pittura Scultura ed Architettura, defende que o artista, estando 

inserido num todo social, deve possuir para a prática da sua actividade artística a mais-valia de 

conhecimentos sociais, políticos e teológicos. 
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concretamente, se na perspectiva sociológica de Arnold Hauser, o artista estava 

condicionado pela necessidade de satisfazer os seus mecenas aristocratas, então, não é 

menos verdade que temos de validar a existência do mesmo condicionamento pictural 

perante o mecenato clerical. 

 

6.4 Aproximação sincrética entre os mitos-raiz 

Desde logo, nos apercebemos da “similitude” entre o ad initium judaico-cristão e 

o grego: ambos os processos de criação se confrontam com um território a desbravar. 

No entanto, o «fiat lux» é substancialmente diferente. Como tivemos oportunidade de 

transcrever, os gregos defendiam uma amálgama indiferenciada de terra e céu. 

Enquanto princípio feminino, a terra era continuamente fecundada pelo céu, como um 

casal unido em contínuo processo de cópula do qual nasceriam vários filhos, um dos 

quais cometeria o primeiro parricídio, com a cumplicidade da mãe. Este acto teria 

separado o céu e a terra. Numa genealogia baseada nas relações entre os sucessivos 

deuses, seus mandos e seus desmandos, chegar-se-ia a Zeus, o deus dos deuses de uma 

estrutura divina politeísta. Na história judaico-cristã, a divindade não brota de nenhum 

caos nem das trevas, «no princípio creou Deus o céu e a terra», (Génesis, 1), pelo que a 

divindade não é apenas anterior a toda a criação: é um Deus sempre existente, que existe 

e existirá para sempre. Porém, por Sua expressa e manifesta vontade, dá-se o 

aparecimento da Luz criadora, uma luz emanada. O judaísmo é – por via da cabala – 

quanto ao conceito de «Deus/Luz» e de «Deus» É, sem perda de pessoalidade, Deus é 

Ser. Por isso, a Luz que Ele Deus É, n’Ele permanece, enquanto a luz que d’Ele emana, 

cria. 

Olhando para a representação simbólica da Árvore da Vida, as séfirotes, podemos 

constatar toda a estrutura encadeada de triângulos direccionada para um círculo 

reservado à divindade, o Imanifestado. Deus, representado pelo círculo, paira sobre o 

primeiro triângulo representativo do reino divino que, embora espiritual/invisível, pode 

revelar-se pela palavra ou mesmo parcialmente manifestado pelos anjos mensageiros. 

Sequencialmente, o encadeamento dos demais triângulos descendentes representa os 

domínios do manifestado. 
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Para os gregos, o Amor nasce da escuridão e da morte e dele a Luz: é Apolo, o 

ordenador, o detentor da harmonia e da ordem em oposição a um desregrado Dionísio. 

Mas nada indica que a sua luz traga o “nascimento” do mundo, dos deuses e da 

humanidade. Apolo reflecte a ordem e a harmonia sem as quais o mundo não conheceria 

consubstanciação e ordenação entre as partes. A eventual relação entre ordem e luz 

partilha, na noção pitagórica, de um sentido de unidade cósmica, unidade donde se 

geraria a diversidade, equilíbrio estruturador e estruturante do todo cósmico, remetendo 

para os deuses não só o arquétipo das coisas do mundo mas todos os desastres naturais. 

A genealogia dos deuses gregos merece um estudo em conformidade com o seu 

maior grau de complexidade. Ainda assim, é possível colocar algumas questões 

distintivas: o monoteísmo caracterizador do judaísmo e do cristianismo e da sua 

divindade é omnipotente, omnipresente e omnisciente. No domínio da invisibilidade 

metafísica, a Sua existência e o Seu reino espiritual são anteriores a toda a criação do 

mundo fenomenológico que nos circunda, reino metafísico e físico que Ele dirige do 

Além, apartado da humanidade. Pelo contrário, os gregos caracterizavam-se por uma 

religião politeísta que - pese embora a circunstância de com o tempo Zeus se tornar o 

Deus dos Deuses - estabelecia entre o todo manifestado, visível e invisível, deuses, 

coisas e demais seres, uma cumplicidade de partilha na manifestação cosmogónica, 

totalmente em comum ou, pelo menos, de forma encadeada, em que o mundo dos 

deuses, sem acesso directo, se ligava ao dos homens, através dos fenómenos da 

natureza, manifestação/presença dos deuses. Cada fenómeno tinha uma origem distinta 

e um deus próprio regente desse fenómeno natural. O encadeamento surgia do mesmo 

modo que as coisas do mundo se seguem umas às outras, através da intervenção de uns 

deuses ou de outros. Por vezes, em consequência de catástrofes naturais, tornava-se 

necessário apaziguar a ira do deus correspondente. Exemplificando: na Odisseia, prestes 

a chegar à sua ilha de Ítaca, Ulisses interroga o deus Poseidon sobre a razão de ser da 

sua condição de náufrago. Aos deuses são feitas oferendas/sacrifícios rituais como 

pedidos de protecção ou para apaziguar as tormentas naturais ou demais infortúnios. 

Notar-se-á que são práticas idênticas aos sacrifícios rituais do Judaísmo, mas neste não 

há ligação entre o fenómeno e a divindade correspondente, porque a penosa condição 

humana é tida, saliente Cassirer, como da exclusiva responsabilidade de Adão e Eva.  
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[…]…la nature humaine méritée par la chute d’Adam, proclamée la 

malédiction divine, léguée a tous le genre humain par chaque 

nouvelle procréation, Nicolas de Cusa ne va-t-il pas, lui aussi, […] 

contre la doctrine ? «Toute cette force qui sait qu’elle existe par la 

action du meilleur sait de la meilleure façon qu’elle existe. Toute ce 

qui est repose dans sa nature spécifique, comme étant la meilleure 

parce qu’elle vient du meilleur. Etant donné, donc, un être naturel 

quelconque dans tout ce qu’il est, il est le meilleur (…), il est donc 

créé d’en haut par la toute-puissance divine.»[…]Nous en sommes au 

point où le thème d’Adam subit, la mutation interne qui va lui 

permettre de s’intégrer directement au thème de Prométhée […] 

L’homme est créature  mais, ce qui le distingue de toute autre 

créature, c’est qu’il a été doté par son créateur de ce même don de 

création […] Le mythe de Prométhée, l’artiste qui créé l’homme, était 

resté très proche, ol est vrai, de la pensée médiévale […] Mais la 

vision médiévale n’en retient, pour l’essentiel, que le trait négatif. Le 

vrai Prométhée, le seul que la foi chrétienne puisse connaître et le 

reconnaître, n’est pas l’homme  mais le Dieu unique. […] Jusque 

dans l’univers intellectuel du «platonisme chrétien» se fait jour cette 

intuition fondamentale ; chez Ficin lui-même on voit sourdre par 

moment cet individualisme héroïque. Pour lui non plus l’homme n’est 

pas esclave de la nature créatrice, il en est le rival, celui qui achève 

son œuvre, l’améliore et la sublime : « Les arts humains fabriques par 

eux-mêmes tout ce que fabrique la nature, comme si nous n’étions pas 

les esclaves de la nature, mais ses émules.» […]
84
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  Op. Cit., pp 123-124. 

Tradução livre - […] A natureza humana mereceu pela queda de Adão, proclamar a maldição divina, 

legada ao género humano por cada nova procriação, Nicola di Cusa, não vai ele também contra a 

doutrina? Tudo o que sabemos que existe, existe pela acção do maior, é da maior forma que existe. Tudo 

o que é repousa na sua natureza específica, como são a maior porque ela vem do maior. E também 

doados, logo, um ser natural qualquer, em tudo o que ele se apresenta, ele é o maior (…), portanto ele é 

criado elevado pelo todo-poderoso divino» […] Somos chegados ao momento em que o tema de Adão 

súbito, sofre a mutação interna que lhe vai permitir integrar-se directamente no tema de Prometeu […] O 

homem é criatura mas, o que o distingue de outra qualquer criatura, é ter sido dotado pelo seu criador 

desse mesmo dom de criação […] O mito de Prometeu, o artista que criou o homem ficou muito próximo, 

do pensamento medieval […] Mas a visão não retém no essencial que o lado negativo. O verdadeiro 



 

127 
 

Para o grego clássico, livre de pecado original, a culpa da sua condição existencial 

deve-se exclusivamente a Epimeteu que, ao criar os animais antes do Homem, distribuiu 

as várias faculdades pelos primeiros, deixando o último em condição precária. Os 

gregos precisavam de aplacar a ira dos deuses, mas não necessitavam de se reconciliar 

com eles e mostravam-se pouco gratos a celebrar Prometeu, que lhes trouxera o fogo 

dos deuses do Olimpo. Porém, desta feita a ira de Zeus contra Prometeu recaiu sobre a 

humanidade. Se há fogo dos deuses a simbologia da luz liga-se-lhe directamente. Assim 

podemos ordenar como se segue: o fogo/luz no Olimpo dos deuses; o fogo/luz, roubado 

aos deuses por Prometeu, revigorando a condição da humanidade; a luz misteriosa do 

relâmpago, símbolo de Zeus; a metáfora da luz no mito da caverna, distinguindo o 

homem comum, mergulhado no engano da ignorância, do sábio, que conhece a luz, 

caracterizada pela luz do conhecimento/ rumo à virtude da sabedoria. 

Destes factores tão importantes para a compreensão dos diferentes fundamentos 

mítico-filosóficos que influenciaram as mentalidades e as artes na civilização ocidental, 

devemos enfatizar, pelo menos, dois aspectos: primeiro, uma aproximação aos deuses 

trazendo a sua imagem ao contacto visual com a humanidade; segundo, estabelecendo 

com os deuses uma procura analógica que servisse de resposta aos porquês da nossa 

existência e da nossa circunstância.  

Uma mentalidade e avanço cultural, que Hegel salientou existirem num passado 

que providencia o devir de qualquer civilização.  

Hoje, princípio idêntico é apontado pela ciência: na sua última publicação, O 

Livro da Consciência – A Construção do Cérebro Consciente, o neurologista António 

Damásio (1944-), defende que a construção bioquímica do cérebro começa muito antes 

da manifestação da consciência, sendo todas essas vivências acumuladas «sem 

                                                                                                                                                                          
Prometeu, o único que a fé cristã reconhece permite conhecer e reconhecer não o homem mas o Deus 

único […] Justamente no universo intelectual do «platonismo cristão» se fez luz desta intuição 

fundamental, mesmo Ficino se manifestou momentaneamente surdo a reconhecer este individualismo 

heróico. Para ele, o homem não é mais escravo da sua natureza criativa, ele é um o rival, aquele que 

completa em perfeição a sua obra, a melhora e a sublima. «As artes humanas fazem, por elas mesmas, 

tudo o que faz a natureza, como se não fossemos os escravos da natureza, mas os seus émulos» […] 
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necessidade de qualificação, dizemos nós», que permitiram o desenvolvimento do que é 

hoje o nosso cérebro consciente
85

. 

Este princípio contraditório mereceu a Cassirer o seguinte comentário: 

[…] Não há outro caminho para conhecer o homem senão 

compreender a sua vida e comportamento. Mas o que encontramos 

aqui desafia toda a tentativa de inclusão numa fórmula única e 

simples. A contradição é o próprio elemento da existência humana. O 

homem não tem «natureza» - nada de ser simples ou homogéneo. É 

uma estranha mistura de ser e não ser. O seu lugar é entre estes dois 

pólos opostos. […]
86

 

Pelo exposto, acreditamos que era quase impossível conciliar platonismo, 

aristotelismo e cristianismo, já que, o termo “idêntico” ou “semelhante” estão longe de 

significar igual. Por um lado, encontramos uma Igreja centrada no monoteísmo de raiz 

judaica, mostrando-se incapaz de conciliar este elo comum com o Judaísmo: a 

tradicional Tora (ensinamento) apresenta divergências de interpretação com o Velho 

Testamento, desde logo, porque a Tora fundamenta o ensinamento na Lei de Deus 

aplicada à legislação social: o elemento estruturador e estruturante da comunidade. Para 

os cristãos, o Velho Testamento opõe-se como o próprio indica, ao Novo Testamento: 

existe como prova e justificação da vinda de Deus ao mundo na pessoa do Filho. Tal 

afigura-se descabido para um judeu que, embora aguardando, e continuando a aguardar 

a vinda de um Messias, associa esse conceito à vinda de um Rabi, de um profeta igual 
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  Ver a entrevista dada pelo Prof. Damásio a Mário Crespo na SicNotícias, de 4 de Outubro de 2010, ou 

em http:///www./vídeos.sapo.pt/wISP5knKU04yaR8ZMzOZ. 

Nesta entrevista afirma «Em vez de conceber o eu muito misterioso, como um processo que não pudesse 

ser compreendido, investigado, eu vejo o eu como um arranjar de representações que são feitas 

exactamente do mesmo tecido e esse tecido é o tecido de imagens, em particular de imagens sentidas e 

evidentemente vamos entrar pela minha grande preocupação com a emoção, com o sentimento e 

evidentemente como corpo» e ainda, «a primeira grande contribuição da consciência para o ser humano - 

e para todas as outras espécies que têm consciência –é a possibilidade de conhecer a sua própria 

existência. Claro que, uma vez que se conhece essa própria existência penetra-se também num drama 

possível, porque a existência não nos dá coisas extremamente boas, mas também nos pode trazer a dor, e, 

quanto mais capacidade temos de conceber aquilo que é a nossa própria humanidade, mais temos a 

possibilidade de transformar a dor. Tal como disse, em sofrimento a dor passa a ter a uma perspectiva 

diferente se é olhada não por um organismo simples mas sim por um organismo mais complexo que têm a 

ideia da sua colocação na histórica em relação ao passado e em relação ao futuro que antecipa» 

86
  Op. Cit. p. 22. 

http://www./vídeos.sapo.pt/wISP5knKU04yaR8ZMzOZ
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aos demais descritos ao longo da Tora, mas nunca a um Deus nascido em corpo 

humano. 

Numa sociedade Renascentista Italiana, os dados lançados podiam dar a ilusão 

dessa possibilidade. O grau de identificação com a Grécia clássica foi sendo radicado no 

apreço pela arte helénica, acabando por eclodir quando a sociedade pôde reverter, num 

surto de liberdade intelectual, a sua curiosidade pela civilização helénica. 

Se para Zoroastro (meados do séc. VII a.C.) e Héracles, a luz era uma entidade 

primordial criada por Deus e depositada no Sol, a alma do mundo. Na tradição judaico-

cristã, segundo os Génesis, Deus criou o mundo a partir da emanação da luz, da Sua 

Luz, criado o Céu e a Terra, e, ao quarto dia, criou os luzeiros no firmamento, com a luz 

do sol e separando-a das trevas. 

O profeta David revela nos seus salmos que Deus tinha colocado a Sua tenda no 

Sol e que como um esposo sai do quarto nupcial cheio de ardor para fazer o seu 

percurso de Oriente para Ocidente. 

 

6.5 O paradigma da luz simbólica – Plotino, Santo Agostinho e São Tomás de 

Aquino 

Na tradição ocidental – radicada na matriz platónica – a criação de imagens pelo 

pintor é aceite, ainda que situadas num primeiro nível do mundo visível, denominado 

«horata» ou «doxasta» é o espaço por excelência do processo de Eikasia, isto é, da 

ilusão, onde se situam os Eikones – as imagens. Na teoria anamnésica platónica, este 

mundo é inexoravelmente mundo das sombras, não obstante ser inferior ao mundo 

noético, ou seja, o mundo superior onde se encontra a dianoia (entendimento) e a 

noesis, (razão intuitiva). Mundo se sombras no qual se torna concebível, toda a 

possibilidade de representação. A mimesis, equaciona a partir da “alegoria da caverna” 

ainda que no pensamento platónico mais maturo não possa corresponder, ou sequer 

assemelhar-se à dialéctica noética e dianoética, é, ainda assim, o fundamento da própria 

possibilidade artística. 
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O neoplatonismo tenderá a recolocar a questão a partir de duas premissas 

fundamentais: a primeira, matricial em Platão, admite a possibilidade cosmológica 

assente nos transcendentais subsumíveis da beleza e da bondade; a segunda, e aqui 

constitui-se nova aporia para a possibilidade representacional, admite que:  

[...] les arts n’imitent pas directement les objets visibles, mais remontent aux 

raisons d’où est issu l’objet naturel [...]87
 (Ennéadas, V, 8, 1) 

Ainda assim, a beleza visível nos objectos sensíveis não deixa de ser, no limite, 

emanação directa do Uno expandido, num primeiro momento, e continua como 

participação analogável à beleza supra-sensível. Independentemente destas aporias 

conceptuais, a alegorização da beleza na luz acarreta um programa plotiniano para as 

artes, em que a ideia de forma se torna absolutamente fundamental; temos que a 

impossibilidade e ausência total de cor na pintura, e nomeadamente nos ícones, é 

tradução directa de uma ontologia que não admite qualquer défice ontológico, isto é, a 

ausência de forma inviabiliza qualquer possibilidade de representação, porque pura e 

simplesmente não existe. 

Plotino aceitará a premissa de Platão, de um mundo supra-sensível e perfeito, mas 

dele se distanciará, no que respeita ao conceito de mundo como manifestação 

«imperfeita do mundo dos sentidos». Com efeito, para ele o mundo dos sentidos 

também estava separado do mundo supra-sensível e espiritual, mas a este se poderá 

aceder por via do pensamento. Assim se reconhecerá a possibilidade da presença de 

uma beleza sensorial que, por via do pensamento, reflectirá a ideia de beleza do supra-

sensível. Aliás, o resgate da pintura e das artes que Alberti e Leonardo farão no 

Renascimento, face ao estatuto servil que revestiram na Idade Média, seguirá 

justamente esta via intelectiva. Deste modo, podemos constatar que à ideia platónica de 

que apenas podemos aceder à beleza pela Razão, aduzirá Plotino um acesso à beleza 

agora por via dos sentidos. Por outro lado, Plotino aproximará essa dualidade de 

mundos, em que a relação trictómica: ideia/arquétipo; sombra/luz e 

sensibilidade/inteligibilidade proposta diferencialmente pelos dois autores assimila no 
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 PLOTIN, Ennéades, Société d’Édition «Les Belles Lettres», 1931, p. 136.  

Tradução livre - […] as artes não imitam simplesmente o visível, senão que remontam às mesmas causas da 

natureza […]. 
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mestre de Alexandria a via dos sentidos, isto é, Plotino defende que o mundo supra-

sensível também se pode revelar no mundo sensorial. 

Com este autor surge, por conseguinte, um conceito de beleza que contempla uma 

materialização das formas e das cores, patente nas suas recomendações aos pintores, em 

que reconhece uma necessidade da presença do modelo a representar. Da maior ou 

menor proximidade retiniana, depende a representação formal dos objectos bem como o 

seu colorido:  

[...] Alors les couleurs ne se rapetissent pas, elles s´effacent, tandis 

que les grandeurs se rapetissent. – Mais il y a dans les couleurs et les 

formes un caractère commun, c´est l´amoindrissement qui, pour les 

couleurs, est effacement, et, pour les grandeurs, diminution ; et la 

grandeur diminue en proportion de l´effacement de la couleur […].
88

 

 

Na sequência da inculturação pelo Cristianismo do pensamento da Escola de 

Alexandria, Santo Agostinho reconheceu uma dualidade do pulchrum, isto é, a beleza 

dos objectos tem uma correspondência numa beleza supra-sensível.
89

 Porém, o 

Hiponense não deixou de equacionar a questão do colorido no conceito de claritas, 

enquanto critério do belo, juntamente com a unidade e a conveniência das partes.
90

 

Assim sendo, a «amenidade das cores», embora seja tradução da «suma Beleza» 

converte-se num filosofema central de uma estética agostiniana. Deste modo, o autor 

enquadra-se na tradição medieval da estética da luz, em que o resplendor da cor é 

elemento fundamental de uma ontologia metafísica do sensível. 

Neste contexto se insere igualmente São Tomás de Aquino, que partindo de Santo 

Agostinho e dentro de um programa transcendental, atribuiu igualmente à nitidez de cor 

um dos critérios fundamentais da beleza. 
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 Op. Cit., pp. 101. 

Tradução livre – […] Sendo assim, as cores não diminuem, elas se suprimem enquanto a sua 

grandiosidade esmorece – Mas, há nas cores e nas formas uma característica comum, é a diminuição que, 

para as cores, é supressão e para a sua grandiosidade, diminuição; e a grandiosidade diminui 

proporcionalmente à supressão da cor […]. 
89

 SANTO AGOSTINHO, Confissões de Santo Agostinho, (X, 34), pp. 274 – 277. 
90

  Op. cit., p. 101. 
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Foi na sequência de uma concepção teológica da beleza que resultou um 

programa, em que surgiram novas soluções pictóricas da representação simbólica da 

luz: a Oriente sedimentou-se uma tradição icónica ao longo dos tempos; a Ocidente, 

emanou uma iconografia em que o colorido assume maior complexidade. Ao nível de 

um programa formal, podemos encontrar várias soluções que traduzem essa concepção 

simbólica da luz: 

- Uma auréola de luz resplandecente de forma triangular e representando a 

emanação divina da Trindade ou de Deus Pai; 

- Auréolas circulares de luz colocadas em redor da cabeça de Cristo, da Virgem, 

dos anjos e dos santos; 

- Halos com inscrições cruciformes de utilização exclusiva em redor da cabeça de 

Cristo; 

- Auréolas em redor das cabeças de papas ou imperadores; 

- Recurso a fundos de cor dourada que manifestam a presença da luz divina;
91

 

Apartada da realidade perceptível e dos seus fenómenos, a civilização ocidental 

desenvolveu uma pintura denominada românica e gótica sem preocupações naturalistas. 

Como o nome indica, uma luz simbólica é a luz que revela os domínios do espírito ou 

que eleva o mundo material à presença de Deus. Esta não é a luz do mundo de Deus, 

mas a Luz de Deus no mundo, luz que dá a ver Deus e para Ele encaminha os seus 

devotos. 

A arte românica era fundamentalmente uma arte sacra. O seu forte pendor 

religioso bania o acto de contemplação estético do seu território artístico. As imagens 

existiam como uma forma de representação do divino, sobretudo como um acto de culto 

e de oferenda a Deus. 

O carácter simbólico desta arte está patente em todos os elementos utilizados, 

numa tentativa de representação do mundo do sobrenatural. A humanidade, quando 
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 Para uma informação mais detalhada consultar: 

HALL / CLARK, Hall’s, Dictionary of Subject and Symbols in Art; introduction by Kenneth Clark, p. 
144. 
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representada, surge como um penitente carregando as culpas de pecado original, tendo o 

refúgio na luz da palavra sagrada por única salvação. 

A pintura românica tinha como finalidade incitar as populações à oração e à 

prática de actos piedosos, através de representações que se pretendiam 

imagens/presenças do reino de Deus e da sua palavra sagrada. A palavra de salvação 

transportada para pinturas e esculturas que funcionavam como catecismos ilustrados, 

para um povo inculto, sem acesso aos textos redentores. Estas representações utilizaram 

uma linguagem plástica que não encontrou necessidade de se apresentar/representar de 

forma naturalista, porque, como mencionámos, não se tratava de representar a luz do 

mundo, mas a Luz de Deus no mundo; o brilho emanado de alguma matéria parecia 

reclamar de um sinal/presença do divino. Este era o entendimento do abade encarregado 

da construção da Igreja de Saint Dennis: 

[…]Suger lavished precious metals and fine fabrics on the rebuilt 

shrine, using ‘whatever is most valuable among created things […] 

[…]The Jeweller in Pearl rhapsodizes about a paradise where jasper, 

ruby, chalcedony, emerald, sardonyx, beryl, topaz, amethyst and 

chrysoprase can safely be admired because de Apocalypse of St John 

had testified that Jerusalem was built on a foundation of gems. […] 

[…]He found a biblical precedent for the altar’s gilded furnishing; the 

Lord reminds Ezekiel that in Eden ‘every precious stone was thy 

covering, the sardius, the topaz end jasper, the chrysolite and the 

onyx, and the beryl, the sapphire and the carbuncle and the 

emerald’[…] 

[…]The ‘many-coloured stones’ of the décor induced a trance, in 

which Suger drifted above ‘the slime of the earth’. Henry Adams felt 

the same sense of dazed disorientation when, early in twentieth 

century, he visited Chartres and St Denis; their windows, he said, 
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were ‘a cluster of jewels – a delirium of coloured light’. But was the 

exaltation mystical or aesthetic? […]
92

 

Este autor, cita ainda o segundo livro de Metamorfoses, no qual Ovídio, descreve 

o Palácio do Sol feito de ouro e bronze, referindo que: 

[…]Sliding between theology and myth, Suger pretended that the 

perverse, burgeoning creativity of Metamorphoses was compatible 

with Christian faith. […]
93

 

A eliminação dos elementos pictóricos próprios de uma representação naturalista 

(o espaço e a ideia de profundidade; a sugestão de volume com o contraste de 

luz/sombra, o tempo e a ideia de movimento) são por si só prova de que a arte românica 

criava as suas representações envoltas num simbolismo didáctico e com a presença do 

Divino de tal modo esplendorosa que funcionavam como contraponto entre um espaço 

plástico virtual e simbólico e um espaço real mundano, portanto, sujeito a todas as 

vicissitudes. 

Ao contrário do Românico, o Gótico possui fundamentações estéticas próprias. A 

tradução de textos de Aristóteles, principalmente da “Poética”, vai permitir à 

representação gótica libertar-se da sujeição ao domínio do transcendental. Sem a perda 

de religiosidade cristã, deu-se a aproximação a uma representação mais elevada de uma 

estética estilizada e trespassada de luz.  
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  CONRAD, Creation – Artists, Gods & Origins, pp. 110-113 

Tradução livre - […] Suger reclama de abundância em metais preciosos e produtos refinados na 

reconstrução do altar, usando “seja o que for de mais válido entre as coisas criadas». […] Joalharia em 

rapsódia de pérolas acerca do paraíso onde jaspe, rubi, calcedónia, esmeralda, ágata, berilo, topázio, 

ametista e crisolite possam ser admirados porque o Apocalipse de São João testemunha que Jerusalém foi 

construído sobre fundações de gemas […] Ele encontrou na Bíblia um precedente para um altar 

emoldurado a ouro; o Senhor recordou a Ezequiel que no Jardim do Éden «cada rocha era coberta com 

ágata, topázio e jaspe, com crisolite e ónix, berilo, safira e rubi e esmeralda […] As “multicoloridas 

pedras” na decoração induzem o transe, no qual Suger sobretudo recolhe-se “o lodo da terra”. Henry 

Adams experimentou o mesmo sentimento de estupefacção aturdida quando, no início do séc. XX, visitou 

as janelas de Chartres e Saint Dennis; “as janelas, disse ele, nas quais uma aglomeração de jóias – um 

delírio de luzes coloridas”. Mas, esta exaltação é mística ou estética? […]  
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  Op. Cit., p. 113. 

Tradução livre - […] Indefinida entre teologia e mito, Suger pretende perversamente, que a criatividade 

que brota de As Metamorfoses era compatível com a fé Cristã […] 
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A arte começou a representar a realidade de forma empírica, após se ter tornado 

possível conciliar a redenção, sem sentimentos de repulsa e de ostracização da 

realidade. A arte românica, que negava a natureza, porque imperfeita e perniciosa à 

aproximação da humanidade com o divino, é substituída pela aceitação da natureza. 

Tratava-se de uma natureza sujeita a um processo de idealização, porque não enaltecia o 

mundo e as suas “coisas”, através de um processo de imitação/cópia do natural: era um 

acto de recriação e de embelezamento da natureza, destinado a enaltecer Deus através 

do enaltecimento da Sua obra. 

O Gótico evoluiu na passagem progressiva duma representação bidimensional, 

onde predomina o elemento pictórico linha e a utilização de cores planas puras e 

contrastadas, para uma representação em que a volumetria foi lentamente emergindo e 

as cores substituídas por tonalidades que seguem subtilmente, “modelando” as formas 

das figuras, que se insinuam volumétricas.  

O recurso pictórico ao claro/escuro, enquanto procura de representação 

volumétrica, só voltou a ser utilizado pela denominada pintura italo-gótica ou pintura de 

Trezentos. O regresso a este tipo de representação pictórica não é mera recuperação da 

pintura classicista do passado, porque não partilha pressupostos semelhantes. Essa 

abertura deu-se devido a uma mudança no entendimento filosófico e religioso da época, 

de certo modo a alguma influência franciscana, assim como ao florescimento 

económico e cultural. 

São Francisco de Assis (1181/2-1226) humaniza a relação do Homem com o 

mundo e, principalmente, do Homem consigo próprio. Recordemos que Francisco de 

Assis, o monge carismático da época e fundador da Ordem Franciscana, se referia à lua, 

ao cão ou a qualquer ser do reino animal, vegetal, ou mineral, com o termo de irmão ou 

irmã, como se de um humano se tratasse. Com este ideal e postura, São Francisco 

humanizou a relação do homem com o mundo e do homem com ele mesmo. O mundo 

torna-se reflexo da divindade e, na beleza do mundo, se reflecte a beleza divina, o corpo 

deixa de ser o miserável habitáculo da alma e passamos a assistir a um novo conceito, 

baseado na relação de união do corpo e da alma, em que ambos partilham da criação e 

do Divino. Estes acontecimentos permitem que a tradução de Aristóteles encontre 

receptividade e se valorize o princípio de «imitação da natureza». 
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A mudança de atitude permitiu uma abordagem dos espaços e das formas de um 

modo singelamente volumétrico e a aproximação a uma representação de pendor 

realista. Para o gótico, a natureza era tida como meio para atingir o divino e, por esse 

motivo, a representação submetia-se a um processo de idealização simbólica, ao 

contrário do Renascimento que abriu as portas a uma representação como exaltação da 

natureza. 

A idealização simbólica gótica passou pela adopção corrigida das normas e 

conceitos de proporção da antiguidade clássica, ao invés dos gregos que mediam as 

proporções reais no homem para chegar às proporções ideais do corpo humano. Os 

artistas góticos utilizavam sínteses de estruturas geométricas, nas quais inscreviam a 

representação de homens ou animais. O exemplo mais conhecido é o já mencionado 

álbum de desenhos de Villard de Honnecourt (fig. 14)
94

. 

As diferentes expressões pictóricas do gótico exibiram variadas soluções plásticas 

de aproximação à realidade, assim como o aparecimento de novos recursos técnicos e 

expressivos, através de materiais plásticos há muito arredados dos estúdios dos pintores, 

nomeadamente, da pintura a óleo. 

Os protagonistas da mudança foram a escola italo-gótica e a escola flamenga. 

Também, a estas duas escolas, que se vão tornar as antecâmaras do período áureo da 

representação naturalista, se deve a parcial adopção do legado clássico. 

 Entre os novos recursos plásticos, salientamos os seguintes: representação do 

espaço através duma “geometria empírica”, da volumetria das formas e consequente 

relação do efeitos de luz/sombra, que originaram a aproximação à modelação cromática 

tonal; interesse pela compreensão anatómica, pelo movimento dos gestos e dos corpos 

representados e dos estados anímicos. Esta progressiva aproximação à realidade teve 

como consequência o progressivo abandono da linha de contorno e a procura da 

valorização da corporeidade das formas, através do entendimento e prática da gradação 

da luz e da sombra.  

A pintura gótica deixou progressivamente o território da bidimensionalidade 

pictórica, em que o contraste das superfícies de luz e de sombra se obtinham pelo 
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recurso a uma cor mais saturada ou mais clara, para a definição da zona iluminada da 

forma representada, e com a utilização de outra cor menos saturada ou mais escura, para 

definição da zona de sombra. Deste modo, a zona de luz e a zona de sombra eram 

sugeridas sem volumetria do representado e sem necessitar de recorrer à modelação 

cromática tonal. Com a adopção duma representação naturalista, a pintura gótica 

começou a evoluir no sentido de desdobrar os valores cromáticos da cor, modelação em 

claro/escuro, para uma melhor representação das tonalidades de luz e de sombra, que 

sugeriam a modelação em cor das figuras e lhe conferiam maior noção de volume.  

A tradução de uma forma virtual pintada numa superfície implicou, de imediato, à 

semelhança da realidade, a virtualização de um espaço rodeando a forma representada. 

A criação desse espaço virtual deu início a uma abordagem rudimentar da perspectiva. 

A geometria empírica gótica flamenga conseguiu, embora longe dos resultados da 

perspectiva linear do renascimento, uma aproximação minuciosa da realidade. 

Em breve conclusão aos elementos pictóricos utilizados pela pintura gótica, 

podemos afirmar que a pintura gótica em Itália e na Flandres procurava de igual modo 

uma aproximação à pintura naturalista, na sequência do que se desenvolveu o interesse 

pela anatomia, pela representação dos estados anímicos do ser humano, pela volumetria 

e pelo valor cromático. Na pintura flamenga, este último caracterizou-se pelo detalhe e 

pela abolição das cores “planas”, substituídas pelas gradações cromáticas tonais de uma 

cor. Por fim, em termos de perspectiva, a escola italiana apresenta uma espacialidade 

pictórica de efeito cenográfico e menos expressivo e rigoroso que a pintura flamenga 

com o seu sistema de perspectiva subjectiva. 

No domínio das técnicas e materiais utilizados, salientamos uma diversidade de 

suportes que contemplavam a parede, a tábua, a iluminura, o vidro e a tapeçaria. A 

parede (fresca ou seca) podia receber os pigmentos, sendo utilizada a técnica de 

têmpera, aliás a mais utilizada em Itália. 

Surgem então várias combinações de suportes em tábua (dípticos, trípticos e 

polípticos), os quais permitiram na pintura a têmpera ou a óleo uma representação mais 

minuciosa, o que demonstra o crescente interesse pela representação enquanto 

aproximação à realidade, nomeadamente na pintura flamenga. 
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6.6 A luz em Giotto 

Nos finais do séc. XIII e inícios do XIV, com Giotto, começa a surgir a 

necessidade de abandonar as delimitações do desenho como valor plástico formal 

bidimensional e passa-se a assistir à consubstanciação do volumétrico, mediante a 

atenção dedicada aos efeitos de luz e sombra do natural e da sua tradução pictórica em 

efeitos técnicos e expressivos de claro/escuro. Foi o próprio pintor Cennino Cennini 

(1370-1440) que explicou, no seu tratado, Il Libro dell’Arte, como o artista devia 

traduzir a distribuição da luz e da sombra em claro/escuro para dar relevo às figuras 

representadas: 

[…]Y supongamos que has de pintar durante el día sólo una cabeza 

de santa o de santo joven, [...]. Procura hacerte un pincel fino y 

agudo, de cerdas largas y delgadas [...] y con este pincel dale 

expresión al rosto que hayas de pintar (recordando que se divide el 

rosto en tres partes: el cráneo, la nariz y la barbilla con la boca). Y ve 

con tu pincel casi enjuto, poco a poco dando este color, que se llama 

en Florencia verdaccio y en Siena bazzeo [...] Después toma un poco 

de tierra verde bien líquida, en otro vasito y con un pincel romo de 

cierdas, exprimiéndolo con el pulgar y el índice de la mano izquierda, 

empieza a sombrear [ombrare] debajo de la barbilla, y más allí donde 

haya de ser más obscuro [scuro], insistiendo debajo del labio y en los 

extremos de la boca, y debajo de la nariz, y un poco en los extremos 

de los ojos hacia las orejas. Y así con sentimiento ve tocando la cara 

y las manos y [...]
95

 

Em pintura, o modelo obtém-se por intermédio dos valores tonais, mediante uma 

repartição, uma aferição, calculada de tonalidades mais ou menos escuras e/ou mais ou 
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 STOICHITA, Breve Historia de la Sombra. p. 54. 

Tradução livre - […] E supõe que terás de pintar durante o dia apenas uma cabeça de santa ou de um 

santo jovem […] Procura fazê-lo com um pincel fino e pontiagudo, de pêlo de cerda largo e delgado […] 

com este pincel dá expressão ao rosto que tiveres de pintar (lembrando-te que o rosto se divide em três 

partes: o crânio, o nariz e o início da boca). E se, com o teu pincel quase enxuto, pouco a pouco dando a 

cor, que se chama em Florença «verdaccio» (terra esverdeado) e em Siena «bazzeo» […] Depois toma um 

pouco de terra verde bem líquida noutro recipiente e com um pincel de cerda, espremendo-o com o 

polegar e o indicador da mão esquerda, começa a sombrear na zona debaixo da boca e onde tiver de ser 

mais escuro, insistindo debaixo do lábio e nas extremidades da boca, debaixo do nariz, e um pouco nos 

cantos dos olhos até às orelhas. E assim com sentimento vai tocando o rosto e as mãos 
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menos claras. Em escultura, o modelado não é o relevo enquanto relação de volumes, 

mas é dado pela maior ou menor acentuação dos relevos secundários, pelo que, para 

além de um procedimento de representação e um meio de expressão, torna-se uma 

modelação que possui uma poesia própria. 

Se, como vimos, o olhar românico era ostracista em relação ao mundo, o olhar 

gótico, embora não o ostracizando, dele permanecerá distanciado: ao gótico não 

interessou “possuir” o mundo. 

Portanto, o românico caracterizou-se pela “planura” da cor, traduzida em 

conceitos teológicos de características simbólicas e hermenêuticas, e no domínio formal 

e pictórico, recorreu a cores “planas”, saturadas e plenas de contraste cromático, ou, se 

quisermos, a uma luminosidade onde existia uma quase total ausência de sombra. Por 

sua vez, o olhar gótico contemplou a possibilidade de uma aproximação à realidade. A 

luz começou a partilhar a sua presença com a sombra e a bidimensionalidade formal e 

cromática, começa a reclamar a tridimensionalidade e a recorrer à representação da luz e 

da sombra através de efeitos pictóricos de claro/escuro. Consequentemente, a luz 

simbólica e divina deu lugar à luz natural e, por seu turno, a sombra iniciou uma 

presença na pintura em paridade com a luz, visto serem ambas parte integrante da 

representação virtual volumétrica da pintura. 

A estas experimentações, em que a luz é o elemento dominante da dicotomia 

luz/sombra, versus, claro/escuro, outras técnicas e expressões artísticas se apresentaram 

no gótico final. Surgiram novas abordagens pictóricas, posteriormente marcadas por 

uma crescente apropriação do elemento sombra, dada com uma “modelação” moderada, 

na pintura de Giotto, e de marcada aproximação a uma emergente representação 

naturalista, na pintura flamenga. A sombra que circunscreve a forma e a acentua tem, 

geralmente, um carácter gráfico: o semi-plano na escultura é levado ao limite no 

schiacciato italiano. 
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CAPÍTULO III 

 

DA LUZ DO MITO À LUZ DA CIÊNCIA – Uma demanda para dois fundamentos 

 

1. Os fenómenos da luz – do mito à natureza da luz 

 

Durante milhares de anos, o Sol foi a única fonte de luz para a humanidade 

primeva. É facilmente concebível que a primeira grande revolução “científica” do 

Homem tenha sido a descoberta do fogo estando o Sol e o Fogo, desde logo, na origem 

de uma série de mitos estimados como o centro raiz cultural de todas as civilizações. A 

partir do fogo o Homem, foi descobrindo os mais diversos combustíveis na obtenção de 

uma fonte de luz emanada do óleo, da gordura animal, com o aproveitamento da cera 

nas velas. 

Circunscrevendo-nos à cultura ocidental, os gregos, embora partindo de uma 

estrutura mitológica, interessaram-se pelas conjecturas e argumentos lógicos, sem 

possuírem carácter científico, porque não comprovado de modo experimental e 

estruturaram toda uma filosofia de pensamento, tentando explicar os fenómenos da luz 

com base em causas naturais, abrindo caminho para um posterior aprofundamento da 

natureza da luz e demais fenómenos de cunho científico. 

Cerca do séc. XII, a alquimia, estava longe de se tornar a ciência química como a 

conhecemos. No entanto, para muitos nada tem a ver com a química, já que encerra uma 

filosofia própria de união do homem com a natureza. Mais do que o tratamento da fusão 

dos metais, a alquimia associa referências astrológicas, relacionando metais com 

planetas; fundamentações aristotélicas ao defender que os elementos não se distinguem 

pela sua substância, mas pela sua forma, influências gnósticas e neoplatónicas de 

redenção humana aplicadas à natureza.  

Estes conhecimentos alquímicos, imbuídos de teorias em torno da criação do 

mundo e da presença pura do divino na natureza, foram mesmo praticados nos 

conventos, até ao séc. XIII. O ponto de vista laico recai na denominada procura da pedra 
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filosofal e na transmutação do ouro. Pouco credível nas suas actividades, o novo 

alquimista, é visto como um charlatão e mesmo bruxo.  

Nesta conjuntura, em 1317, a Igreja Católica insurge-se, com a intervenção da 

bula papal contra os alquimistas, pelo Papa João XXII (1245-1334), que, no entanto, em 

1330, terá pedido ao médico que lhe fornecesse o material necessário a fim de efectuar 

as suas próprias experiências alquímicas. 

Abordamos este tema na medida em que são muitas as referências dos alquimistas 

ao Sol e à Lua. Na astrologia e na alquimia, o Sol representa a força vital, também 

visível no fogo, é uma qualidade do género masculino e representada pelo elemento 

enxofre. A Lua representa a força da alma, ou seja, o invisível, é uma qualidade do 

género feminino, e é representada pelo elemento mercúrio. O enxofre, Sol, é 

denominado o «pai dos metais» e o Mercúrio, «mãe dos metais». É através da sua 

purificação que se pretendia obter a pedra filosofal, o ser andrógino tido como a 

simbiose harmoniosa entre os géneros masculino e feminino, que finalmente, produziria 

o ouro: a síntese de purificação e união. 

Apesar de todas perseguições aos alquimistas, a sua curiosidade levou a dianteira, 

pelo menos, até ao séc. XVIII. Há conhecimento da existência de documentos 

pertencentes a Isaac Newton (1643-1727) onde se podem observar fórmulas 

acompanhadas de simbologias dos elementos que remetem para a alquimia: Newton, o 

último dos alquimistas e primeiro dos cientistas. 

Há muito é constatável que a visão só era possível desde que houvesse luz. No 

entanto, seriam necessárias muitas investigações para se encontrar uma resposta 

consistente a esta evidência. O que é a luz? Para Platão, o Sol correspondia ao brilho 

emanado pela estátua de Zeus, em ouro, existente no Olimpo dos deuses; para os 

egípcios antigos, a presença do próprio Deus; para os gregos da antiguidade, ao raio 

produzido pelo relâmpago, o símbolo de Zeus. Porque aparece e desaparece o Sol? 

Certamente que todos os fenómenos naturais eram intrigantes, mas os que se ligavam à 

luz e ao fogo promoveram as mais fantásticas efabulações da humanidade: em torno da 

luz se pensou o início da cosmogénese grega e judaica; para os gregos a luz aparece 

depois de Ebro ter separado a mãe terra do pai céu e na mitologia grega tudo surgirá na 
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sua sequência; para os judeus, Deus Pai existiu desde sempre e toda a cosmogénese da 

criação é emanação de Deus num acto criador sem precedentes. 

Enquanto fenómeno natural, em todos os tempos a luz sempre despertou 

curiosidade e veneração por parte da humanidade. Contemplar o céu
96

 era constatar uma 

série de fenómenos naturais: o brilho e esplendor do Sol; a luz, ora ténue ora mais 

brilhante da Lua; o trovão e relâmpago; o arco-íris com a sua diversificada 

luminosidade cromática; até mesmo a aurora boreal com seus diluídos arrastamentos e 

fusão de cores. No mínimo intrigantes, inexplicáveis e extraordinários, seriam 

fenómenos cuja origem se tinha como atributo de poderes sobrenaturais, que nesta 

qualidade - e um conceito leva a outro - teriam a sua origem em seres sobrenaturais. Um 

axioma “lógico” num universo ausente de conhecimento científico. Todos os cultos e 

ritos radicam a sua origem num mistério (o mistério da vida) e na procura de uma 

explicação plausível dos fenómenos da natureza, incluindo o da própria existência 

humana. 

Sabendo que a luz do Sol e da Lua começam por ser os primeiros fenómenos 

luminosos a chamar a atenção da humanidade, outros se lhes juntam: o aparecimento de 

arco-íris
97

, de auroras
98

 (a aurora boreal no pólo magnético norte e a aurora austral no 

pólo magnético sul), o mistério do fogo
99

. Os mistérios ligados aos fenómenos 
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  A visibilidade do céu e de todas as coisas só é possível devido à luz e à sua composição; a cor da luz 

que se difunde com maior intensidade depende do tamanho das partículas que atravessa. Quando as 

partículas são muito pequenas espalham mais a luz azul de menor comprimento de onda. A cor do céu 

depende da composição atmosférica de cada local. As tonalidades de azul aproximam-se do verde ao anil, 

dependendo da dispersão da luz solar. O céu é azul porque as moléculas de ar e demais partículas 

espalham muito mais a luz azul que a vermelha. O pôr-do-sol é vermelho junto ao horizonte porque o 

comprimento de onda azul da luz solar é espalhado lateralmente dando predominância à transmissão do 

vermelho do espectro. 
97

  A aparência do arco-íris é causada pela dispersão da luz do Sol, quando os raios de Sol refractam nas 

gotas de água em suspensão na atmosfera. A luz sofre uma refracção inicial na superfície da gota, sendo 

novamente reflectida dentro da gota, para novamente ser refractada quando saí da gota. 
98

 A aurora aparece quer como um brilho difuso quer como uma faixa horizontal ou com a formação de 

arcos. A aurora terrestre é causada por electrões, protões e partículas alfa. O fenómeno dá-se quando a 

Terra é atingida pelos denominados ventos solares (emissões de partículas causadas pelas tempestades 

magnéticas na superfície da coroa estelar). As luzes coloridas que surgem nos céus são produzidas pela 

colisão entre a luz vinda do Sol e as partículas de oxigénio e nitrogénio da camada da atmosfera terrestre 

a 200 km de altitude. Cada colisão emite parte da energia de que é portadora para o átomo: processo de 

ionização. 
99

 O fogo é um processo termoquímico que obedece às leis de Proust, ou seja, para se dar necessita da 

configuração ordenada de três elementos: o combustível (sólido, líquido ou gasoso); o comburente (ar); e 

uma fonte de calor. A grande questão era a classificação do fogo que, não sendo matéria no estado sólido, 

líquido ou gasoso, se apresentava como o maior mistério de todos os fenómenos visíveis. Considerado o 
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luminosos foram apenas parte – como oportunamente demonstrámos - de um conjunto 

enorme de concepções e de especulações em torno dos elementos.  

As especulações, tantas vezes falsas mas simultaneamente deslumbrantes, 

encontrarão lentamente maneira de se distanciar do mito e duma vontade manifesta de o 

ilustrar e interrogar na sua mais-valia, mas, ainda assim, deixaram um apreciável 

conjunto de textos. Posteriormente, estes textos filosófico-teológicos reclamariam da 

pintura a concretização de um imaginário pictórico onde, as efabulações pudessem 

ganhar visibilidade, como por exemplo, no Apocalipse do apóstolo João (10;1):  

[…] Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma 

nuvem, e com o arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o 

Sol, e os seus pés como colunas de fogo; […] 

ou ainda em Apocalipse (12; ): 

[…] E appareceu, outrosim, um grande sinal no céu: uma mulher 

vestida do sol, que tinha a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 

doze estrellas sobre a sua cabeça;2 E estando prenhada, clamava 

com dores de parto, e sofria tormentos por parir.3 E foi visto outro 

signal no céu; e eis aqui um grande dragão vermelho, que tinha sete 

cabeças e dez cornos, e nas suas cabeças sete diademas;[…] 

Com os filósofos gregos começava a esboçar-se uma diferença subtil. Mais do que 

responder à questão «O que é a luz?» Tornara-se aliciante interrogar «Qual a natureza 

das coisas do mundo, e consequentemente da luz?» 

Como também é um dado inquestionável que Newton apenas conseguiu concluir a 

decomposição do espectro da luz visível ao fazer atravessar um raio de luz através de 

um prisma de cristal (fig.33)
100

 Seria necessário esperar pelo avanço da ciência, com 

Roberto Grosseteste (1168-1253), para se entenderem os segredos da óptica. 

Newton, natural de Wollsthorp, uma pequena aldeia inglesa de Lincolnshire, viria 

a formar-se no Trinity College, em 1665. No seu percurso de estudante cedo revelou 

                                                                                                                                                                          
fogo sem matéria sabemos hoje que ele é energia: a energia libertada pela reacção de oxidação entre um 

combustível e um comburente. 
100

  vd. Anexo p. 25. 
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grandes capacidades para o estudo da matemática de Euclides (330-260 a.C), das 

propostas de René Descartes (1596-1650), de John Wallis (1616-1703) e da dióptica de 

Johanns Kepler (1571-1630). Ainda jovem, inventou o cálculo diferencial e integral e já 

demonstrava interesse pela explicação dos fenómenos da luz. Após sucessivas 

experimentações com prismas, estabeleceu uma nova teoria da luz e das cores: a luz 

branca deixava definitivamente de ser pura e homogénea. 

Incompreendido pelos seus pares mais prestigiados, isolou-se e dedicou os 

interesses científicos na explicação de fenómenos naturais e a estudos místicos, para ele 

não menos misteriosos e dignos de reflexão. A sua “reabilitação” dar-se-á com a sua 

obra mais famosa, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Desde então, será 

acolhido na Universidade de Cambridge e tornar-se-á um dos dois representantes desta 

instituição no parlamento de Londres. 

A par destas interrogações, a ciência foi constatando e procurando a explicação 

para os fenómenos que classificou de físicos. Ainda a explicação do fenómeno da luz 

era totalmente desconhecida para a ciência, quando Newton reparou no da refracção da 

luz num prisma, não conseguiu ir mais longe nas suas conclusões do que - à semelhança 

de Demócrito com o conceito de átomo e de Tales com a ideia de magnetismo - 

constatar o fenómeno da luz sem o explicar. Não encontrando uma lei que o explicasse, 

como fizera com a lei da gravidade dos corpos, não deixou de vincular à sua experiência 

uma pertença de princípio na investigação científica, ao considerar a luz como “coisa”, 

como uma «substância corpuscular», Pela primeira vez, a luz é tida como matéria, 

partícula, um «corpúsculo» no dizer do próprio Newton, ao invés dos seus 

contemporâneos que a consideravam etérea. Conceito este que teria sérios defensores 

até cerca de finais do séc. XIX.  

A luz seria composta por um conjunto de partículas que, são mais ou menos 

refractadas, conforme atravessem o prisma mais ou menos lentamente. Parecia evidente 

que a dispersão cromática era um claro indicador da heterogeneidade cromática da luz. 

Com a demonstração de que a luz branca resultava de uma mistura heterogénea de luz e 

de várias cores, declarava a impossibilidade de afirmar que as cores fossem qualidades 

das superfícies dos corpos. 
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Através de investigações efectuadas aos seus manuscritos, sabemos hoje que 

Newton mantinha interesses diversificados e que dedicou parte do seu tempo a fazer 

experiências químicas. Esta sua actividade estava ligada, fatalmente e naturalmente, a 

um procedimento da época e que provinha da tradição alquimista, uma actividade 

perigosa porque era um dos actos hereges mais condenados pela Igreja Católica. Dele se 

conta que, interrogado sobre as leis da gravidade e da razão pela qual as estrelas não 

caíam do firmamento, terá respondido que isso não sabia, mas que, certamente, era a 

mão de Deus. 

 

2. A luz e os caminhos da ciência  

Com o tempo, a soma das descobertas científicas levam os estudos da luz para a 

constatação dos fenómenos magnéticos, que, por sua vez, conduzem à descoberta da 

electricidade. O relâmpago já não é o ceptro de Zeus, mas uma forte descarga eléctrica, 

no dizer objectivo de Benjamin Franklin (1706-1790), em 1752. A luz ganha novos 

meios de difusão e revela finalmente a sua estrutura atómica, os seus comprimentos de 

onda, os modos e os meios de propagação. 

Com o inglês Michael Faraday (1791-1867), o conhecimento da electricidade e do 

electromagnetismo sofre um grande impulso. A ele se deve, em 1821, o princípio do 

funcionamento dos motores eléctricos e as suas experiências levaram ao 

estabelecimento da natureza electromagnética da luz. Augustin-Jean Fresnel (1788-

1827) sugeriu que as vibrações do éter se deviam a vibrações do que denominou “linhas 

de força”. Uma natureza não mecânica para a luz começa a despontar. Na sua peugada, 

com as teorias de James Clerk Maxwell (1831-1879) e de Heinrich Hertz (1857-1894), a 

luz passou a ser considerada como uma perturbação electromagnética que se propaga no 

espaço.  

A partir dos conhecimentos e da exploração das leis que dominam os fenómenos 

da luz, do som e da electricidade, obtivemos a noção de ondas e a possibilidade de uma 

panóplia de instrumentos e aparelhos que modificaram completamente a vida moderna: 

a criação e armazenamento de electricidade; a aplicação das ondas electromagnéticas 
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em aparelhagens e meios de comunicação; a criação de microscópios para observar o 

infinitamente (?) pequeno e os telescópios para sondar o espaço. 

Todos estes fenómenos físicos (luz, som, electricidade) são diferentes e chegam a 

diversos órgãos de sentidos, mas têm em comum a sua propagação através de ondas 

(luminosas e sonoras). Sem tornarmos um estudo na área da pintura em história da 

ciência, acrescentaremos ainda que são as investigações efectuadas no final do séc. XIX 

e início do séc. XX que proporcionam uma melhor compreensão da natureza muito 

singular da luz, que se comporta simultaneamente como uma onda e como se formasse 

muitas partículas chamadas fotões. Embora nesta época o meio científico já duvidasse 

da existência de quaisquer tipos de éter, não deixa de ser curioso referenciar que este 

conceito persistiu desde o séc. XVI. 

As teorias divulgadas ao longo dos finais do séc. XIX e início do séc. XX, 

sofreram grande revés, em 1905, com três artigos revolucionários de Albert Einstein 

(1879-1955). Não só desapareceu a credibilidade do éter, como se pôs em dúvida o 

conceito estrito da natureza electromagnética da luz. Após Einstein, tornou-se evidente 

que a natureza luz pode ser onda ou partícula conforme o diferencial de potencial 

aplicado a um campo eléctrico e magnético e o modo como este faz oscilar o electrão. O 

modo como estes campos se propagam perpendicularmente entre si, um na vertical e 

outro na horizontal geram a onda electromagnética, esta ao aumentar de frequência 

origina sucessivamente ondas de microondas até aos raios gama, passando pelo espectro 

vísivel. 

Para Einstein - em oposição à teoria quântica proposta por Max Planck
101

 (1858-

1947) - a compreensão e explicação dos quanta passava pela sua Teoria da Relatividade: 

[…] Desta teoria derivaram para a luz interessantes propriedades: a 

velocidade da luz é constante para qualquer observador, 

independentemente do seu estado de repouso ou movimento; embora 

não tendo massa inercial, a luz – concluía Einstein – é atraída pelos 
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  BERNARDO, Histórias da Luz e das Cores, vol. III, p. 17 e seg. 

[…] Um dos novos resultados experimentais que não se ajustavam à teoria electromagnética da luz era a 

família de curvas de emissão do corpo negro, curvas essas que representam a potência da luz emitida em 

função do comprimento de onda e da temperatura desse corpo. […] 
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campos gravíticos, por outro lado, a luz só existe quando está em 

movimento; além disso passa por causa da contracção do espaço e da 

dilatação do tempo previstas pela Teoria da Relatividade, a luz em 

propagação não conhece espaço nem tempo… […]
102

 

Porém, o Cristianismo, no séc. XVI estava longe destes conhecimentos, e via-se a 

braços com um movimento místico e simbólico em que a natureza da luz - segundo a 

cabala a que não eram avessos, entre outros, o monge Giordano Bruno (1548-1600) 

influenciado pelo neoplatonismo de Marsílio Ficino (1433-1499) – era de dois tipos: a 

luz subjectiva, invisível e espiritual, o «Fiat Lux» primordial e infinito; a luz objectiva, 

visível e parte do mundo físico. O facto deve ser visto como parte da doutrina da Luz, 

directamente ligada à reafirmação reformista da fé pela Igreja Católica Apostólica 

Romana, na segunda metade do Seiscentos. 

No Apocalipse de João (12;) o apóstolo refere a visão de uma mulher vestida de 

luz e de glória tendo a seus pés a lua e em redor da cabeça uma coroa de doze estrelas.  

[…] E appareceu, outrossim, um grande sinal no céu: uma mulher 

vestida do sol, que tinha a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 

doze estrellas sobre a sua cabeça; 

2 E estando prenhada, clamava com dores de parto, e sofria 

tormentos por parir. 

3 E foi visto outro signal no céu; e eis aqui um grande dragão 

vermelho, que tinha sete cabeças e dez cornos, e nas suas cabeças 

sete diademas; 

4 E a cauda dele arrastava a terça parte das estrellas do céu, e as fez 

cair sobre a terra. 

E o dragão parou diante da mulher que estava para parir, a fim de 

tragar ao seu filho, depois que ela o tivesse dado á luz 
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  Ibidem, vol. 3, p. 29. 
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5 E pariu um filho varão, que havia de reger todas as gentes com vara 

de ferro; e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu 

throno.[…] 

À visão de João Evangelista seria atribuída a presença da Virgem Maria e, numa 

tentativa de descodificação simbólica, a Lua representaria o mundo e as estrelas os doze 

mistérios, respectivamente os da: Imaculada Conceição (fig. 29)
103

; natividade; 

apresentação a Deus no templo; casamento; anunciação; visitação; maternidade; 

purificação; dolorosa paixão; morte; assunção; coroação. Na plenitude do seu estado de 

graça, a Virgem é vestida de Sol. A sempre referenciação à luz/solar dada a falta de 

exemplo da Luz divina, a Lux Æterna. É notória a contínua referência ao Sol como 

símbolo possível de uma outra, o que reverterá para a utilização de uma luz que se 

pretendeu denominar de “artificial”. Certamente que esta luz “artificial” foi utilizada 

como elemento pictórico, mas, a denominação não deve ser generalizada, dado que os 

artifícios atribuídos à luz na pintura adquirem a necessidade de outra interpretação no 

contexto da representação dos textos sagrados. 

O continuado movimento «místico» não abrandou o caminho à investigação dos 

fenómenos naturais traçado pelos cientistas. A luz encontraria uma outra definição 

iniciando uma compreensão do fenómeno luminoso irreversível. A física das ondas 

deve a Einstein a possibilidade de demonstração de que uma onda é uma “perturbação” 

que se propaga a partir de um ponto de origem. As ondas sonoras propagam-se em 

meios como o ar ou nas vibrações de uma corda. No caso da luz, o meio pode ser o ar, 

vácuo, meios transparentes ou translúcidos. Todas as ondas transportam energia que se 

propaga com determinado movimento. 

A onda pode caracterizar-se mediante a sua longitude de onda e frequência. Assim 

sendo, o comportamento das ondas e dos seus pontos de origem implicam que a 

amplitude de uma onda (a) é a máxima deslocação de um ponto em relação à sua 

posição de equilíbrio e é a amplitude da onda que determina a intensidade de um som 

ou de uma intensidade de luz; a frequência (f) é o número de oscilações por segundo 

que aumenta quando diminui o comprimento de onda (λ), ou seja, a frequência (f) é 

inversamente proporcional ao comprimento de onda.  
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  vd., Anexo p. 24. 
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Sendo certo considerar o Sol como fonte de luz, permanecem outras 

interrogações: Qual a sua causa? Como se produzia a luz? Quais os seus constituintes? 

A estas interrogações só a ciência responderia. 

Ultrapassando o manto protector da nossa atmosfera, ficaríamos expostos a toda a 

intensidade dos raios da radiação fatal do sol: os raios ultra-violetas, os causadores de 

cancro de pele e de cataratas. 

No Sol, forças invisíveis formam anéis de fogo tão grandes que podem engolir a 

Terra: são erupções de pura energia. Junto a um destes anéis a Terra desvanecer-se-ia 

em segundos. Colunas de hidrogénio quente com 1 600 km estão a 16 milhões de graus 

centígrados. A Terra fica à distância ideal, 150 milhões de km, porque se mais próxima, 

os mares secariam, mais afastada, gelariam. 

O Sol sustenta a vida na Terra. O seu calor sustenta a nossa temperatura no 

planeta, a elevação da água dos mares e a movimentação dos continentes. Com a chuva 

e a neve o planeta torna-se habitável. Mas o Sol não é só calor: também é a luz. A luz de 

que necessitam as plantas para crescer suscitando outro “milagre”, a fotossíntese, 

através da qual as plantas convertem a água e dióxido de carbono, em hidratos de 

carbono que libertam oxigénio. Como as plantas, os animais também captam a sua 

energia. Em tempos, o calor do corpo de todos os animais foi a luz do Sol, sem a qual, 

por exemplo, o crocodilo não teria energia para digerir os alimentos, pois a comida 

apodreceria no seu estômago frio sem a energia que passa para a corrente sanguínea 

pelas placas do dorso. Quando nos deitamos ao Sol, a nossa pele fabrica os ingredientes 

das vitaminas de que necessitamos para sobreviver, através de reacções químicas 

desencadeadas pela energia solar. O Sol utiliza a substância mais simples do Universo: 

o hidrogénio. 

O segredo revelado por Einstein é a energia presente nos átomos e o segredo das 

estrelas está na sua teoria da relatividade e na equação: E= mc
2
. Em certo sentido, 

falando em átomos, a matéria que constitui o nosso corpo é energia concentrada, a 

energia que se condensou nos átomos que constituem o nosso Universo. 

Einstein demonstrou que era possível retirar energia dos átomos, fazendo-os 

colidir, processo que se denominou de fusão, a mesma força que alimenta as estrelas. 
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Com as teorias de Einstein aprendemos a libertar a energia de dentro de um átomo. 

Agora a ciência tenta simular uma parte da energia das estrelas, para controlar o poder 

de fusão num laboratório. A fusão no núcleo de estrela gera a força explosiva de mil 

milhões de bombas nucleares a cada segundo. Então, porque é que ela não explode? 

Porque a força de gravidade comprime as suas camadas exteriores: gravidade e 

fusão medem forças. Temos uma tensão constante entre a gravidade, que quer 

despedaçar a estrela, e a energia libertada pelo processo de fusão, que a quer fazer 

explodir. Essa tensão, esse equilíbrio, criam a estrela. É uma luta que dura toda a vida 

de uma estrela, duas impressionantes forças da natureza num duelo constante e 

dinâmico. Enquanto ocorre essa batalha, a estrela expele luz e calor, mas também algo 

de muito mais destrutivo. Cada feixe de luz estelar faz uma viagem épica. Um feixe de 

luz pode dar a volta à Terra sete vezes num segundo. Nada no Universo se desloca mais 

rapidamente. 

Filtrando o brilho do Sol, e regulado num tom de luz específico, podemos 

observar um outro Sol. Já não é um disco que cega, a luz emitida pelo hidrogénio 

quente deixa visíveis os pormenores do Sol, os sinais reflectem o estado do Sol no que 

pode afectar a Terra. As pequenas manchas redondas são zonas mais frescas, manchas 

solares situadas numa superfície efervescente. Nas manchas maiores, a luz do 

hidrogénio surge com mais brilho e calor. Estes pontos mais claros são algumas das 

manchas mais claras. Filamentos enormes, anéis de gás, arqueiam-se sobre a superfície, 

quando vistos de frente são as linhas escuras que serpenteiam por cima da superfície 

solar. 

A luz solar tem mais a dizer do que os olhos vêem. O segredo do Sol está na sua 

capacidade de comprimir os átomos de hidrogénio, até se fundirem e produzirem hélio. 

O Sol brilha por fusão nuclear (a fusão de quatro átomos de hidrogénio num átomo de 

hélio). Sequencialmente um átomo de hidrogénio funde-se com outro, e por fim quarto, 

mas o hélio pesa menos do que os quatro átomos de hidrogénio, na fusão o resultado é 

menor do que as partes, logo, desta diferença de massa resultará a energia que ilumina o 

Sol. Alguns quilos de matéria transformaram-se em energia. 
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Portanto, quando o Sol funde o hidrogénio em hélio, dentro do núcleo, cria-se um 

fotão de luz, uma partícula de luz que tem uma grande distância a percorrer até chegar à 

superfície da estrela. Neste percurso o fotão colidirá com outros átomos, protões e 

neutrões, milhares de milhões de vezes, será absorvido e projectado em diversas 

direcções, ficará a mover-se aleatoriamente dentro do Sol até encontrar saída. 

Curiosamente, o fotão que demorou milhares de milhões de anos para ir do núcleo do 

Sol à superfície, quando chega leva apenas oito segundos a atingir a Terra. 

A cada segundo, o Sol liberta a energia de um milhão de bombas H. No entanto, 

há uma força que o impede de se estilhaçar numa explosão: a gravidade, que é 

suficientemente forte para restringir o monstro nuclear. Comprimindo o Sol, fá-lo 

aquecer por dentro. As partículas movem-se mais depressa e a fusão nuclear dá-se a um 

ritmo muito mais rápido, o que produz uma pressão exterior que faz o Sol expandir-se, e 

perder calor novamente. Porém, quando a fusão obriga o Sol a expandir-se a gravidade 

restringe-o, o núcleo aquece, a fusão nuclear aumenta e, assim, o pêndulo vai oscilar 

entre a gravidade e a fusão no núcleo, a ganhar densidade e calor, gases e poeiras 

fundem-se. 

O nosso Sol é apenas uma entre milhares de milhões de estrelas. O satélite Hubble 

foca-as de perto e mostra-nos estrelas de todas as idades, num ciclo de vida que as 

interliga, porque nascem umas das outras. 

O que vemos no Sol depende de como o olhamos. Além das cores visíveis há os 

raios X invisíveis, os raios ultra-violetas, os raios infravermelhos e as ondas de rádio. 

As suas partes mais interessantes encontram-se em comprimentos de onda invisíveis a 

olho nu. A visão raio X mostra zonas brilhantes mais quentes. A luz do hélio revela um 

aro turbulento. Aqui, os gases são movidos por uma força invisível, o magnetismo. É 

isso que dá forma ao Sol. O magnetismo invisível controla o Sol. O Sol está tão quente 

que os seus átomos de hidrogénio são separados e o resultado é o plasma, um mar de 

partículas carregadas de electricidade. E onde houver magnetismo, o plasma roda. Este 

redemoinho tempestuoso é um tornado solar com 1600 km de largura. Sob a superfície a 

convecção levanta enormes plumas de plasma, provenientes da “pressão”, em baixo. A 

uma profundidade ainda maior, o plasma quente, escravo do campo magnético, 

serpenteia para os rios de fogo. O Sol está constantemente em movimento. Os mapas 
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mostram que o plasma se move a ritmos diferentes nas diversas camadas. Vermelho é 

mais rápido, azul é mais vagaroso. As partículas eléctricas rodopiam no interior do Sol: 

mais depressa no Equador, mais devagar nos pólos, e essa diferença de movimento 

produz o campo magnético do Sol. As manchas solares são os locais onde o campo 

magnético é mais forte e a actividade na superfície solar também. 

No interior do enorme íman do Sol, estão outros ímanes. O plasma do Sol delimita 

as linhas do campo magnético entre os pólos norte e sul. Quando o Sol fica activo o 

magnetismo complexifica-se, e a superfície transforma-se num tapete de agitação 

magnética: é o que causa o aparecimento de ainda mais manchas solares, que parecem 

escuras porque são menos quentes que o resto do Sol. As linhas do campo magnético do 

Sol espalham-se pelo espaço. Por vezes, são traçadas pelos gases quentes e formam 

círculos enormes, as proeminências.  

Nas erupções mais fortes formam-se chamas brilhantes, raios de luz de raio X e 

ultra-violeta que lançam o caos nas comunicações. A cada momento, o Sol envia 

milhões de electrões para o espaço. As partículas do Sol que chegam à Terra 

desencadeiam as auroras boreais e austrais. Electrões em alta velocidade descem em 

cascata pelas linhas do campo magnético da Terra, e, colidindo com o oxigénio da nossa 

atmosfera brilham. 

Quando uma estrela morre, aniquila tudo o que a rodeia. O destino de todas as 

estrelas é a morte. Mais tarde ou mais cedo, o seu combustível terminará e a gravidade 

acabará por vencer a batalha com a fusão. 

À medida que o hidrogénio se esgota, a fusão abranda no núcleo da estrela, o que 

beneficia a gravidade. Com menos fusão a empurrar para fora, a gravidade comprime a 

estrela sobre si própria, logo a fusão riposta, aquecendo as camadas exteriores da 

estrela. O Sol irá expandir-se, tal como quando aquecemos um gás. Nessa altura, o Sol 

inchará e os seus 1,6 milhões de km de diâmetro atingirão os 160 milhões de km. O Sol 

tornar-se-á um gigante vermelho, emitirá um calor enorme sobre a Terra, que alcançará 

os milhares de graus. Consequentemente os oceanos ferverão, as montanhas derreterão 

e, por fim, a Terra será engolida pelo Sol. 
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O núcleo do Sol tornar-se-á instável. Sem hidrogénio para se alimentar, a estrela 

vai consumir hélio e fundi-lo em carbono. Está a começar a destruir-se de dentro para 

fora, disparando violentas vagas de energia do núcleo para a superfície. Estas ondas de 

energia destroem as camadas exteriores da estrela, que começa a desintegrar-se 

lentamente. Resta um núcleo denso e intensamente quente. A gigantesca esfera solar 

vermelha tornar-se-á numa anã branca, formada por um cristal gigante de carbono puro, 

um diamante cósmico com milhares de quilómetros de diâmetro. 

A morte das estrelas de dimensão muitíssimo superior à do Sol é muito mais 

violenta, mas no ventre da sua morte criam os elementos da vida. 

A cerca de 600 anos-luz está a enorme estrela Betelguese, também uma super 

gigante vermelha mas muito mais maciça, com setenta vezes a massa do Sol. Logo, o 

que acontece no seu núcleo é muito diferente do que se passa no núcleo do Sol. As 

estrelas gigantes geram pressões e temperaturas maiores do que em qualquer parte do 

Universo, e o seu núcleo produz elementos cada vez mais pesados, elementos esses que 

a levarão à morte. Nestas, poucos segundos depois de começar a criar ferro, a fusão 

chega a uma situação em que a gravidade vence sempre. As camadas exteriores abatem-

se sobre o núcleo e gera-se uma enorme explosão. Este acontecimento é o mais violento 

do Universo: uma supernova. Em poucos segundos, as supernovas criam mais energia 

do que o nosso Sol alguma vez criará. 

Entre os materiais expelidos pelo núcleo encontram-se o ouro e a prata. Como 

houve pouco tempo para os elementos se formarem, esses elementos raramente no 

Universos chegam até nós. Ao contrário do que os cientistas acreditaram após a 

explosão de uma supernova algo resta, alguma matéria: uma estrela de neutrões. É 

matéria nucleónica sólida, o núcleo super-denso que é agora uma estrela de neutrões 

A estrela moribunda não deixará no Universo apenas a estrela de neutrões: 

projectará novos elementos no espaço, nuvens de elementos que constituirão os 

“tijolos” do Universo e tudo o que conhecemos é constituído a partir desta poeira 

estelar. 

É para nós evidente que, se elogiámos a antevisão «para-científica» de Demócrito 

e de Tales de Mileto, a par de Newton, ratificados pelos novos paradigmas científicos 
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sobre a luz do Sol e a sua composição e a importância da luz como fundamento da 

visibilidade, podemos inflectir na direcção do sagrado que, sem o saber, igualmente 

considerou a luz como o início de toda a criação. É dado científico que a vida e morte 

das estrelas estão na origem dos ciclos de vida e morte de toda a eidosfera, de todo o 

mundo visível que nos rodeia, sem nos podermos excluir. Este conjunto de premissas 

não significa, nem tem de significar, uma opção entre o profano e o sagrado. No 

entanto, pode fazer-nos questionar sobre a validade da defesa Plotiniana de uma pintura 

«filha da sombra», quando a visibilidade depende de um mecanismo de visão e este da 

luz. 

 

3. Os constituintes científicos da luz 

Podemos afirmar que a natureza da luz é constituída por ondas electromagnéticas, 

ou seja, energia, que denominamos por ondas luminosas. São capazes de sensibilizar o 

nosso sentido visual e correspondem a uma parte muito restrita do espectro, com uma 

longitude de onda situada entre os 380/400-700/720 nm (nanómetros),
104

 ou seja, abaixo 

de 400 nm (cor vermelha). Entra-se nos infravermelhos, a cerca de 555 nm 

(amarelo/verde) para melhor visibilidade, a visão diurna.
105

 As longitudes de onda 

inferiores proporcionam a visão dos ultravioletas. Quando todas as ondas magnéticas 

estimulam simultaneamente a retina, percebemos a cor branca. 

O Sol obedece ao princípio de que, qualquer corpo bem aquecido se torna fonte de 

luz e de calor. Este excita os átomos dos objectos aquecidos que, após retomarem o seu 

estado normal, restituem a energia recebida sob a forma de micro centelhas de luz, as 

quais, formadas por biliões de biliões de átomos, constituem o feixe de luz
106

 emitido. A 

luz não necessita de um meio para se propagar (no vácuo a 300 000 km/s, perdendo 

velocidade nos meios translúcidos e opacos), por isso, podemos imaginar uma fonte de 
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 A unidade de medida usada para determinar a longitude dos comprimentos de onda das radiações 

luminosas é o nanómetro (nm), que equivale a uma milionésima de milímetro e que é representado pela 

sigla mμ, composta pela letra grega Ípsilon (Y) e Miu (μ). 

 
105

  Os binóculos de visão nocturna tiram partido das características da sensibilidade dos mecanismos de 

visão ao verde. A capacidade de leitura de tonalidades de verde é mais desenvolvida e eficaz. 
106

 A noção de feixe de luz/raio de luz facilita a compreensão da propagação da luz, da sua reflexão, da 

sua refracção e das representações geométricas das sombras nas formas e no espaço. 
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luz como sendo um ponto do qual parte a luz (os raios de luz) em todas as direcções, ao 

longo de raios rectilíneos, que iluminam uma forma, quando a encontram no seu 

percurso, e são desviados. 

As ondas electromagnéticas são geradas pelo movimento das partículas dotadas de 

carga eléctrica, normalmente os electrões. Cada partícula carregada gera à sua volta um 

campo eléctrico que é perturbado quando a carga oscila, sendo esta perturbação 

propagada como uma onda. A oscilação de um campo eléctrico acompanha sempre a 

oscilação simultânea de um campo magnético. Portanto, as perturbações do campo 

eléctrico e magnético avançam em conjunto, sendo por isso que as suas ondas se 

chamam electromagnéticas. Se pudéssemos ver as que viajam à nossa volta, teríamos a 

sensação de viver imersos, mas os nossos olhos são apenas sensíveis a um pequeno 

conjunto de ondas electromagnéticas: a luz. 

Como é usual nos tratados sobre a luz/cor, também começámos por abordar a 

materialidade da luz, a luz branca, com o seu “corpo”, espectro cromático traduzindo 

cores ou, no limite, ocultando-a. Analisámos a importância crescente em conhecimentos 

relacionados com as propriedades físicas da luz; o modo como a luz se manifesta nos 

espaços e corpos que ilumina, e, como ilumina e até onde pode ir a sua influência na 

“coisa” iluminada. São questões suficientemente pertinentes para lembrar uma 

abordagem que tem sido remetida para o domínio da fotografia.  

As áreas de conhecimento de foro fotográfico têm vindo a adquirir relevância, 

quer pelo uso que muitos artistas fazem da fotografia como auxiliar dos seus trabalhos 

de pintura, quer pelo recurso a novos processos estéticos que tornaram a fotografia, 

assim como o vídeo e demais meios audiovisuais em meios artístico-expressivos 

autónomos, tidos como não menos meritórios do que a técnica pictórica. Tal constitui 

motivo suficiente para se recomendar aos interessados no estudo da fotografia uma 

abordagem específica ao estudo da física da luz, do campo electromagnético das ondas 

de luz e da noção da fotometria. Para entendermos os níveis de iluminação e obtermos o 

resultado pretendido, Tornquist apresenta-nos um conjunto de medidas fotométricas, a 

ter em consideração e a apercebermo-nos da complexidade com que o fotógrafo se pode 

deparar e com as quais o pintor pode obter uma noção mais actualizada das implicações 

dos efeitos de luz. 
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[…] Flujo luminoso Ф (ђ) se mide en lumen (lm). Es la potencia total 

visible irradiada por una fuente luminosa: la cantidad de luz emitida 

en la unidad de tiempo […]; Eficiencia luminosa η (eta), se mide en 

lumen por vátios (lm/W). Es la relación entre o flujo luminoso emitido 

(lm) y la potencia absorbida (W) […] Intensidad luminosa I: se mide 

en candelas (cd). Es la intensidad de radiación visible en una 

dirección dada, desde una fuente puntiforme o desde un punto de una 

fuente extensa; es la relación existente entre el flujo luminoso emitido 

por la fuente en la dirección dada y el ángulo sólido formado põe el 

cono infinitamente pequeño que lo contiene. […] Iluminación E, se 

mide en lux (lx), Es el flujo luminoso recibido por una superficie. 1 

lux = 1 lm / 1 m
2. 

Es directamente proporcional a la intensidad 

luminosa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 

existente entre la fuente y la superficie iluminada luminancia: E = 1/ 

d2 […] Luminancia L: se mide en stilb (cd/cm
2
) y en nit (cd/m

2
), Se 

llama luminancia de una fuente luminosa  o de una superficie 

iluminada a la intensidad luminosa dividida por su área, tal como es 

vista por el ojo (área aparente) […].
107

 

Considerando este factor e como os nossos olhos estão preparados para captar 

diferentes longitudes de onda dentro do espectro visível, perante as diferentes fontes de 

luz (sol, chama de vela, qualquer tipo de lâmpada) teremos presente a influência da 

qualidade da luz terá na qualidade da cor obtida. Com o seu comprimento de onda, as 

ondas electromagnéticas influenciarão a cor obtida mais próxima do espectro dos 

infravermelhos acentuando as cores quentes. Por outro lado, quando se dá o fenómeno 
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  TORNQUIST, Color y Luz Teoría e Práctica, pp. 32 – 33. 

Tradução livre - Fluxo luminoso Ф (Fi) (ђ) mede-se em lumen (lm). É a potência total visível irradiada 

por uma fonte luminosa: a quantidade de luz emitida em unidade de tempo […]; Eficiência luminosa η 

(eta), mede-se em lumen por vátios (lm/W). É a relação entre o fluxo luminoso emitido (lm) e a potência 

absorvida (W) […] Intensidade luminosa I: mede-se em velas (cd). É a intensidade de radiação visível 

numa direcção dada, de um foco ou de um ponto de uma fonte extensa; é a relação existente entre o fluxo 

luminoso emitido pela fonte na direcção dada e o ângulo sólido formado pelo cone infinitamente pequeno 

que o contem. […] Iluminação E, mede-se em lux (lx), É o fluxo luminoso recebido por uma superfície. 1 

lux = 1 lm / 1 m
2. 

É directamente proporcional à intensidade luminosa e inversamente proporcional ao 

quadrado da distância existente entre la fonte e a superfície iluminada luminância: E = 1/ d2 […] 

Luminância L: mede-se em stilb (cd/cm
2
) e em nit (cd/m

2
), Chama-se luminância a uma fonte luminosa 

ou a uma superfície iluminada a intensidade luminosa dividida pela sua área, tal como é vista pelo olho 

(área aparente) 
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de refracção num espelho, as ondas magnéticas na zona do espectro vermelho perdem 

luminosidade e observamos uma diminuição cromática das cores quentes, ficando a 

representação no espelho com uma tonalidade mais azulada. Mais uma vez, o 

supramencionado texto é garante das diferenças que podemos encontrar nos espectros 

de emissão. 

Do vastíssimo campo electromagnético, as radiações visíveis pelo olho humano 

(fig.30)
108

 situam-se apenas entre os 400 e os 700 nanómetros, estimulando a luz a 

sensação luminosa na película retiniana. Quando a retina é estimulada com todas as 

ondas electromagnéticas do espectro visível, vemos a luz branca e afirmamos; é a cor 

branca que estamos a olhar. Se recebe apenas a informação luminosa correspondente a 

uma faixa do comprimento de onda visível, vemos a cor que lhe corresponde, pois cada 

cor caracteriza-se pelo respectivo comprimento de onda. Por último, veremos negro, 

quando não há luz reflectida. Se a cor fosse algo de intrínseco a cada corpo e 

independente de alguma acção exterior, seria percebida por si mesma, mas ela reclama 

um agente externo como a luz e, portanto, sem esta, por pouca presença que tenha, 

restaria apenas a obscuridade, maior ou menor, ou mesmo a invisibilidade.  

Na representação, só podemos expressar o que vemos, independentemente do 

comprimento de onda electromagnético traduzido em luz, e as cores dos objectos 

representados dependem directamente da luz, mais ainda, não são mais do que uma 

parte dessa mesma luz.  

Ao exaltar a luminosidade das cores, a pintura reclama o esplendor da cor, da 

eloquência da cor, a que se refere Jacqueline Lichenstein. Falar da invisibilidade é fazer 

mais a apologia do efeito quantitativo da negritude, dita tenebrista, de alguma pintura 

barroca e fugir da questão central da representação dicotómica entre a realidade 

aparente que nos rodeia, o domínio do sensível vs supra-sensível em que a luz já não é a 

luz do mundo, porque esta luz pretende-se Lux Æterna, a Luz da luz em contraponto (e 

negação) ao mundo, enquanto local de treva, porque de ilusão, de passagem, transitório, 

secundarizado e sem necessidade de afirmação. Ou não será, pelo menos em parte, o 

judaico-cristianismo radicado na ideia da libertação do pecado original? Por este 
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motivo, podemos considerar que não vemos os objectos, ou seja, não vemos 

directamente o mundo, mas tão só a reflexão da luz que dele nos chega. 

Podemos desde já entender que o estudo da luz e da cor é interactivo. Luz e cor 

são indissociáveis, causa e efeito de um mesmo fenómeno: 

- A luz é causa da cor e a cor em si enquanto substância colorante é subsidiária 

da luz. 

- O efeito da cor é a cor ela mesma, dependente da sensação recebida pela retina. 

- Causa e efeito unem-se através do fenómeno das radiações electromagnéticas 

reflectidas nos corpos e recebidas pelo olho. 

O facto de referenciar os comprimentos de onda remete-nos para duas vias 

distintas: a síntese aditiva obtida, como a palavra indica, por adição de diversas 

radiações como sucede com a luz incolor (branca); a síntese subtractiva, ou cor 

pigmento resultante da absorção e da reflexão pelos corpos das radiações luminosas). 

Um capítulo fundamental no estudo da física da luz é o que trata dos fenómenos 

relacionados com a luz/cor: a síntese aditiva e a síntese subtractiva. 

 

3.1 A luz e a cor 

Embora detectável, em rigor, a luz é invisível a olho nu, pelo que a designação de 

luz branca é o modo encontrado para explicitar as suas características físicas e o facto 

de ela se decompor em várias cores e voltar ao seu espectro inicial de luz branca, como 

o demonstrou Newton. 

Em teoria é possível recompor a luz branca utilizando as cores do espectro solar. 

Desde logo, encontramos a prova desta afirmação no disco cromático de Newton. Ao 

girar, este dispositivo, onde foram colocadas as cores do espectro, surgem em branco. O 

fenómeno deve-se ao facto de as imagens persistirem na retina até que cesse o estímulo 

luminoso e, sobrepondo-se, determinam a síntese, pelo que o olho passa a ver branco. 
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Ao procurarmos o mesmo resultado, utilizando três focos de luz colorida (fig. 31)
109

 

(vermelho, verde e azul/azul-violeta) sobrepostos parcialmente e dirigidos para uma tela 

branca, obtemos outras cores na intersecção destas: onde a luz vermelha se sobrepõe ao 

azul violeta, obtemos um vermelho-púrpura, denominado magenta; onde a luz verde se 

sobrepõe à luz vermelha, o amarelo; onde a luz azul violeta se sobrepõe ao verde, o 

azul, azul cião; onde se sobrepõem estes três focos com as luzes das cores primárias da 

síntese aditiva, o branco: a recomposição da luz branca. 

No fenómeno apresentado, partindo dos focos de luz colorida obtendo novas cores 

através da interacção das primeiras, diremos que na síntese aditiva (fig. 31)
110

 as cores 

simples, primárias (vermelho, verde e azul-violeta) estão na origem das cores compostas 

(amarelo, magenta e cião), assim como no conceito de complementaridade cromática 

das luzes coloridas, fixando-a entre o amarelo e o violeta; o verde e o magenta; o cião e 

o vermelho. Este facto também pode ser observado no diagrama cromático CIE 

(Commission Internationale de l’Éclairage). Mais do que repor a luz branca, 

constatamos que o amarelo, o magenta e o cião podem obter-se utilizando outras luzes 

coloridas e que as estas também têm o seu espectro de complementaridade cromática. O 

espectro luminoso e a sua manipulação servem em boa parte a fotógrafos e a técnicos de 

luz nos espectáculos de palco. 

Podemos desde já entender e afirmar que as cores existentes ou imaginadas se 

obtêm apenas com a síntese de três componentes: o olho humano vê sempre por síntese 

aditiva, da “mistura” de duas radiações distintas, por exemplo, uma azul e uma amarela. 

O olho receberá somente a sensação de verde; vê a cor dependendo sempre de uma 

determinado comprimento de onda, porque é essencialmente luz. O termo cor 

equivalerá sempre à expressão cor-luz, assim como, a nossa visibilidade depende do que 

poderíamos denominar de luz-cor. 

Ao observarmos uma luz branca, seja a do Sol, a de uma lâmpada incandescente, 

ou mesmo, a luz reflectida de uma folha de papel branca, verificamos que, as radiações 

provenientes de uma fonte de luz e as reflectidas provenientes de uma superfície branca 

são de facto análogas. 
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Efectivamente, a superfície de uma folha branca é constituída por matéria e a 

matéria por pigmento derivado de substâncias químicas (os pigmentos) que compõem a 

matéria. São estas substâncias químicas, os pigmentos, que explicam a maior ou menor 

absorção dos raios luminosos e subsequente reflexão, já que cada pigmento tem um 

poder selectivo próprio absorvendo uma ou várias radiações luminosas que permite a 

visualização de vários cambiantes de cor, ou mesmo, uma absorção total dos raios que, 

nada reflectindo nos dá o preto.  

Os pigmentos são utilizados na prática pictórica, e, portanto, a cor aparece por 

subtracção de radiações. Isto induz a estabelecer como cores básicas da síntese 

subtractiva as cores que na síntese aditiva são cores compostas por adição de duas luzes 

primárias. Assim sendo, a síntese subtractiva (fig.32)
111

, da cor-pigmento, tem como 

base as cores ditas primárias, o amarelo, a magenta e o azul cião. Sendo a partir destas 

que devem surgir todas as demais cores secundárias e terciárias, e, em teoria na 

mistura/subtracção de todas elas, a obtenção do preto. 

É desta interacção entre a luz e os objectos que podemos estabelecer um percurso 

(radiação luminosa/pigmento/reflexão/visualização da cor), em que abordaremos os 

fundamentos da síntese subtractiva. Os pigmentos ou «substâncias coloridas» contidas 

nos vernizes, nas cores a óleo, na têmpera, ou em qualquer outro meio de coloração de 

uma superfície. 

Diremos que para o artista lhe importa a síntese aditiva na medida em que é 

importante definir as condições de luminosidade que necessita para observar o que 

pretende representar, quer a luz de que necessita para efectuar o seu trabalho. O artista 

ao trabalhar num ambiente pouco iluminado, reduz a sua capacidade de observação e 

terá como consequência o indesejável, isto é, à luz do dia ou numa sala mais iluminada, 

a obra não traduzirá o que se pretende, dadas as alterações cromáticas. 

O princípio das cores complementares na síntese subtractiva obedece ao mesmo 

princípio da síntese aditiva. A diferença está no resultado final: na síntese aditiva, as 

cores conduzem ao branco; na síntese subtractiva, a mistura cromática dos pigmentos 
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conduz ao preto, ou seja, à absorção de todas as radiações luminosas incidentes na 

superfície. 

Todo o conhecimento científico tem início com a curiosidade posta na 

observação/constatação de um fenómeno e a necessidade de encontrar uma explicação 

que o comprove sob o respaldo de uma lei imutável. Se em Demócrito se anuncia o 

átomo e em Tales de Mileto o magnetismo, estamos perante uma antevisão, uma 

aproximação à verdade.  

O percurso de descobertas científicas que temos vindo a traçar está contido no 

efeito da luz e do proveito prático que os cientistas deles souberam retirar. Mas a ciência 

coloca-se sempre numa perspectiva de procura das causas, numa e das suas leis 

universais. Sendo a luz algo de físico, Newton entendeu-a como corpúsculo, «coisa 

material», o que viria a ser comprovado com a descoberta dos componentes atómicos da 

matéria. Tornam-se pertinentes um conjunto de interrogações: Como é constituída a 

luz? Qual a sua origem?  

É no a posteriori do saber científico-experimental, perante a experimentação 

devidamente comprovada pelas leis da física e da matemática, que se define o modo 

como a natureza rege todos os fenómenos físicos. Também a descoberta da electricidade 

teve de passar pelo conhecimento do magnetismo nos seus efeitos mais do que na 

explicação cabal do fenómeno magnético, posto que os cientistas permanecem sem 

resposta para este fenómeno que contraria uma das leis fundamentais da física: a força 

da gravidade. 

Aparentemente, o magnetismo e as propriedades de um íman não têm nada a ver 

com as propriedades de um circuito eléctrico. No entanto, o mundo dos ímanes e o das 

correntes eléctricas estão indissociavelmente ligados. Sempre que há uma corrente 

manifesta-se sempre um fenómeno magnético. 

A descoberta do fenómeno eléctrico derivada das experiências sobre o 

magnetismo, permitiu o aparecimento da pilha e consequentemente da electricidade. Em 

meados do séc. XIX, James Clerk Maxwell (1831-1879) formulou a hipótese de que a 

luz seria uma onda electromagnética, uma onda gerada por oscilações de campos 

electromagnéticos. A sua hipótese seria posteriormente confirmada por Heinrich Hertz 
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(1857-1894). As aplicações mais avançadas e destemidas do estudo dos constituintes da 

luz teriam ainda de receber o aval da física quântica para, aí sim, se entender a estrutura 

atómica da constituição da luz. 

Com a descoberta da electricidade, os sistemas de iluminação sofrem outra 

alteração radical. Em 1879, Thomas Edison (1847-1931) registou a patente da primeira 

lâmpada de incandescência, na qual a corrente eléctrica percorre um filamento (no 

início de carvão e depois de tungsténio) que aquece, fica incandescente dentro do bolbo 

(cheio de argón, um gás inerte, que preserva o filamento de, em contacto com o ar, se 

consumir em poucos instantes) e emite luz.  

As lâmpadas de halogéneo, ditas fluorescentes, vieram acrescentar uma 

significativa durabilidade e intensidade luminosa, através duma mistura de gases como 

o néon, o argón e vapores de mercúrio, e a substituição do filamento pelo feixe de 

electrões que atravessam o gás entre os dois eléctrodos da lâmpada. Depois de 

receberem o fluxo electrónico, os átomos de mercúrio emitem raios ultravioleta que 

fazem brilhar o revestimento do tubo. 

Os sucessivos desenvolvimentos científicos e tecnológicos permitiram a utilização 

de meios para se produzirem as lâmpadas mais diversificadas, a criação do raio laser, 

até aos generalizados emissores de luz, conhecidos por LED (Light Emitting Diode). 

O LED é um díodo semicondutor, cuja luz não é monocromática (como no laser), 

que consiste numa banda espectral relativamente estreita e é produzida pelas interacções 

energéticas do electrão. O processo de luminescência ocorre intercalando 

recombinações entre “vazios” e electrões, tendo em conta a alternância de maior ou de 

menor valência dos semicondutores. Com estas variáveis e como a recombinação ocorre 

mais facilmente no nível de energia mais próxima da banda de condução, podemos 

escolher as bandas para a emissão (comprimento de onda) de cor da luz desejada. Na 

variação dos comprimentos de onda/emissão de cor estão implicados os materiais 

utilizados nos LED: com o arseniato de gálio, emite radiações infra-vermelhas; com o 

fósforo, a emissão pode ser vermelha ou amarela, dependendo do grau de concentração; 

com o fosfato de gálio e parte de nitrogénio, verde ou amarela; se revestirmos um LED 

de cor azul com uma camada de fósforo, este absorve a luz azul emitindo a branca; 
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partindo da síntese aditiva, temos um outro processo para obtermos luz branca, que 

consiste na utilização de três “chips” (um vermelho, um verde e outro azul). 

 

3.2 O mecanismo da visão – a morfologia e a cor 

Dos órgãos dos sentidos são, porventura, o olfacto, a audição e o tacto os 

primeiros a conotar-nos com o mundo, já que a visão no ser humano recém-nascido 

apresenta-se indefinida, desfocada, embora revelando grande sensibilidade à luz, e é 

nela que o recém-nascido mais fixa o olhar até realizar o primeiro contacto visual pleno 

com o mundo circundante.  

O mundo dos objectos e das imagens é acessível graças ao sentido da visão. O 

olho é um instrumento óptico complexo e, embora fáceis de descrever os componentes 

fisiológicos do olho, o mesmo não afirmaremos acerca do “mistério” do seu 

funcionamento para lá do nervo óptico, que estabelece a ligação com o cérebro.  

O percurso da luz através do olho pode ser exposto de modo simplificado. Um 

raio de luz atravessa a primeira camada do olho, a película conjuntiva, atravessa a 

córnea e o humor aquoso, passa de seguida pela pupila antes de atravessar o cristalino. 

Já no interior do globo ocular, atravessa o humor vítreo, o globo ocular cuja superfície 

interna é composta pela película retiniana (uma fina camada de células nervosas 

formada pelos cones e pelos bastonetes sensíveis à luz e considerado o primeiro 

momento da sensação visual), e, por último, os impulsos electromagnéticos, que 

compõem a luz entram no fundo do olho através do nervo óptico. Os nervos ópticos de 

cada olho convergem num só que dirige para a zona posterior do cérebro. Tudo indica 

que a imagem pode chegar-nos distorcida por insuficiências nos constituintes do órgão, 

como miopia, estigmatismo, descolagem da retina, mas, a cegueira total ocorre, quando 

acontece a interrupção do nervo óptico. 

A imagem é o resultado de impulsos eléctricos transmitidos ao cérebro para 

interpretação. A visão das distâncias é binocular e torna-se possível pela comparação, 

realizada no cérebro, entre imagens ligeiramente diferentes, fornecidas pelos olhos 

direito e esquerdo. É o princípio da estereoscopia, que permite simular o relevo e uma 
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visão a três dimensões. Por seu turno, a visão da cor deve-se à difusão da luz no próprio 

olho, que comporta foto receptores cromáticos (cones e bastonetes) na película 

retiniana. Sendo a cor função do comprimento de onda, as células receptoras enviam ao 

cérebro informações precisas que permitem criar a sensação de cor. 

A visão do movimento é o resultado do fenómeno de persistência retiniana. Com 

efeito, uma imagem persiste sobre a retina até à chegada da seguinte, o que permite ao 

cérebro fazer a comparação entre as posições sucessivas de um objecto e notar as suas 

diferenças. 

Sendo a visão um fenómeno fisiológico fortemente dependente do observador, 

está muitas vezes dependente da memória visual, distinguindo o insólito e procurando 

significações em função das memórias/recordações visuais. As ilusões ópticas são 

numerosas, os distúrbios visuais também. 

Pelo exposto, podemos distinguir na visão uma fase de sensação seguida de outra 

fase de percepção, que embora dificilmente separáveis se podem distinguir. A este 

propósito, o neurologista americano Oliver Sacks
112

 (1933-) narra que ao entregar uma 

rosa vermelha a um paciente no intuito de verificar se ele a reconhecia, o seu paciente 

pegou nela como se tratasse de um objecto, sem a referir como flor, referindo-se ao 

comprimento, a uma forma enrolada com um anexo linear verde.  

Do sucedido, Sacks concluiu que o processo de sensação visual estava intacto, 

mas que o cérebro apresentava danos de percepção, interferindo com a capacidade de 

colocar esses sinais em um todo organizado. O diagnóstico era agora evidente: agnosia 

visual. 

Os olhos funcionam como canais para a luz. A luz entra nos olhos pela córnea e 

atravessa o cristalino, que funciona como lente de focagem que transmite os raios de luz 

(com diversos comprimentos de onda) para a superfície da retina, localizada na parede 

interna côncava posterior do olho. Seguidamente, a retina envia a luz recebida ao 

cérebro. Com seus milhões de cones e de bastonetes, a retina funciona como sensor da 

luz, assim, processa a adaptação ao escuro – processo pelo qual os olhos se tornam mais 

sensíveis à luz quando é diminuta - e a adaptação à luz – processo pelo qual os olhos se 
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tornam mais sensíveis à luz num meio muito iluminado. Se para ver a luz é necessária, 

também não deixa de ser verdade que um foco de luz muito intenso pode encadear e 

originar a perda da visão, momentânea ou não até que se faça uma adaptação ao meio 

ambiente. 

Apresentado deste modo, o sistema visual parece ser simples. No entanto, e 

seguindo o exemplo apresentado por Sacks, revela-se mais complexo. A percepção de 

formas, padrões e objectos pode configurar, como demonstra a Gestalt, a denominada 

figura reversível: uma imagem pode ter duas interpretações, percepções diferentes ao 

mesmo estímulo visual. O facto de que a percepção envolve mais do que receber 

impulsos sensoriais é uma das principais razões para a defesa da teoria de que a 

experiência que as pessoas têm do mundo é subjectiva. 

O sistema visual é sensação, enquanto estimulação do sentido, e percepção, 

enquanto selecção, organização e interpretação do impulso sensorial. Efectivamente, a 

luz incide no olho, mas vemos com o cérebro, onde a luz segue dois percursos: leva a 

luz ao tálamo, onde os sinais visuais são processados e a áreas do lobo occipital, que 

forma o córtex visual, onde as células comunicam entre si a formação da imagem, num 

processo tão complexo, que ainda não foi possível à ciência explicar totalmente. 

Debrucemo-nos agora sobre a cor, que, para a ciência, não é senão a percepção 

subjectiva de várias ondas luminosas. A cor é a cor carnal, a cor encarnada, também 

decomposta e sensível, e, mais ainda, é a estrutura de uma gramática da cor. 

Comecemos por considerar dois modos de abordar a cor: como impressão sensível e 

como decomposição da cor. 

Perdemos a cor decompondo-a? Eis uma questão de ordem científica. Não a 

perdemos porque ela faz parte do mundo em que habitamos, um mundo que não é 

exactamente o da ciência, mas o mundo da vida, do que nos rodeia.  

Mas a ciência pode reduzir a luz a um movimento de ondas electromagnéticas. 

Nesse sentido, podemos questionarmo-nos se a cor não é “eliminada” do mundo, se 

estamos a reduzi-la a mero fenómeno electromagnético. Se a cor é a cor percepcionada, 

tal como a experimentamos, é deste ponto de vista, no dizer de Jean-Nicolas-Arthur 

Rimbaud (1854-1891), uma experiência de vida, uma frequência emocional, uma 
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sinestesia, na medida em que os sentidos comunicam uns com os outros: por exemplo, 

Wassily Kandinsky (1866-1896) referia o vermelho com o som do trompete. Esta 

observação contém uma dimensão implícita vivencial e afectiva da cor. Como se supera 

ainda a experimentação sinestésica de associação da cor a odores, a sons, como se as 

cores se encarnassem em emoções? É a velha ideia empirista que já ecoava em 

Aristóteles de que se podia dividir a percepção em sentidos distintos, quando, na 

realidade a percepção do mundo é global. A percepção é uma totalidade, abrangendo a 

cor, a textura, o volume, em suma, a noção de espaço e de tempo vivenciados. Esta é a 

questão levantada por Molineux, no séc. XVIII, de que os sentidos comunicam entre si, 

ou também a de Diderot de que um cego que cubra a vista de imediato identifica uma 

esfera. Sim. Há uma visão indivisa do mundo, para além da redução, que no limite, a 

ciência nos deixa de que o espaço-tempo pode ser questionado enquanto tal, e ainda de 

que em, última análise, não vemos os objectos, mas apenas a luz por eles reflectida. 

Na dimensão física, podemos efectivamente dizer que há no mundo coisas com 

uma certa cor, a do céu por dispersão, mas a safira é azul por uma transferência de iões, 

a estrela Sirius, devido à temperatura média dos átomos. Significa, portanto, que o azul 

não corresponde ao mesmo princípio físico, se quisermos, à mesma dimensão 

fenomenológica. Tal implica a existência de estruturas na percepção da cor. Por tal 

motivo certos filósofos distinguem diferentes tipos de cores experimentadas.  

No início do séc. XX, David Katz (1884-1953) defendia que há três tipos de 

cores: as cores fílmicas, as de volume e as de superfície dos objectos. O céu seria uma 

cor fílmica, isto é, que se perde, porque há uma certa distância, não é localizável no 

espaço, não possui espacialidade; pelo contrário, se de um barco olharmos para o mar, 

esse azul tem uma aparência e um volume: encarna uma dimensão fenomenológica. Na 

dimensão estética da sensação vivenciada, a cor desencadeia uma dimensão emotiva, 

provoca emoções, como diriam Mark Rothko (1903-1970) e Kandinsky, o azul parece 

afastar-se e o amarelo aproxima a sua luminosidade de nós. A própria dimensão cultural 

pode dispor a que se tenha o céu como um espaço vasto, apartado de nós, no qual nos 

percamos, e o Sol como vindo ao nosso encontro. 

A abordagem simbólica da cor pode diferir substancialmente de cultura para 

cultura, chegando a ter significados opostos, mas, ainda assim, encontrando significados 
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universais. Temos como exemplo: no ocidente o vermelho é símbolo de sangue, guerra, 

enquanto que na China simboliza a felicidade; para os ocidentais o sinal de luto é o 

preto, para os indianos o branco; o céu insere-se nos símbolos universais, como a casa 

dos deuses e dos espíritos. 

As cores da natureza são propriedades da luz e da reflexão dos objectos, mas, na 

realidade, Newton distinguiu dois aspectos. Os raios não são coloridos até chegarem aos 

nossos olhos, quando na realidade as cores são propriedade da luz percepcionada: é 

propriedade da luz e propriedade da percepção. E porque é propriedade da percepção, a 

síntese aditiva reverte a compreensão da síntese subtractiva na prática da pintura. 

Segundo a Física, a metamorfose da luz - a luz decomposta em cores de Newton - 

pode ser vista como refracção, e, do ponto de vista poético, como embelezamento, 

adorno, mas há algo de deslumbrante, surpreendente na luz: é detonante, explosiva e 

dela fica um rasto, um continuum. Ao contrário deste contínuo, vemos as cores com 

grande diferença cromática tonal, uma paleta muito diversificada, e transpomo-nos de 

uma para outra, rompendo com esse continuum e abraçando a sua descontinuidade. 

Aqui, surge o problema filosófico, porque a cor percepcionada tem propriedades 

que não possui a cor física, por exemplo, a oposição de cores (complementaridade): o 

que significa que algo não possa ser simultaneamente vermelho e verde? Assim como, o 

comportamento das cores primárias e secundárias, em que a cor de laranja pode tender 

para o amarelo ou vermelho? Mas há um vermelho que não tende a outro, como há 

diferenças entre a cor percepcionada e a física da luz! A questão torna-se complexa, 

porque a cor não é objectiva, mas puramente subjectiva. Porém, isso não impediu 

Sócrates de desconfiar da dimensão da sensação. O puro subjectivismo
113

 dir-nos-á que 

as cores não são mais do que ilusões. 

Também para Wittgenstein, imbuído pela ambiguidade/imprecisão da linguagem 

verbal e escrita, os «jogos de linguagem», considerou a ligação entre as cores 

convenções; uma linguagem é a priori signo/referente/símbolo constituído por 

                                                           
113

  Subjectivismo – a cor é uma propriedade relacional; o mundo tal como é para nós, presa à ligação que 

com o mundo efectuamos. 
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significantes e significados, os quais devem ser reconhecidos/identificados para adquirir 

significado. 

Ao referirmos o sistema visual e a sua adaptabilidade à luz não fizemos mais do 

que uma abordagem das propriedades físicas da luz. Vejamos agora como funciona o 

mecanismo da visão com a cor. A cor é, desde logo, um factor emocional para muitas 

pessoas e remete-nos para os domínios da interpretação psicológica.  

Embora o comprimento de onda exerça grande influência, a percepção da cor 

depende de complexas combinações das propriedades físicas da luz. Consideram os 

estudiosos da matéria, entre os quais David Hubel (1926-), que o comprimento de onda 

se relaciona com a tonalidade, a amplitude, ao brilho e à saturação da cor. Acredita-se 

que o ser humano com uma visão «normal» consegue distinguir um milhão de «cores», 

(de facto não existe um milhão de cores, mas um conjunto de cores primárias que, por 

síntese aditiva ou subtractiva, originam milhares, milhões, de tonalidades). 

A mistura subtractiva é feita a partir de tintas, que reflectem selectivamente os 

comprimentos específicos de onda, ou seja, às cores são removidos alguns 

comprimentos de onda, deixando menos luz do que existia anteriormente. Os 

pigmentos, ao absorverem mais ondas, reflectem de volta uma onda específica, que é 

recebida como uma cor particular, resultante da mistura de cores efectuada: por 

exemplo, na mistura com o azul, a tinta amarela absorve os comprimentos de onda 

associados ao azul e a tinta azul, os comprimentos de onda associados ao amarelo. Os 

únicos comprimentos de onda que restam associam-se e, por isso, vemos verde.  

Atentemos agora na visão selectiva. A visão nocturna é sinónima de câmara 

térmica, que funciona através da utilização de um sistema de infravermelhos. A visão 

nocturna é uma imagiologia intensificada de visão nocturna. Para podermos ver com 

pouca luz, a câmara térmica actua detectando a radiação térmica ou de infravermelhos, 

emitida por todos os objectos, por outras palavras, recebe os “sinais” de calor dos 

corpos. 

A câmara de infra-vermelhos pode ser tão sensível que detecte uma gripe e 

encontra aplicações que vão da área da medicina à militar. O que a torna tão sensível é o 

facto de o seu detector estar arrefecido à temperatura do nitrogénio líquido (190 graus 
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negativos), o que permite a obtenção de uma maior sensibilidade térmica. Esta 

temperatura consegue-se graças a um aparelho refrigerante de fecho hermético. Com a 

câmara, a cor mais fria filmada torna-se preta e a mais quente, cor-de-rosa. 

Os objectos quentes emitem mais fotões de infravermelhos do que os frios, mas, 

se se cobrirem com plásticos, deixam de ser vistos, a não ser que se utilize a visão raio 

X, porque os materiais mais sólidos e opacos, impedem que se visualizem os 

infravermelhos. As câmaras de visão nocturna têm um alcance que outras máquinas não 

possuem, mas mesmo elas não vêem nada sem algum tipo de emissão de luz. 

O coração do sistema é um tubo intensificador da imagem e que amplia a luz. 

Trata-se de um cilindro adaptado à lente da câmara para que possamos ver com muito 

pouca luz. Quando esta atinge o tubo intensificador, um cátodo fotográfico converte 

essa energia em electrões, que começam a deslocar-se numa placa de micro canais. 

Contudo, antes que possam divergir, um revestimento especial dentro da placa fá-los 

multiplicarem-se em mais electrões o que significa o que se traduz em imagem mais 

brilhante. Finalmente, os electrões são projectados num ecrã verde, dentro do ampliador 

de imagem, criando a imagem brilhante que vemos. Usa-se o verde porque o olho 

humano consegue detectar mais tonalidades cromáticas tonais de verde do que de outra 

cor.  
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CAPÍTULO IV 

 

OS FENÓMENOS DA LUZ E A ÓPTICA – Uma ciência da representação 

Como observámos, o estudo da luz assume várias dimensões desde as 

mitológicas, passando pelas teológicas, gnoseológicas e outras. Mas é com o filósofo 

Grosseteste, em especial, que se passa de uma concepção metafísica da luz a uma 

concepção física da luz. Em Liber de Causis e De Luce, Robert Grosseteste (1175-

1253), bispo de Lincoln, distingue Lux (a luz como fonte) de lumen (a luz irradiada), 

dando assim início aos estudos da óptica.  

 

1. A fonte de luz, a sua propagação e decomposição 

A percepção visual tem como agente principal a luz. Sem a qual seria impossível 

uma correcta e rápida percepção do mundo à nossa volta. A luz é uma energia radiante, 

invisível, que, partindo de uma origem (fonte de luz) se propaga no espaço com uma 

determinada velocidade. 

Sobre a luz temos conhecimento de que a sua propagação no espaço varia com o 

meio que atravessa. Como salientámos, a velocidade de propagação da luz no vácuo é 

de 300 000 km/s no meio natural, menor, dependendo do tipo de luz propagada.  

Na área das ciências da Física dedicadas ao estudo do comportamento da luz 

devemos recorrer à secção dedicada à óptica geométrica. As equações matemáticas de 

que a óptica geométrica dispõe, devidamente utilizadas, permitem obter a distância do 

Sol à Terra, ou de uma estrela distante à Terra, assim como a que distância a que se 

situa uma fonte de luz. Este assunto merecerá eventualmente a curiosidade de alguns 

interessados, mas fica apenas assinalado porque é irrelevante para a presente 

investigação.  

Para nós, o facto relevante é o de abordar o modo como a luz através da sua 

decomposição, propagação, reflexão e refracção actua sobre uma superfície espelhada. 
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Como tinha verificado Newton, sem meios científicos para tirar mais conclusões, 

um raio de luz ao atravessar um prisma decompunha-se num espectro luminoso de luz-

cor com as características de um arco-íris, na seguinte sequência: vermelho, laranja, 

amarelo, verde, azul e violeta (seguinte imagem).  

 

  

 

Mais tarde, conseguir-se-ia constatar que a esta ordem cromática correspondia a 

uma propagação mais rápida da frequência da luz no vermelho e progressiva diminuição 

até ao violeta, que se propaga mais lentamente.  

A propagação da luz ocorre em meios diferentes. Quando a luz encontra uma 

trajectória bem definida na sua rota de propagação, em meios como o vácuo, o ar, a 

água ou o vidro, dizemos que o meio é transparente e as trajectórias são sempre 

rectilíneas.  

Se as trajectórias da luz se revelarem irregulares, algo imprevisíveis, em meios 

como o vapor, o vidro com alguma opacidade ou uma folha de papel vegetal, dizemos 

que os meios são translúcidos. No caso de não haver propagação, o meio é opaco, tais 

como o são as opacidades na pedra, na madeira, ou qualquer outro corpo sólido com 

características semelhantes, salvo se de espessura muito pequena que permita alguma 

propagação da luz. Nestes casos, as trajectórias apresentam desvios que podem ser 

conhecidos e traduzidos matematicamente. 
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Direccionando a investigação para o comportamento da luz num espelho, 

devemos desde já sublinhar que a propagação da luz nas situações analisadas se faz 

sempre numa trajectória rectilínea e que para possibilitar a compreensão do modo de 

propagação necessitamos de utilizar duas ideias básicas: a ideia de foco (um ponto 

luminoso irradiante ou a sua propagação a partir de uma fonte de raios paralelos); a 

ideia de raio de luz, distinguindo o tipo de foco e o tipo de raio (s) propagado (s). 

Portanto, o princípio de reversibilidade dos raios de luz não muda a sua 

trajectória, quando o sentido de propagação da luz é invertido. 

 

 

 

A formação das sombras é a prova do princípio da propagação rectilínea da luz 

para a representação pictórica, como para o entendimento esquemático. Apresenta-se 

como rectilínea, como podemos ver na imagem anterior, onde o foco (fonte de luz) tem 

características diferenciadas que, não interferindo com a propagação rectilínea da luz, 

produzem uma projecção diferenciada da sombra. 

A fonte de luz tida como um ponto projectará, com raios paralelos, a sombra do 

objecto e a zona de penumbra em redor do objecto; uma fonte de luz extensa 

projectando raios paralelos projectará deste modo a sombra e a penumbra, conforme 

imagem anteriormente apresentada. Deste fenómeno concluímos que quando uma 
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“porção de luz” – raio ou raios de luz – se propaga num determinado meio transparente, 

translúcido, ou atinge a superfície de outro meio opaco, ocorrem em simultâneo os 

fenómenos de reflexão, refracção e absorção de luz. 

 

2. Os espelhos – fenómenos de reflexão e refracção da luz 

A luz sofre reflexão quando, ao propagar-se num determinado meio, atinge uma 

superfície e retrocede para o meio em que se deslocou. Este princípio comum não se 

traduz numa reflexão igual em todas as superfícies. Um feixe de raios paralelos que 

atinga uma superfície polida, plana e regular reflectir-se-á em raios paralelos. Neste 

caso, temos uma reflexão regular. Em caso de superfície irregular haverá raios de luz 

reflectidos em várias direcções, e denominamos a reflexão como difusa, como as 

seguintes imagens ilustram: 
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A refracção de um feixe de luz que atinge uma superfície de transição entre um 

meio homogéneo e outro transparente, sejam o caso da sua propagação, como o ar e a 

água, ou o ar e o vidro, ou o vidro e a superfície espelhada, a primeira sofre reflexão e a 

segunda, através do segundo meio de propagação, faz com que os raios mudem de 

direcção: a luz refractada. A alteração de direcção deve-se à diferença de velocidade que 

a luz refractada sofre consoante o tipo de meio que atravessa, conforme a seguinte 

imagem: 

 

 

Em ciência, todo o fenómeno é válido e validado através de comprovação 

experimental e respectiva comprovação matemática. Enumeremos as duas leis que 

regem a reflexão da luz: a primeira lei da reflexão da luz estipula que o raio incidente, a 

“recta” normal i à superfície de fronteira entre os dois meios e o raio reflectido estejam 

no mesmo plano, ou seja, são complanares; a segunda que o ângulo de reflexão seja 

igual ao ângulo de incidência, ou seja:  
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Exemplificando: se um raio luminoso incide sobre uma superfície plana e polida, 

segundo um ângulo de 30º, a determinação do ângulo de reflexão, quando a superfície 

faz a sua rotação no sentido horário em 10º sobre o ponto O a recta normal (N) 

acompanha a rotação para permanecer perpendicular à superfície. Como os ângulos são 

complanares ( ), marcamos o ângulo r a partir de N’, que se traduz na expressa 

aplicação matemática. A explanação pormenorizada da reflexão e da refracção da luz 

coloca-se fora do âmbito da presente investigação, motivo que nos leva a abdicar da 

apresentação das aplicações matemáticas. A ausência do seu conhecimento matemático 

não impedem a representação, pois esta seguia o «como se vê» e não o «como acontece 

e nos é dado a ver». No entanto, neste domínio científico, há uma consulta producente 

que Hecht
114

 apresenta sobre a reflexão interna ao referir a descontinuidade na 

representação de um objecto colocado por trás de um prisma
115

, fenómeno facilmente 

constatável que reproduzimos na seguinte imagem: 

 

                                                           
114

 HECHT, Óptica, pp.115-184. 

115
  Ibidem, p.138. 
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Conhecidos os princípios elementares da propagação e comportamento da luz em 

relação ao meio e aos objectos que encontra, são constatáveis as variadas aplicações da 

presença de espelhos na pintura.  

 

3. A representação de uma imagem no espelho 

 

3.1 Espelhos planos 

Definimos um espelho plano como uma superfície regular com uma grande 

capacidade de reflectir a luz e a reprodução dos elementos nele espelhados de um modo 

simples, apresentado pela seguinte imagem: 

 

  

 

Nos espelhos planos é demonstrável que a distância do objecto ao espelho é igual 

à distância do espelho ao objecto realInterpretando a imagem anterior, as distâncias d, 

do “ponto-imagem” real ao espelho e, do “ponto-imagem” virtual ao espelho, são 

iguais. Por isso, quanto mais distanciado estiver o objecto colocado em frente do 

espelho, maior será a imagem reflectida e quando esta for igual ao objecto as imagens 

serão iguais. Mas ainda assim, apesar de o objecto e a imagem serem iguais, o lado 

direito do objecto aparecerá no espelho como lado esquerdo e vice-versa. 
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Na pintura são várias as representações de espelhos utilizadas pelos artistas, 

motivo suficiente para escolhermos, a título de exemplo, o modo como a imagem se 

reflecte num espelho e/ou a possibilidade de avaliar a que distância a que se encontra, 

ou tem de se encontrar. Sendo a óptica uma ciência exacta, é possível determinar 

algebricamente as posições de um objecto e da sua imagem virtual nos espelhos 

esféricos, utilizando como referência o sistema de Johann Carl Friedrich Gauss (1777-

1855) conforme a conhecida equação de Gauss: 

 

 

  
 
  

 
 ⇒    

 

 
 

 

Por exemplo, para uma figura de 1,70 m de altura diante de um espelho, que altura 

deve ter este para que a ela veja a sua imagem de corpo inteiro? A altura he no espelho 

corresponde a 0,85 m, isto é, a metade da altura da figura [AB]. 

 

3.2 Espelhos esféricos 

 

 

O espelho esférico é uma calote esférica espelhada numa das faces. Como 

observamos na imagem anterior, quando a superfície reflectora é a parte interna da 

calote, o espelho denomina-se de côncavo; se a superfície reflectora é a parte externa da 

calote, de convexo. Embora possamos ter curvaturas cilíndricas, cónicas e parabólicas. 
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Fixemos que, baseando-nos nas imagens anteriores, os ângulos esféricos de 

pequena abertura fornecem imagens nítidas e que, conforme o ângulo vai aumentando, 

menos nítida ficará a imagem. Segunda premissa: o foco de um espelho esférico é o 

ponto do eixo principal pelo qual passam os raios reflectidos, ou os seus 

prolongamentos, quando incidem raios luminosos paralelos ao eixo principal do 

espelho, nas proximidades do vértice. Terceira premissa: no espelho convexo, o foco é 

um ponto-imagem virtual, porque definido pelo cruzamento dos prolongamentos dos 

raios reflectidos, ao invés, do espelho côncavo, cujo foco é um ponto-imagem real, 

definido pelo cruzamento dos raios luminosos reflectidos. 

À distância entre o foco (F) e o vértice (V) do espelho designa-se de distância 

focal. Nos espelhos esféricos, considerado R o raio de curvatura do espelho. 

Vejamos que particularidades se podem encontrar nas imagens formadas por um 

espelho esférico a partir de um ponto-objecto, comparando o espelho côncavo com o 

espelho convexo. 

1. Constatamos que o raio que incide, passando pelo centro de curvatura, se 

reflecte sobre si mesmo. Desta feita, o raio que incide paralelamente ao eixo 

principal reflecte passando pelo foco: 
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2. Nesta situação, todo o raio que incide no vértice de um espelho reflecte-se de 

modo a que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais em 

relação ao eixo principal: 

 

 
 

 

3. Por último, observamos que todo o raio que incide num espelho de superfície 

esférica passando pelo foco se reflecte paralelamente ao eixo principal: 
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Com base nestas leis da óptica, observemos como os fundamentos funcionam com 

um espelho côncavo e com um espelho convexo: 

 

 

 

Para a construção de uma figura na superfície de um espelho esférico côncavo, 

localizada entre o foco e o vértice do espelho obedecemos à do seguinte esquema: para 

representar a figura, a imagem B, temos de utilizar a representação de um raio de luz 

incidente, com a direcção que contém o centro de curvatura C, e passe por B. 

Simultaneamente usamos a representação do raio de luz que, saindo de B, incide 

paralelamente ao eixo principal e reflecte passando pelo foco. Obtivemos o ponto 

virtual B’. A imagem de A é A’, na perpendicular ao eixo principal, como demonstra a 

sequência de imagens anteriores. 

Verificamos que o espelho reproduziu uma imagem virtual direita e ampliada. 

Concluímos que as imagens colocadas entre o foco e o vértice de um espelho côncavo 

produzem uma imagem virtual, cujas dimensões são maiores que o objecto. 
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A representação de uma imagem virtual de um objecto num espelho côncavo deve 

obedecer ao seguinte esquema: num espelho côncavo, dependendo da posição do 

objecto em relação ao centro de curvatura C e ao foco principal F, obtemos imagens 

reais virtuais direitas ou invertidas (direitas na proximidade do espelho e invertidas 

quando dele se afastam, como demonstra a segunda imagem da referida sequência de 

imagens anteriores). 

Nos espelhos convexos, e recorrendo aos princípios de construção já anunciados, 

a imagem virtual obtida mantém o objecto direito e reduzido. É um espelho que reduz a 

imagem reproduzida do objecto e aumenta o campo de visão, e, por esse motivo, 

comummente utilizado em espelhos retrovisores de motociclos. 

Com base nestas figuras e seguindo o raciocínio da sua construção, verificamos 

que a imagem obtida num espelho convexo é sempre virtual, direita e menor que o 

objecto. Com os espelhos convexos ocorre uma situação particular, quando um objecto 

é colocado com a sua base no foco principal F: os raios de luz que partem de qualquer 

ponto do objecto, após a sua reflexão, são paralelos entre si. A imagem não se forma e é 

denominada de imagem virtual. 

 

4. A representação geométrica 

Estes conhecimentos não se bastam. A perspectiva linear fornece-nos todo um 

sistema de representação rigorosa, impossível de ser inserida no contexto desta 

investigação. É uma metodologia extremamente simples de entender nos seus 

fundamentos. Do mesmo modo que referenciámos anteriormente o «ponto-imagem», o 

«ponto-luz» do foco e os raios de luz representados por rectas, direccionando-se para a 

superfície do espelho, também a perspectiva linear se baseia num princípio muito 

simples: na procura de definição de um espaço, onde esteja tudo o que pretendemos lá 

colocar. Assim, o suporte é espaço vazio, como seria o espaço em nosso redor se não 

tivéssemos sequer chão. Mas como o temos e a perspectiva pretende representar o 

mundo sensível, entenderemos que se estivéssemos, de facto perante um espaço vazio, 

com chão, algures no horizonte, veríamos uma linha separatória entre chão e céu. A 

perspectiva começa aqui. Colocada a linha de terra no papel, precisamos de alguma 
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capacidade de abstracção para olharmos à nossa volta e percebermos como os objectos 

são constituídos por “linhas”, sendo que linha é sequência de pontos, e, superfícies 

formando volumes. Umas estão no chão, o geometral na perspectiva, outras não… Se 

prosseguíssemos esta descrição, escreveríamos um livro de geometria. O que 

pretendemos afirmar é que, a partir do momento em que se dominem os alfabetos do 

ponto, da linha e do plano, todo o mundo visível é representável sobre a folha de papel, 

traduzindo a ilusão de espaço, espaço tanto mais ilusório quanto a aptidão do artista ao 

acrescentar os demais elementos da linguagem pictórica. 

Encontramos em diferentes autores, a clareza metodológica e o rigor de 

representação em perspectiva linear, nomeadamente, em António Trindade, na sua tese 

de doutoramento. Após apresentar uma série de exemplos, este autor deixa-nos uma 

advertência, uma indicação das premissas a considerar antes de procurar resolver 

qualquer tipo de perspectiva linear da representação em espelhos, passamos a citar:  

[…] 1.A posição do centro da composição; 

2. A definição de perspectógrafo, onde a altura da visão e a distância 

da visão também condicionam os reflexos pretendidos; 

3.A colocação relativa do espelho/s objecto/s, de forma a obter os 

efeitos pretendidos; 

4. A determinação do ponto de fuga das perpendiculares ao plano do 

espelho; 

5. Os rebatimentos; 

6. As homologias; 

7. Os teoremas de Desargues e de Tales, neste caso mais aplicados 

aos espelhos de frente, de perfil e verticais, não oblíquos portanto. 

[…]
116

 

 

O texto prossegue com vários exemplos, para biombos, “espelhos de água”, ou 

planos de rampa e oblíquos. Em A. Trindade, todo o processo e metodologia são 
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explanados primeiro de forma escrita, como um relatório das várias etapas do traçado 

geométrico, para de seguida nos fornecer o “todo” do resultado final.  

Como nesta introdução aos espelhos optámos por afirmar que uma construção 

geométrica rigorosa começa pelo conhecimento do ponto; da sequência de pontos 

formando uma linha; e pela definição de plano (superfícies), pretendemos acrescentar, 

de seguida, a sequência das diferentes fases de construção do traçado de modo a 

explicitar as fases do processo: 1. Reflexo de um ponto num espelho vertical; 2. Reflexo 

de um segmento de recta vertical de frente num espelho vertical; 3. Reflexo de uma 

figura geométrica num espelho vertical; 4. Reflexo de um sólido geométrico num 

espelho vertical; 5. Reflexo de um conjunto de sólidos geométricos num espelho 

vertical; 6. Reflexo de um segmento de recta num espelho em posição horizontal; 7. 

Reflexo de um sólido e de um conjunto de sólidos geométricos num espelho em posição 

horizontal; 8. Reflexo de um segmento de recta e de uma figura geométrica num 

espelho inclinado; 9. Reflexo de um sólido geométrico num espelho inclinado. Sendo 

que, para: 

1. Reflexo de um ponto num espelho vertical, temos: 
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2. Reflexo de um segmento de recta vertical de frente num espelho vertical: 

 

 

 

3. Reflexo de uma figura geométrica num espelho vertical: 
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4. Reflexo de um sólido geométrico num espelho vertical: 

 

 

 

5. Reflexo de um conjunto de sólidos geométricos num espelho vertical: 
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6. Reflexo de um segmento de recta num espelho em posição horizontal: 

 

 

 

 

7. Reflexo de um sólido e de um conjunto de sólidos geométricos num espelho 

em posição horizontal: 
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8. Reflexo de um segmento de recta e de uma figura geométrica num espelho 

inclinado: 
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9. Reflexo de um sólido geométrico num espelho inclinado: 
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Em síntese, as fases de representação geométrica percorrem os usuais métodos de 

representação perspéctica: marcação de um ponto, de dois pontos que permitem traçar 

uma recta; de planos ou superfícies a partir da intersecção de rectas. Independentemente 

da posição do espelho/plano, a lógica construtiva mantém-se e, dado que este ocupa no 

espaço uma posição, a perspectiva cónica recorre à marcação do ponto de fuga das 

perpendiculares ao espelho/plano e traçar a representação das figuras no espelho/plano.  

Seguramente que este conjunto de imagens não resolve qualquer tipo de exercício 

de representação. Todavia, como salientámos anteriormente, as imagens encontradas em 

Canotilho, Perspectiva Pictórica, e ora reproduzidas, revelam toda uma representação 

rigorosa, que se inicia da forma mais simples, o ponto, até deixar no suporte um traçado 

elaborado. Olhar o resultado final, sem disto nos apercebermos, assusta ou deixa-nos 

uma enorme vontade de entender este processo de representação rigorosa. 

Os pintores desconheciam os princípios da óptica e tinham noções elementares de 

representação rigorosa. Este facto não impediu a sua percepção ao captar o 

posicionamento e as relações espaciais dos objectos, e de se aperceberem de que, num 

espelho, a refracção da luz diminuía a tonalidade cromática da cor: a pintura constrói-se 

de modo a parecer verdade, não tem de ser em absoluto verídica. 
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CAPÍTULO V 

 

A UMA SÓ LUZ - A luz «natural» entre continuidade e mudança 

 

1. O legado de Trezentos e a tratadística do séc. XV 

Com o aparecimento do Renascimento, dá-se o abandono da luz simbólica… A 

luz natural, conforme a natureza, mesmo que de forma empírica, toma a dianteira… No 

entanto, em breve perderá terreno para uma luz artificiosa, a luz maneirista e, 

progressivamente, essa importância simbólica ou naturalista, já que, os pintores optam 

por um único foco luminoso nas suas pinturas, foco com o qual acabaram por encontrar 

várias soluções, especialmente importantes, na construção de uma dialéctica entre a luz 

e a sombra, que viria a caracterizar a pintura de efeitos de claro/escuro do período 

Barroco. 

Explicitemos: a Idade Média não valoriza a “modelação” em claro/escuro. É 

praticamente inexistente o recurso à distinção entre zona directamente iluminada do 

corpo, e a zona em sombra. Para definir a zona de sombra, utiliza-se cor colocada na 

zona de luz, mas escurecida, ou outra cor de tonalidade mais escura, sem a preocupação 

de um claro/escuro em progressão tonal, como modo de obter uma melhor definição de 

volume. Portanto, a luz traduz-se na utilização de uma cor mais clara na zona iluminada 

e de uma sua tonalidade mais escura, ou de outra cor, na zona de sombra e/ou vice-

versa. É a procura (?) da sugestão do volume e a tentativa de uma 

aproximação/verosimilhança cromática ao referente. 

Desde logo, nos apercebemos de alguma similitude entre o ad initium judaico-

cristão e o grego: ao emanarem, ambos os processos de criação dissipam um território 

de trevas. No entanto, o Fiat Lux é substancialmente diferente. Efectivamente, a 

divindade judaico-cristã não brota das trevas, «o espírito de Deus era levado sobre as 

águas»
117

, pelo que a divindade não só é anterior a toda a Criação, como podemos ainda 

considerar que é anterior, em manifestação, às águas primordiais e às trevas ou sempre 

coexistiu com elas. De qualquer modo, nada nos leva a crer que saiu das trevas, de um 
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«nada» mas que pode ser tido como um Deus existente desde sempre. Porém, é por Sua 

expressa e manifesta vontade que se dá o aparecimento da Luz.  

A rotura com o passado gótico, “bárbaro”, segundo GiorgioVasari (1511-1574), 

pode ser entendida como manifestação do orgulho renascentista, um orgulho legítimo, 

na medida em que os séculos XV e XVI vêem surgir em Itália uma produção artística e 

um conjunto de abordagens no campo da literatura, filosofia e das artes em geral, com 

uma qualidade que, só terá paralelo nos legados do passado clássico que os 

renascentistas não se limitaram a copiar, antes foram recriando e acrescentando à 

tradição cristã e ao conceito de humanismo. 

Para definir o novo conceito de humanista, é fundamental entendermos que a arte 

se tornou uma actividade intelectual e que a mentalidade do homem renascentista se 

manifestou através duma teoria e prática experimental e de investigação, no âmbito de 

um conhecimento plural.  

Com este espírito inovador e inquiridor, procurou criar bases sólidas sobre as 

regras e os sistemas do passado clássico, que lhes conviessem às diferentes expressões 

artísticas. Os tratados e as esculturas do passado não bastaram: houve a necessidade de 

discorrer sobre esses princípios teóricos e ampliar os conhecimentos com novos tratados 

que vão surgindo ao longo do séc. XV, os quais criaram uma apetência teórica de 

reflexão artística que se desenvolve até à contemporaneidade.  

Dos tratados escritos ao longo do séc. XV, salientamos os seguintes: Da Pintura, 

de Alberti; Da Pintura, de Piero della Francesca (1416-1492); Da Divina Proporção, de 

Luca Bartolomeo di Pacioli (1445-1517) e o Tratado de Pintura, de Leonardo da Vinci. 

O tratado de Alberti é crucial na mudança ocorrida no início do séc. XV. Alberti 

procurará uma nova síntese entre platonismo, aristotelismo e cristianismo. Reclamará 

destes conceitos, para expor os seus princípios, segundo os quais os indivíduos devem 

erigir uma sociedade fundada na razão e na interacção entre ética, política, religião e 

estética. Com base no tratado de Vitrúvio (séc. I), defenderá uma arte baseada na 

imitação da natureza, mas consolidada por um rigor que vai buscar ao cânone, à 

geometria e à anatomia. Estes conceitos humanistas permitirão a nova teoria da arte com 
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a qual se realizará a consagração dos grandes mestres do período áureo do 

Renascimento: Leonardo, Rafael e Miguel Ângelo. 

Ainda em no Da Pintura, a recepção da luz constitui, juntamente com a 

circunscrição (circunscriptio) e a composição (compositio), uma das três partes 

fundamentais em que o autor divide a arte da pintura. No Livro II, do mesmo tratado, 

refere que, 
118

 

[…] a luz tem força para variar as cores; ensinamos como uma 

mesma cor de acordo com a luz que recebe, altera a sua aparência. 

[…] 

Neste tratado, onde aparece consubstanciada claramente a diferença entre desenho 

e pintura, torna-se a recepção da luz como critério fundamental para distinguir as duas 

artes:  

[…] Eu quase sempre considerei pintor medíocre aquele que não 

entende bem a força que têm a luz e a sombra numa superfície. Eu, 

fazendo coro com doutos e não doutos, louvarei aquelas fisionomias 

que, como que esculpidas, parecem sair do quadro, e criticarei 

aquelas em que não vejo outra arte senão a do desenho. Gostaria que 

um bom desenho com uma boa composição fosse bem colorido. 

Portanto, preocupem-se os pintores primeiro com as luzes e com as 

sombras e não deixem de notar que é mais clara a superfície na qual 

incidem os raios de luz e que, onde falta a força da luz, a cor se torna 

escurecida. Note-se que a sombra corresponde sempre à luz da outra 

parte, de tal modo que nenhum corpo terá parte alguma iluminada se 

a outra contrária não for escura. […]
119

 

Estes trechos revelam o grande cuidado do autor com a relação luz/sombra e 

elucidam um dos primeiros objectivos dos artistas no início do quatrocentos: a 

volumetria dos objectos representados e dos corpos era questão fundamental para se 
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conseguir traduzir uma noção de volume. Estas indicações tendem a valorizar todo um 

processo técnico baseado no desdobramento cromático-tonal de uma cor. 

Gostaríamos de salientar a recomendação de Alberti para que o artista atente à luz 

que dá a cor, «a força da luz»,
120

 assim como a recomendação aos artistas para que, no 

caso de a pintura se destinar a uma parede colocada ao lado de uma janela, se utilize 

uma luz que venha do lado em que esta se situa. De facto, salvo raríssimas excepções, 

os artistas definiam de onde deveria “entrar” a luz e essa direcção luminosa era seguida 

para todos os elementos representados. 

Nos referidos tratados explicitam-se os mais importantes princípios teórico-

práticos do Renascimento: o Homem como centro da criação e medida de todas as 

coisas (o antropocentrismo) e, por este princípio, a representação da natureza concebida 

segundo a razão e as necessidades do Homem; a paixão pelos Gregos antigos reabilita 

os princípios clássicos de simetria e de harmonia sem se limitar à cópia, mas 

incorporando-os na procura de um protótipo idealizado, revelador do espírito de 

renovação e de experimentação que caracteriza o Renascimento; o encontro entre 

ciência e arte, pela observação directa da natureza e explicação empírico-científica 

(Leonardo chega a considerar que a pintura como ciência, dado que utiliza uma forma 

de representação rigorosa baseada nos conhecimentos matemáticos da perspectiva); a 

arte é concebida como actividade intelectual, perdendo o estatuto de trabalho artesanal; 

a arte já não se submete totalmente à teologia e, revestindo-se de uma atitude 

pedagógica, concilia cristianismo e paganismo; simultaneamente, a arte é meio de 

deleite para os olhos; o estatuto de humanista surge da reivindicação do conceito de 

artista erudito, capaz de teorizar sobre a sua própria obra e de estabelecer conceitos 

universais, em várias áreas do conhecimento; surge a emancipação dos artistas e o 

aparecimento de uma burguesia rica e de uma aristocracia alargada que retiram o 

monopólio do mercado artístico à Igreja e aos monarcas. 

Todos estes factores teóricos de índole artística ou sociológica estabeleceram, 

novas normas técnicas expressivas no campo pictórico. A dicotomia luz/sombra fez 

surgir um conjunto de meios técnicos e expressivos que evoluem duma representação 

“giottesca” até às soluções “esfumadas” de Leonardo. Este percurso evidenciou um 
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claro/escuro subtil e suavizado em Giotto, um claro/escuro mais denso e rígido em Piero 

della Francesca. Em Masaccio e Andrea di Mantegna (1431-1506) temos uma presença 

de luz/sombra semelhante à do último, mas mais contrastante e com os efeitos de 

claro/escuro a participarem duma nítida cumplicidade com as soluções perspécticas do 

pintor.  

Finalmente, Leonardo conseguiu um claro/escuro de forte presença volumétrica (a 

técnica do “esfumado”), que consistia numa sucessiva colocação de camadas de tinta, 

algo diluída, que, pela sobreposição, pela “velatura”, ia progressivamente obtendo o 

escurecimento e as tonalidades pretendidas. 

Encontra-se este processo técnico em vários pintores, nomeadamente Ticiano, que 

iniciava os seus trabalhos anulando o fundo branco da tela e substituindo-o por uma cor 

vermelha alaranjada, «cor de tijolo». De seguida, lançava o desenho e definia na figura 

a zona de incidência da luz com uma base de cor branca e a zona de sombra em 

«verdaccio», um terra esverdeado, para finalmente, sobre estas zonas aplicar sucessivas 

“velaturas” de cor até atingir o objectivo pretendido. Ticiano era conhecido pela sua 

exigência e a finalização da pintura, não raramente, tardava. Conta-se que tinha o hábito 

de, a virar para a parede, depois de a dar por concluída, até dela ter fraca memória, para 

então voltar a analisá-la como se fora do seu pior inimigo.  

A pintura, enquanto exercício de imitação do mundo, apela a uma representação 

tão parecida quanto possível com o objecto representado, o referente. Já no início do 

séc. XV, encontramos em vários pintores, nomeadamente Masaccio, o interesse no 

estudo do corpo humano, em particular, e das formas da natureza, em geral. 

O interesse generalizado pelas coisas do mundo origina o aparecimento duma 

concepção unitária da obra. O observador deve ser capaz de abarcar toda a obra e, para 

que tal seja possível, o artista terá de ser capaz de criar o equilíbrio das partes, num 

“todo” pictórico harmonioso. Deste modo, todos os elementos plásticos (luz, cor, 

volume, espaço…) devem ser ordenados de forma a evidenciar uma composição 

harmoniosa. 

A necessidade de reproduzir de forma objectiva a natureza esteve na origem da 

descoberta da perspectiva cónica, que permitiu a criação da ilusão óptica tridimensional 
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no plano bidimensional do suporte e reforçou o sentido de unidade da obra. Os estudos 

de perspectiva desenvolvidos por Leonardo são-nos particularmente interessantes no 

que se refere ao “esfumar” da cor à medida que se distancia do observador, assim como 

a perda de nitidez dos corpos que se vão afastando do primeiro plano.  

O interesse científico pela perspectiva e pela luz origina o regresso ao escorço, 

que reduz progressivamente as proporções reais dos corpos, à medida que se afastam do 

primeiro plano. Com este efeito óptico, o corpo transmite uma maior sensação de 

tridimensionalidade, dado que uma parte avança nitidamente na direcção do observador, 

enquanto o lado oposto se afasta nesse espaço virtual. Um maior detalhe da zona do 

corpo mais próxima e a utilização de uma iluminação lateral reforçam este efeito. A luz 

vinda da zona superior lateral do quadro a 45 graus é ideal para obter um bom volume: 

foi e continua a ser a mais utilizada e eficaz na representação naturalista/realista, para 

um efeito eficaz de modelação cromática tonal de claro/escuro. 

O tratamento da luz e da sombra é um dado essencial de quatrocentos. No seu 

tratado, Piero della Francesca refere-se à luz como elemento que ajuda a criar o volume 

das formas e que, pela gradação dos valores cromáticos, permite uma profundidade 

perspéctica maior. A procura de volumetrização de uma forma, através dos valores 

cromáticos de uma cor implicava concomitantemente uma outra maneira de criar a 

perspectiva. Subsidiário deste efeito de perspectiva é sabermos que nos objectos 

próximos do foco luminoso a cor é mais luminosa e que essa luminosidade diminui à 

medida que os objectos se afastam do foco, o mesmo acontecendo com as sombras, que 

se tornam mais “suaves” à medida que se afastam da fonte de luz. Com a distância, tudo 

perde visibilidade, originando menor definição das formas e na intensidade das cores. 

Tal como o exigia a representação da realidade, a luz era concebida como luz 

natural. Neste sentido, o seu uso pode ser considerado como um sistema que permite à 

gradação cromática tonal modelar um qualquer referente no primeiro plano e/ou 

perspectivar todo um espaço pela diminuição da luminosidade da cor, à medida que os 

planos se afastam.  

Digno de relevo é o Tratado de Leonardo, no qual o artista desenvolve 

pormenorizadamente um estudo sobre a luz e a sombra na natureza e elabora soluções 
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para a representação pictórica. Leonardo descobre um conjunto de preceitos teórico-

práticos, entre os quais a técnica do “esfumado”, apresentado como um fenómeno 

óptico da luz, que interfere com o contorno das formas e com a sua cor, criando uma 

divisão atmosférica da realidade sem divisões e contornos, onde os objectos se definem 

por mudanças de luz. Essa atmosfera está devidamente representada nas paisagens que 

servem de fundo às pinturas de Leonardo.  

Por sua vez, o claro/escuro é uma técnica que consiste em modelar com 

tonalidades cromáticas sobre um fundo de cor. Deste modo, retiram-se contrastes que 

sugerem volume e profundidade. Não sendo exactamente o mesmo, o “esfumado” e o 

claro/escuro, surgem como técnicas para resolver as questões de volumetrização e de 

espacialização das formas. Nesta obstinação pela busca da veracidade pictórica das 

formas e do espaço tridimensional virtual, prevalecerá a técnica de claro/escuro, em que 

a luz é concebida como meio de obtenção do volume das figuras presentes num espaço 

perspectivado de modo científico. 

O pintor Masaccio é o exemplo mais significativo do início das novas teorias 

renascentistas. Interessado pelas obras e investigações de Lorenzo Ghiberti (1378-

1455), de Donato Di Niccolò Di Betto Bardi, dito Donatello (1386-1466) e de Filippo 

Brunelleschi (1377-1446), o pintor materializa na sua obra “A Trindade” (fig. 34)
121

um 

espaço perspectivado de forma rigorosa, onde a luz valoriza as figuras representadas. 

À semelhança das perspectivas de Paolo Ucello (1397-1472), o pintor Andrea del 

Castagno (1421-1457) usa semelhante rigor na perspectiva, mas reforça as figuras que 

cria com um modelado de claro/escuro de forte expressividade e cunho escultórico. 

As abordagens teórico-práticas da pintura no início do séc. XV encontram eco 

rapidamente nas gerações seguintes. Artistas como o já referido Piero della Francesca, 

António del Pollaiolo (1429/33-1498) Piero del Pollaiolo (1443-1496) e Andrea del 

Verrocchio (1435-1488) vão continuar essas abordagens pictóricas em torno da 

perspectiva, da luz, da representação anatómica e vigorosa dos corpos, em que as 

questões dos efeitos de luz e sombra vão progressivamente dar corpo ao efeito 

“modelador” do claro/escuro.  
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Após esta explosão de “modernidade clássica” florentina, vemos os artistas dos 

grandes centros urbanos, como Perugia, Pádua, Ferrara e Veneza, aderirem e 

aprofundarem o legado da escola florentina. 

Em Perugia, capital da Umbria, salientaram-se três grandes pintores: Pietro 

Perugino (1445-1523); Bernardino Di Betto, dito o Pinturichio (1454-1513); e Luca 

Signorelli (1450-1523). Se Pinturichio pode ter um interesse especial para esta análise, 

deve-se ao seu gosto pelo pormenor, que permite uma superfície pictórica dum 

claro/escuro “texturado”. No caso de Signorelli, temos uma pintura em que a 

representação do corpo humano se submete de tal modo a uma exaltação da componente 

anatómica que as formas apresentam uma abordagem pictórica do claro/escuro de 

contraste violento… 

Mantegna, pintor de Pádua, trabalhou as formas de modo vigoroso numa 

abordagem pictórica do claro/escuro de compleição escultórica. 

Veneza é o outro grande centro de pintura do séc. XV. Esta cidade - dominada 

pelo gosto orientalizante de influência bizantina, pela permanência de influências 

góticas e pelo seu orgulho pela tradição – ofereceu alguma resistência aos novos 

conceitos de pintura.  

É Giovanni Bellini (1430-1516), cunhado de Mantegna, quem primeiro assimila 

as novas tendências pictóricas e se torna, o criador do naturalismo veneziano. A sua 

pintura fundamentada e estruturada nos novos conceitos clássicos não perde a influência 

da pintura flamenga, pelo que elaborou um claro/escuro menos acentuado e de maior 

efeito cromático e luminoso. 

A maior apetência por uma cor mais saturada e por efeitos cromáticos de maior 

luminosidade remete-nos para Arnheim: 

[…]Cuando los pintores empezaron a crear volumen y espacio 

mediante efectos de iluminación, no tardaron a darse cuenta de que 

esta técnica del claroscuro perturbaba la composición cromática. 

Mientras se concibieron las sombras como aplicaciones de una 

oscuridad monocroma, era inevitable que enturbiaran y oscurecieran 
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los colores, con lo cual no solo se alteraba su saturación con 

resultados poco atractivos, sino que se deslucía su identidad. Una 

casaca azul sombreada con negro ya no parecía verdaderamente azul, 

y perdía la sencilla homogeneidad de su color local; un brazo o una 

pierna pintados sobre una primera capa de pintura oscura ni 

parecían de color carne ni presentaban un matiz rosado bueno y 

claro.[…]
122

  

[…]Es muy posible que Leonardo da Vinci, a quien Heinrich Wölfflin 

há llamado el padre del claroscuro, no pudiera terminar algunas de 

sus pinturas porque el deseo de lograr un fuerte relieve espacial 

mediante el sombreado coincidió en el tiempo con una nueva 

sensibilidad hacia la organización cromática. La unificación de los 

dos sistemas rivales de forma pictórica se operó gradualmente. La 

sombra sería redefinida como modificación del matiz a lo largo de un 

proceso que desde Ticiano y pasando por Rubens había de llevar a 

Delacroix y Cézanne. «La luz no existe para el pintor», escribió 

Cèzanne a Emile Bonnard. Ya en nuestro siglo, el estilo cromático de 

los fauves eliminó a menudo el problema omitiendo todo sombreado y 

componiendo con matices saturados.[…]
123

 

O auge do regresso às formulações clássicas deu-se nos finais do séc. XV e nas 

primeiras décadas do séc. XVI. São seus protagonistas Leonardo, Miguel Ângelo, 
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que turvassem e escurecessem as cores, com a qual não só se alterava a sua saturação.com resultados 

pouco atractivos como se perdia a sua identidade. Um casaco azul sombreado com negro já não parecia 

verdadeiramente azul, e perdia a homogeneidade sensível da sua cor; um braço ou uma perna pintados 

sobre uma primeira camada de pintura escurecida não pareciam da cor da carne nem apresentavam um 

matiz rosado, bom e claro. 
123

  Ibidem, p. 353 

Tradução livre – É muito possível que Leonardo da Vinci, a quem Heinrich Wölfflin chamou o o pai do 

claro/escuro, não poderia finalizar algumas das suas pinturas porque o desejo de conseguir um forte 

relevo espacial através do sombreado coincidiu no seu tempo com uma nova sensibilidade na organização 

de uma nova organização cromática. A unificação dos dois sistemas rivais de forma pictórica evoluiu de 

forma gradual. A sombra será redefinida como modificação do matiz, ao longo de um processo que vai de 

Ticiano, passando por Rubens, até chegar a Delacroix e a Cézanne. «A luz não existe para o pintor», 

escreveu Cézanne a Emile Bonnard. Já no nosso século, o estilo cromático dos “fauves” eliminou o 

problema omitindo todo o sombreado e compondo com matizes saturados. 
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Rafael, Giorgi Barbarelli Da Castelfranco, dito Giorgione (1478-1510) e Tiziano 

Vecellio, dito Ticiano (1487-1576). 

Estes artistas representavam o expoente da representação mimética, quer pela sua 

excelência intelectual na adopção, reflexão e consolidação inovadora das teorias 

clássicas, quer pelo elevado desenvolvimento técnico-expressivo da praxis pictórica. O 

desenvolvimento técnico-expressivo é tanto mais importante se nos lembrarmos da 

inexistência de qualquer presença pictórica do passado clássico.  

A pintura grega mural tinha desaparecido. Como referência da pintura, restavam 

os objectos cerâmicos, que, embora já revelem um olhar atento e pormenorizado dos 

elementos representados, são, no entanto, representações bidimensionais e quase 

monocromáticas. Mas há descrições que nos fazem imaginar como teriam sido as 

pinturas. Por outro lado, a pintura praticada pela Roma imperial dá indicação do tipo de 

representação praticado, assim como, o estudo da estatuária. A estatuária grega e 

romana da Antiguidade apresentam-se como afins na sua verosimilhança, mas tem sido 

defendido e salientado que a primeira apresenta um maior cuidado no pormenor e 

refinamento de formas, um sentido estético mais depurado, exacerbando os romanos o 

«realismo» escultórico.  

Esta verdade deve alertar-nos para a possibilidade de - à semelhança do que 

aconteceu na escultura - a pintura mural dos gregos ter sido mais refinada que a dos 

romanos, de aparência um pouco primária nas soluções técnico-expressivas, como pode 

observar na pintura mural encontrada em Pompeia. 

Chegados aos finais do séc. XV, podemos afirmar que a pintura dispunha de três 

meios técnicos: 

- Uma técnica assimilada de claro/escuro; 

- O pleno recurso à perspectiva; 

- Uma consciência apurada do uso da cor. 
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2. O Maneirismo e a nova mimesis 

Como salientámos, a pintura classicista encontra o seu ponto mais alto em torno 

das obras pictóricas de Leonardo, Rafael e Miguel Ângelo, motivo suficiente para se 

tornarem artistas de referência. Se no passado estes pintores se tinham inspirado na 

antiguidade clássica grega e no estudo e imitação da natureza, a nova geração de 

pintores, alguns seus discípulos, via nestes mestres o expoente máximo de aproximação 

à arte pictórica como representação da realidade. E não abdicando dos estudos 

elaborados a partir da estatuária grega ou directamente da natureza, encontrou um novo 

modelo de aprendizagem: a pintura feita à maneira dos mestres. 

Pintar à maneira de um mestre, com o termo italiano derivado maniera, é uma das 

designações para a pintura que se desenvolveu ao longo do séc. XVI. A outra chega-nos 

através de Vasari, que definia como “amaneirada” a pintura mais conforme um gosto 

cortesão e elaborada de pormenores e efeitos. Mas a noção pejorativa do termo 

“amaneirado” manter-se-ia e dela temos, entre vários, o testemunho escrito de 

Gionvanni Pietro Bellori (1613-1696), que condena o abandono do estudo directo da 

natureza em abono do estudo dos mestres clássicos, chegando mesmo a considerar de 

copiadores e artífices aqueles que o fazem. 

No entanto, embora referenciados como exemplos típicos de classicismo Rafael e 

Miguel Ângelo, não podemos deixar de considerar que tanto Rafael como Miguel 

Ângelo apresentaram obras em que o advento do maneirismo se pode adivinhar: o 

primeiro, pela assimilação que faz da técnica de “esfumado” de Leonardo e o segundo 

pela monumentalidade das composições na Capela Sistina.  

Rafael altera o princípio de composição simétrica e o sentido de ordenação de um 

espaço racionalista, na execução das suas últimas obras, “O Incêndio de Borgo” (fig. 

35)
124

 e “A Transfiguração” (fig. 25)
125

, a segunda inacabada mas reveladora da tensão 

e do dinamismo que marcaram o maneirismo emergente. Ainda nesta obra o pintor nega 

o habitual recurso às auréolas circulares ou aos elementos raiados em volta da cabeça de 

Cristo, substituindo-os por um clarão de luz que O acompanha, envolve pelas costas e 

ilumina as duas figuras à Sua direita e esquerda, assim como as caídas/prostradas a Seus 
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  vd. Anexo, p. 27. 
125

  vd. Anexo, p. 21. 
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pés. Nesta pintura, traçada uma horizontal que a divida, verificamos que a metade 

superior é iluminada pela luz que vem de Cristo, enquanto que as figuras, em baixo, 

estão envoltas numa luz conforme os ditames de quatrocentos, a que se achou por 

correcto denominar de luz natural. 

No que concerne a Miguel Ângelo e à sua obra na Capela Sistina, é interessante 

observar as duas fases de realização. Na primeira, em que realiza as pinturas do tecto, 

temos uma pintura que valoriza valores compositivos estáveis, dentro de uma estrutura 

simétrica que divide as zonas a pintar e onde o nu, enquanto modelo, corresponde a uma 

assimilação do arquétipo grego, embora tratado com liberdade de expressão; na 

segunda, trinta anos depois, quando executa o Juízo Final, a sua pintura dá presença a 

um dramatismo incontido, a uma tensão à qual não escapam as formas contorcidas das 

figuras representadas. Estes dois momentos – rotura com a representação da figura 

humana segundo a forma canónica da antiguidade e, posteriormente, a inclusão da 

torção das figuras – tornam-se os elementos mais marcantes do contributo de Miguel 

Ângelo para a geração emergente de maneiristas. 

Sublinhemos a importância de distinguir entre referência e reverência. Havia 

seguramente, como continua a existir, a tendência para seguir predecessores, mas 

igualmente quem, mesmo com alguma reverência, se tenha interrogado e desafiado 

novos rumos. É o sentido que queremos vincular a esta investigação: a de uma 

representação baseada numa “linguagem” pictórica cujos elementos “sintáxicos”, como 

a elaboração de formas e de espaços virtuais, através da “modelação” em claro/escuro, 

que pressuponha um conhecimento do desdobramento cromático-tonal da cor, tirando 

partido de uma técnica - pela mistura, pela sobreposição, por transparências, por 

sequência de pinceladas – que servia para “volumetrizar” o representado, assim como 

para dar a ilusão de espaço e duma sequência de planos através da utilização da 

perspectiva. Com estes meios, cujos resultados mereceram reverência, quiseram os seus 

seguidores utilizá-los como referência e demonstraram que a partir deste património a 

representação dispunha de meios para durar inovando. 

Estas representações maneiristas, saídas de um classicismo tardio, desenvolveram-

se no seio de um período histórico conturbado, o que se reflectiu na transição de uma 

arte serena, harmoniosa e equilibrada para formas artísticas em que as soluções 
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encontradas apresentam uma experimentação e diversificação dos elementos da 

linguagem pictórica. 

A arte do séc. XVI – principalmente na segunda metade - teve de responder aos 

intuitos propagandísticos da Igreja saída da Contra-Reforma, a contas com o 

protestantismo emergente, a crise económica e a instabilidade social e bélica. Para tal, 

acompanhando a mudança dos tempos, a arte abandonou o elitismo intelectual 

humanista, presente na serenidade compositiva do naturalismo classicista renascentista, 

e introduziu resoluções técnicas e expressivas, que alteravam a teoria e prática do século 

anterior, criando as condições para uma arte de mais fácil entendimento popular e mais 

conforme à instabilidade cultural vigente. 

Para trás ficava a defesa de imitação da natureza defendida por Alberti, substituída 

pelo conceito de que a natureza, assim como os cânones de proporções, podiam ser 

superados pela actuação inspirada do artista, detentor de uma inspiração divina, que lhe 

facultava a inspiração e o engenho necessários para servir de fiel produtor de obras, cuja 

tendência mística, se opunha ao racionalismo renascentista. Esta vertente “misticizante” 

tem em Federico Zuccaro (1542/3-1609) e Lomazzo, os teóricos mais representativos do 

final do século XVI, que, sem resquícios de pudor em relação às teorias clássicas, 

defendem a supremacia da imaginação do artista sobre qualquer princípio regulador da 

pintura, já que o essencial da pintura está contido na mente do artista, mente através da 

qual e na qual reside a fonte de inspiração divina. 

Todas as aproximações teóricas promoveram e possibilitaram o aparecimento de 

uma arte cujas práticas artísticas se desenvolveram numa alteração dos preceitos 

classicistas vigentes. 

A teoria renascentista, que se baseava no modelo idealizado da Antiguidade 

Clássica e na cópia/aprendizagem através da observação da natureza, cede o lugar ao 

predomínio do papel intelectual e à inspiração do artista.  

No espaço maneirista, embora se apresente um tema central, não existe a 

construção de um espaço para ele direccionado. A par do conjunto de elementos 

centrais, surgem outros, representados como participantes que, partilhando desse 

momento, se manifestam ao mesmo tempo alheados e desenvolvendo uma participação 
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autónoma da cena representada, isto é, onde as paisagens, os céus e os edifícios 

representados se afastam gradualmente da realidade. Este espaço perde referências com 

a realidade, mas ganha em virtualidade e efeito de surpresa, rompe com a composição 

equilibrada de estrutura piramidal clássica e propicia um efeito encantatório e um 

envolvimento emocional que vai ao encontro das prerrogativas da Contra-Reforma. 

Neste espaço, que se afasta progressivamente do que se queria de aproximação à 

realidade, vemos surgir uma figuração humana de progressivo abandono do cânone 

clássico das sete cabeças e meia as figuras humanas chegam a alcançar as dez cabeças) 

simultaneamente uma procura de complexidade na elaboração de figuras 

“serpentinadas”, de entrelaçamentos de figuras humanas representadas e de escorços 

arrojados. 

As composições abandonam a utilização de uma luz natural e de envolvência 

unitária dos elementos representados por uma luz artificial que visa a selecção do que se 

pretende mostrar ou ocultar, embora permaneça fiel a um pré-estabelecido foco 

luminoso (luz da esquerda para a direita e de cima para baixo, ou vice-versa). Por este 

motivo, é difícil explicitar uma técnica de claro/escuro definidora deste período da 

história da pintura, já que os artistas aproveitam a liberdade técnica e expressiva para 

encontrarem modos de representação do claro/escuro, diversificando as cores, com a 

utilização de maior ou menor contraste cromático, ou através de um maior ou menor 

contraste entre zonas iluminadas e de sombra, sendo que os maiores contrastes de 

luz/sombra antecipam o denominado tenebrismo barroco. 

Para alguns, as novas formas de abordagem pictóricas são uma nova forma de 

elevar e aprofundar o legado classicista. Nesta situação estão os últimos trabalhos de 

Rafael e algumas obras posteriores de Miguel Ângelo e de Ticiano, estes últimos com 

uma vida que se prolonga até cerca de meados do séc. XVI. Para outros, uma nova 

geração discípula destes mestres apostava na rotura com os mestres e também, 

certamente, na convicção de um trabalho mais profícuo e de concepção mais profunda e 

espiritualizada. 

O maneirismo não desenvolveu uma linguagem plástico-pictórica de consensos. 

Cedo se instalaram polémicas em redor da mais-valia do desenho e/ou da cor, havendo 
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quem optasse por propostas mais ecléticas, numa tentativa de conjugar o primado do 

desenho, adoptando o formulário florentino e o patrocínio de Miguel Ângelo, conjugado 

com a cor veneziana do seu mais representativo mestre, Ticiano. Apesar de todas as 

tentativas de ecletismo, mais ou menos académico, esta polémica permaneceria em 

aberto até aos finais do século XIX, dinamizando o aparecimento de tratados e debates 

teórico-práticos sobre pintura e a revitalização criativa da representação, em geral, e da 

figura humana, em particular. 

O maneirismo é uma corrente artística que surge duma profunda crise política, 

económica e religiosa no seio duma cultura humanista e culmina com o saque de Roma 

pelas tropas de Carlos V, em 1527. Esta situação desenvolve no seio da Igreja de Roma 

a necessidade de uma profunda alteração das anteriores concepções humanistas que faça 

frente ao protestantismo e ao enfraquecimento do poder político-religioso da corte 

papal. A reafirmação do poder da Igreja, para uma nova ordem social, far-se-á através 

das directivas ratificadas no Concílio de Trento. 

O maneirismo vai ter duas referências fundamentais em Roma: Rafael e Miguel 

Ângelo. Da escola de Rafael e dissidente das premissas classicistas, salientar-se-ão 

Piero Bonaccorsi ou Perin del Vaga (1501-1547), Giovanni Antonio Bazzi, dito Sodoma 

(1477-1549) e Polidoro de Caravaggio (1495-1543), sendo Giulio Romano (1499-1546) 

o mais talentoso. Todos eles abandonaram o equilíbrio compositivo e a serenidade 

presencial das suas representações, pelo dinamismo inquieto e ficcional das suas 

composições pictóricas. A sua actividade artística acaba por se destacar não só nos 

trabalhos executados em Roma, como em obra encomendada por outros patronos: 

Giulio Romano deixará Roma por Mântua; Perin del Vaga executará obra em Génova; 

Polidoro di Caravaggio irá até Siena. Simultaneamente deslocar-se-ão a Roma outros 

pintores, entre os quais o florentino Giovanni Battista di Jacopo, dito Rosso Fiorentino 

(1494-1540) e o veneziano Sebastiano del Piombo (1485-1547). 

Em Florença, Jacopo Carucci, dito Pontormo (1494-1556/7) e Rosso Fiorentino 

são exemplos de discípulos em colisão com o legado classicista do seu mestre, Andrea 

del Sarto (1486-1530). Talvez seja exagerado o termo, visto que, observamos uma certa 

maniera presente no modo subjectivo como utiliza a cor, nos últimos trabalhos de 

Andrea del Sarto, e que é continuada pelos seus discípulos. No entanto, estes ampliam 
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de tal modo esse legado cromático que podemos admitir uma autonomia expressiva da 

cor, trabalhada em parceria com a nova concepção expressa dos elementos pictóricos e 

afirmar que o resultado pictórico final das obras de Pontormo e de Rosso se emancipam 

do legado cromático timidamente maneirista de Andrea del Sarto. 

Não devemos esquecer os contributos de Domenico Beccafumi (1486-1551), 

Agnolo Di Bronzino (1503-1572) e Vasari para um conjunto de obras, em que 

perscrutamos o ambiente intelectual e palaciano florentino, em composições plenas de 

ritmo e de uma luz artificial, construídas a partir de uma estrutura baseada no contributo 

do desenho. A observação/comparação de uma obra de Rafael, por exemplo, a “Sagrada 

Família”, ou “A Escola de Atenas”, com uma obra de um dos autores referenciados, 

permite a melhor compreensão das características dessa luz artificial, sem recurso a 

efeitos luminosos de uma supra-realidade. 

A cidade de Parma desfrutará da singular personalidade de Antonio Da Correggio 

(1489-1534). Como artista, desenvolve uma obra cuja maniera é expressa pelo recurso a 

uma ambiência de grande sensualidade, obtida pela subtileza no uso da cor e da luz. A 

sua originalidade distingui-lo-á do maneirismo da época e antecipará alguns recursos 

pictóricos caracterizadores do Barroco. 

Girolamo Francesco Maria Mazzola, dito Parmigianino (1503-1540) é um dos 

melhores exemplos das representações de figuras humanas “serpentinadas”. A 

representação substituiu completamente o cânone clássico, dos ambientes ficcionados, 

pelo recurso ao alongamento/deformação das suas figuras e pela assimetria na 

distribuição compositiva dos elementos, da luz e da cor. 

De Veneza, salientaremos quatro artistas emblemáticos da produção artística desta 

escola pictórica: Ticiano; Lorenzo Lotto (1480-1556); Paolo Caliari, dito Veronese 

(1528-1588) e Jacopo Robusti, dito Tintoretto (1518-1594). 

A nova maniera rapidamente se espalha pelas cortes italianas e com tal sucesso 

que, em meados do séc. XVI, são vários os artistas italianos que se deslocam a algumas 

cortes europeias para efectuar encomendas, ao mesmo tempo que muitos artistas 

europeus visitam Itália com a finalidade de poderem observar e aprender directamente 
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nas obras dos mestres do alto renascimento classicista, assim como nas do novo 

movimento artístico. 

Em Portugal assiste-se à adopção de um certo formulário classicista, na viragem 

dos séculos XV para XVI. Ressalvamos que parcialmente, porque é notória a influência 

da pintura flamenga em meados de quatrocentos e nos denominados pintores 

“primitivos” renascentistas, o que corresponde ao reinado de D. Manuel. A este 

respeito, passamos a citar Dalila Rodrigues: 

[…] Se em termos de categorização estilística a pintura do período 

manuelino tem gerado alguma polémica historiográfica, no emprego 

de uma linguagem conceptual que a defina – entre um «tardo-gótico» 

e um «renascimento» - tal facto não se deve, seguramente, a 

continuidades que este período, em relação ao anterior, possa 

efectivar. Com efeito, a pintura do «ciclo manuelino» corresponde, 

tanto pelas propostas inovadoras do seu discurso formal, como nos 

valores intrínsecos que se pressentem nessas novas propostas, a um 

Primeiro Renascimento de inspiração nórdica, já que o Renascimento 

pleno (tendo a matriz itálica como referente), fugaz e limitado à 

actividade de três ou quatro individualidades artísticas, corresponde 

em absoluto ao amadurecimento de alguns desses valores. A 

resistência ideológica e formal à Renascença italiana prolonga-se na 

pintura portuguesa, pese embora a dificuldade em balizar 

cronologicamente fenómenos de sensibilidade artística, até aos anos 

20-30 do século XVI, pelo que é já no quadro da pintura «joanina» 

que se pode identificar um renascimento pleno, fenómeno tardio e que 

será, assim, necessariamente efémero e eclético. […]
126

 

Mas esta alteração da tradição clássica estava longe de se circunscrever a uma 

rotura com a tradição de representação naturalista idealizada do renascimento clássico, 

assim como não representou apenas circunstâncias de carácter sociológico, religioso 
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 RODRIGUES, A Pintura no período manuelino – O primeiro ciclo da pintura portuguesa do 

Renascimento, História da Arte Portuguesa, 2 vol., p. 200. 
 



 

208 
 

e/ou económico. No domínio da teoria e prática da pintura, no que ao pintor diz 

directamente respeito – o domínio técnico e expressivo por si utilizado para traduzir 

plasticamente, pictoricamente, os elementos representados numa superfície – podemos 

considerar que o essencial da «janela de Alberti» se manterá, facto que nos faz 

compreender a “rotulação” que a modernidade tendeu a fazer, generalizando: classificar 

a arte entre os séculos XV e finais do século XIX de ultrapassada, clássica e académica.  

Sob uma perspectiva diferente, devemos salientar outra classificação, a de um 

“fazer” questionado, que se estabelece na procura de novas resoluções técnicas e 

expressivas. No entanto, encontramos um desenvolvimento da representação clássica 

com a alteração de soluções pictóricas, baseadas na maior ou menor evidência dada aos 

elementos da linguagem pictórica. 
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CAPÍTULO VI 

 

A CONTRA-REFORMA - Um prenúncio de mudança na continuidade 

 

1. A crise na Igreja Católica 

A profunda crise política, económica e religiosa surgida no seio duma cultura 

humanista, que culminou com o saque de Roma pelas tropas de Carlos V, em 1527, 

gerou na Igreja de Roma, a necessidade profunda de alteração das anteriores concepções 

humanistas, de forma a robustecer os dogmas católicos e simultaneamente a fazer frente 

ao protestantismo e ao enfraquecimento do poder político-religioso da corte papal. A 

reafirmação do poder da Igreja, para uma nova ordem social, far-se-á através das 

directivas ratificadas no Concílio de Trento, iniciado em 1545. 

A Contra-Reforma tornar-se-á o mecanismo pelo qual a Igreja reclamará um 

regresso a posições teológicas mais ortodoxas. Os antigos princípios de conciliação do 

paganismo com a escolástica serão tidos como ameaça à unidade religiosa e política do 

ocidente. A Igreja banirá a presença de elementos seculares, estabelecerá uma norma 

iconológica entre os objectos e as personagens a representar e proibirá a representação 

do nu. 

Todo um movimento rumo a uma nova ordem cultural cristã se punha em marcha. 

Contudo neste ambiente de instabilidade e rotura, podemos inscrever um movimento 

renovador, que proporcionou uma enorme multiplicidade de abordagens pictóricas, 

paradoxalmente em contraste com a tentativa da Igreja Católica para impor directivas ao 

processo artístico, dando indicações precisas sobre como efectuar as pinturas religiosas.  

Desde o início do séc. XVI, a defesa de imitação da natureza defendida por 

Alberti vai sendo preterida pelo conceito de que a natureza e os cânones de proporções 

podiam ser superados pela actuação inspirada do artista, pois que ele era o veículo de 

uma inspiração divina que lhe facultava a inspiração e o engenho necessário, para 

servir, fiel produtor de obras, cuja tendência mística se opunha ao racionalismo 
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renascentista. Com a questionação da tratadística renascentista, sedimentada no decurso 

do séc. XV, assistimos igualmente ao abandono da perspectiva linear centralizada e ao 

aparecimento de uma perspectiva construída com diferentes pontos de fuga, em que os 

elementos inseridos passam a ocupar vários locais da composição. Assim. A criação de 

uma multiplicidade de chamadas de atenção ao observador, dá lugar ao predomínio 

intelectual e à inspiração do artista e, como tivemos oportunidade de salientar, constitui 

uma referência aos mestres sem intuito reverencial. 

Todas estas aproximações teóricas da pintura seiscentista promoveram e 

possibilitaram o aparecimento de uma arte cujas práticas artísticas se desenvolveram 

numa alteração aos preceitos classicistas vigentes. Se, para Arnold Hauser, no âmbito de 

uma leitura sociológica, os artistas se tinham submetido, de certa forma, ao poder dos 

mecenas burgueses e aristocratas, não é menos verdade que a afirmação da inovação 

também terá passado por alguma influência do mecenato eclesiástico. 

A Igreja chama a si o princípio da razão e do legado secular teológico de uma 

linhagem iniciada em São Pedro, seguida pela influência epistolar de São Paulo, Santo 

Agostinho e São Tomás d’Aquino, os mais citados e reverenciados “doutores” da Igreja. 

Trata-se de um sinal claro de que para a cúpula da Igreja seiscentista não havia espaço 

para novas aporias que fizessem perigar toda a estrutura da corte papal, um dado mais 

de política interna do que teológica, mas partilhando de uma simbiose comum. É no seio 

da própria Igreja Católica, no seu reduto mais próximo, o ducado de Florença, onde se 

acoita Gerome Savonarola (1492-1498), que se deram os primeiros embates dentro da 

estrutura institucional católica. 

 

1.1 A Influência de Savonarola e Lutero 

Em Fevereiro de 1492, Gerome Savonarola, o monge de Ferrara pertencente à 

ordem de São Marcos, deu início à sua luta contra o papado, denunciando a fome e a 

injustiça. Savonarola entrara, em 1415, para a Ordem dos Dominicanos, fundada na 

Idade Média tendo como finalidade o combate aos heréticos e a reforma do 

cristianismo, com o pressuposto da instauração do Reino de Deus na Terra. 
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A actuação do monge resumir-se-á à tentativa de implantação de uma teocracia (o 

Reino de Deus na Terra) em Florença, onde promove a queima de objectos iníquos na 

fogueira, e não satisfeito em afrontar o papa, decide enfrentar todos os poderosos da 

altura. 

Nesta época, Florença era a cidade mais rica e opulenta da península itálica, onde 

a par da riqueza de alguns, outros viviam marcados pela fome. No séc. XV, o comércio 

fervilhava na Toscana, a região mais rica, e propiciava-se o aparecimento da banca. 

Com Siena, Milão e Veneza, Florença tornou-se o terreno fértil para as grandes disputas 

comerciais, para a opulência e ostentação de riqueza através da propagação da arte. Era 

uma sociedade de contrastes flagrantes, uma cidade de festas, carnavais e deboche, onde 

o frenesim grassava e a cuja situação social nem a Igreja conseguia pôr cobro. Só um 

homem se propôs resolvê-la: Savonarola. 

[…] la société florentine […] la vie et la culture avaient changé dans 

la cité […] sous le contrôle des Médicis, sous leur règne autocratique, 

la vie était devenu plus opulente. La philosophie des hommes avait 

également changé […] par les néo-platoniciens sous la direction de 

Marsile Ficin et Pic de La Mirandole. […] Mais a la fin du XV
e 
siècle 

la philosophie des platoniciens à Florence avait changé. […] Sous 

l’influence de Cosme et Laurent de Médicis, l’Académie platonicienne 

s’était développée mais elle tendait à s’attacher davantage aux écrits 

des exégètes alexandrins de Platon qu’à ceux u philosophe lui-même. 

Marsile Ficin et Pic de La Mirandole baignent dans un mysticisme qui 

vient en partie de Platon, en partie de sources orientales […]
127

 

Lourenço, o Magnífico, comandava a cidade sob o olhar crítico de Savonarola que 

sub-repticiamente, ia definindo a sua actuação numa vertente profética. As suas prédicas 
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  BLUNT, La Théorie des Arts en Italie 1450-1600, p.36. 

Tradução livre - […] a sociedade florentina […] a vida e a cultura tinham mudado na cidade […] sob o 

comando dos Médicis, sob a sua regência autocrática, a vida tornou-se mais opulenta. A filosofia dos 

homens também se alterou […] para os neo-platónicos sob a direcção de Marsilo Ficino e Pico de la 

Mirandola […] Mas no final do séc. XV a filosofia dos platónicos em Florença tinha mudado […] Sob a 

influência de Cosmo e Lourenço de Médicis, a Academia platónica estendeu-se, tendendo a dar mais 

atenção aos escritos pelos exegetas alexandrinos de Platão que aos do próprio filósofo. Narsilo Ficino e 

Pico de la Mirandola impregnaram-se de um misticismo vindo em parte de Platão e em parte de origens 

orientais. […] 
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inflamadas de fervor religioso atacavam os Médicis e qualificava o papa de indigno. 

Para o “profeta” (cognome por que ficou conhecido) os dois poderes temporal e divino, 

estar-lhe-iam reservados, mais tarde ou mais cedo, e anunciava-se um julgamento 

desses actos ímpios e a consumação de uma punição divina. Efectivamente, pouco 

tempo depois, a Catedral incendiou-se e um ano após a sua prédica morre Lourenço. O 

povo viu nestes acontecimentos o testemunho e a prova da sua capacidade profética e, 

como se não bastasse, a sua capacidade profética viria ainda a ser reforçada pela morte 

do papa Inocêncio VIII de má reputação. Paulatinamente, Savonarola consolidava junto 

do povo a desejada credibilidade tão necessária à missão que julgava deter. 

Porém, a iniquidade estava para durar. Com a morte de Inocêncio VIII sucedeu-

lhe um Bórgia, cardeal mais polémico e debochado que o anterior. De facto, o papa 

espanhol Alexandre VI revelar-se-ia, com a cumplicidade do seu filho César, o maior 

inimigo de Savonarola que o classificou mesmo de despudor pela relevância pública 

atribuída ao filho. 

Acresce a toda esta situação, a invasão do norte de Itália pelos exércitos do rei de 

França, Carlos VIII. Mais uma vez parecia concretizar-se uma profecia da desgraça do 

monge. Neste momento Savonarola viu chegar a sua oportunidade, pois tudo parecia 

confirmar a certeza das suas profecias. 

Com o Rei francês às portas de Florença, Lourenço de Médicis decidiu abrir as 

portas da cidade, evitando a destruição da cidade e a perda dos seus domínios e 

convidou Carlos VIII a instalar-se no palácio ducal. Ainda assim, o exército francês fez 

pilhagens e instalou um clima de terror na cidade. A população apavorada pediu a 

intercessão do reputado Savonarola, que servindo-se dos seus atributos diplomáticos e 

discursivos, conseguiu persuadir Carlos VIII a deixar a cidade. Com este feito, 

Savonarola reforçou o seu protagonismo e começou a fazer parte da política da cidade. 

Sem deixar de se fixar na corte papal viu nesta situação a oportunidade de utilizar a sua 

influência política, para convencer Florença a associar-se a Carlos VIII, e, juntos, 

caminharem sobre Roma a fim de depor o Papa Alexandre VI, que, incapaz enfrentar 

este exército, recorreu à mesma estratégia política dos Médicis: abriu as portas e os 

cofres do Vaticano, fazendo de Carlos VIII seu hóspede, no palácio de San Angelus. 
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Entretanto, Savonarola estava em Florença, liberto da presença de Carlos VIII. 

Mas, em vez de destituírem o Papa, os franceses partilhavam do ambiente festivo e 

debochado da corte papal, de tal forma que não se aperceberam de que, pelas costas, os 

Bórgias iniciavam uma revolta contra Carlos VIII. Pela primeira vez, Savonarola viu os 

planos desmoronarem-se: o profeta estava longe de profetizar em casa própria e de se 

dar conta de como estes acontecimentos seriam o princípio do seu fim. 

Os franceses aperceberam-se tarde de mais do jogo duplo dos Bórgias. Mas o 

inimigo principal dos Bórgias continuava a ser Savonarola. Pelos corredores da intriga 

contava o papa com o apoio incondicional de seu filho César, homem sem escrúpulos, 

que representava bem a família e era o aliado ideal do Papa, não hesitando em eliminar 

quaisquer membros da Igreja, nomeadamente, Savonarola. 

Entretanto, Savonarola sempre obstinado na sua missão, criou uma espécie de 

milícia de jovens, uma “armada de anjos”, que ele próprio investiu, utilizando-os para 

vigiar a cidade e o comportamento dos seus concidadãos. A milícia percorria as ruas 

recolhendo fundos para os pobres, mesmo de forma forçada, retirava as jóias às 

mulheres e se se apresentassem sem decoro - à época, a moda feminina contemplava os 

seios visíveis sob uma camada de fino tule transparente -, cobriam-nas com um manto 

tapando-lhes o rosto e aos ricos retiravam os objectos considerados símbolos do mal 

bem como pintura e roupa indecorosas. Condenou publicamente o jogo e insurgiu-se 

contra as relações extraconjugais. Ameaçou constantemente todos os que não seguissem 

as suas instruções com o inferno. Em 1497, proibiu o carnaval. Os actos enumerados 

denotavam, pois, uma ordem política teocrática de puritanismo rígido. Apresentado 

deste modo, o monge parecia estar contra tudo e todos, e manifestar uma aversão às 

artes, mas Blunt, apesar de reconhecer que «les conceptions de Savonarole relatives à l’ 

art aient été presques médiévales»
128

 encontra no monge referenciais estéticos: 

  […] Sa conception de la beauté est fondée sur un postulat : le 

spirituel est supérieur au matériel. La beauté parfait est en Dieu; […] 

Certaines définition de Savonarole ressemblent à celles de saint 

Thomas. La beauté réside dans la proportion, et dans l’harmonie des 
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Tradução livre – «Relativamente à arte, as concepções de Savonarola eram quase medievais.» 
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formes et des couleurs. […] la lumière est l’essence de la beauté des 

choses simples. Et puisqu’en dernière analyse les formes de toutes les 

choses crées viennent de Dieu, la beauté dans le monde matériel est 

un reflet du divin. Par conséquent, Socrate pouvait contempler la 

beauté divine dans la beauté d’un jeune homme.[…] La peinture doit 

être la Bible de l’illettré. […]
129

  

Perdido o apoio do rei francês, Savonarola ficou à mercê do papa. Em Maio de 

1497, César Bórgia - com a conivência do pai e na intenção de atrair Savonarola a um 

território onde mais facilmente o pudesse eliminar - tenta convencer o monge a aceitar o 

cargo de Cardeal, porque lhe seria mais fácil aplicar, a partir de Roma, a sua mensagem. 

Todavia, Savonarola pareceu adivinhar a oferta envenenada dos Bórgia e recusou o que 

seria uma honra. 

Para esta Igreja Católica Apostólica Romana era inaceitável que alguém se 

apresentasse como mediador entre Deus e o Homem. Após várias tentativas de 

assassinato falhadas, o papa decide expulsá-lo da Igreja, excomungando-o. Porém, se a 

sociedade em geral aceitara as críticas do profeta proferidas no seio da Igreja, já não era 

tão provável conseguir o seu apoio contra a Igreja na pessoa do papa. Vendo-se cercado 

e pretendendo provar o carácter divino da sua actividade (prova da sua boa fé e/ou, de 

psicose obsessiva?), Savonarola propõe sujeitar-se à prova de fogo, que consistia em 

passar por entre duas paredes de arbustos em chamas, mas desiste e fica 

irremediavelmente desacreditado perante a opinião pública.  

O governo de Florença agora livre para agir, aproveita para proclamar uma 

recompensa de duas mil moedas a quem o entregar. Savonarola acabará por ser preso no 

mosteiro a 23 de Maio de 1498, impedido de usar o hábito de Dominicano, levado à 

fogueira e os seus escritos por serem todos destruídos. Ironicamente, aquele que tantas 
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  Ibidem, pp. 82 – 85. 

Tradução livre – A sua concepção de beleza é fundada sobre um postulado: o espiritual é superior ao 

material. A beleza perfeita está em Deus […]. Certas afirmações de Savonarola soam às de São Tomás. A 

beleza reside na proporção, e na harmonia das formas e das cores. […] a luz é a essência da beleza das 
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vezes usara a fogueira para destruir os objectos símbolos de iniquidade pereceria nela. O 

papa Alexandre VI morrerá cinco anos depois. 

Por seu turno, Lutero, filho de um camponês, nasce em 1423. Foi frade numa 

ordem muito estrita, os Agostinhos, e doutor em teologia. Pautou a sua vida pela 

contínua questionação, afrontação e repúdio face às teorias teológicas e às práticas 

consagradas pela Igreja de Roma. 

A Europa de 1500 era dominada pelo Imperador Carlos V à frente da Espanha, do 

reino de Nápoles e dos Países Baixos, a par do reino da Flandres, da Borgonha e da 

França de Francisco I, e pela Áustria. Prevalecia pois, o domínio de Carlos V, neste 

início de século. 

Por essa data, Florença é a primeira cidade a sair da Idade Média. Surge 

progressivamente uma sociedade cujas preocupações se centravam no indivíduo a quem 

era dada toda a liberdade de se interrogar sobre a vida, de se pensar e de pensar o 

mundo. O Renascimento italiano inspirou toda a Europa. Contudo, os artistas do norte 

da Europa adoptaram uma representação mais atormentada e dramática das 

personagens, de que são exemplos as obras de Bosch, de Grünewalde ou de um 

Carnach, em nítida oposição às representações das personagens serenas dos mestres 

italianos. 

Na Alemanha, vivia-se segundo a ordem social de um feudalismo profundamente 

enraizado, vivia-se no seio de uma grande crise económica, numa sociedade em que a 

Igreja desempenhava um papel preponderante. O domínio da Igreja levou as ordens 

religiosas a instalarem os seus mosteiros em palácios, aos quais se acrescentavam 

igrejas. Neste ambiente foi surgindo, entre o povo e a nobreza expropriada, uma certa 

aversão à Igreja vigente. Em alguns casos, as cidades gozavam de relativa prosperidade, 

beneficiando do comércio e da produção de sextantes, bússolas, mapas, papel e do 

agiotismo. O crescimento desta nova classe de artesãos, comerciantes e banqueiros 

ganhava presença social e começava a aspirar a uma emancipação do poder conservador 

que a Igreja representava. É nesta sociedade com aspiração libertária que Martinho 

Lutero (1483-1546) encarnou e, quiçá, foi ao encontro do desejo secreto de todo um 

povo. 
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Desde logo, as suas ideias ficaram sob a mira e a ira da Igreja instituída. 

Procurando refúgio, Lutero encontrou acolhimento no mosteiro de Wittenberg sob a 

protecção do Imperador alemão Frederico de Saxe. 

À altura, o pensamento religioso defendia que o propósito primeiro da 

humanidade era o de evitar o Inferno, o que o passava pela prática de boas acções, sem 

as quais não seria possível o acesso ao Céu. Lutero não se compraz com tais princípios. 

Começando a defender que o mais importante para a humanidade era a misericórdia 

divina e só depois as boas acções, que, eventualmente interesseiras, podem tomar a 

forma de negociação com o Divino: uma troca com o fito da salvação, no fundo, um 

comércio. Lutero acreditava numa Igreja enquanto congregação, enquanto comunhão 

dos fiéis, e não como instituição intermediária entre o Divino e o Humano. Os 

princípios doutrinários que defende estão a partir de agora em colisão com a tradição a 

que aderiu, aquando dos seus votos monásticos. Por isso, Lutero atravessa um conflito 

interno e decidiu-se por uma peregrinação a Roma, em demanda de uma solução.  

Ao longo da sua caminhada pela Toscânia, terá cruzado personalidades singulares. 

O semblante humilde e sereno das personagens bíblicas, representadas nas obras 

pictóricas religiosas, tê-lo-iam impressionado. Por outro lado, manifestar-se-ia chocado 

com o envolvimento mundano de certas representações, como a presença dos Médicis e 

do próprio Botticelli no seu quadro da adoração do Menino Jesus, que o levaram a 

questionar-se sobre o aspecto mundano das representações de temática sagrada. Mais 

próximo do pensamento de Lutero situavam-se os pintores da sua Alemanha, por 

exemplo, Van der Goes, que na sua obra sobre a Natividade representou os pastores 

junto à Sagrada Família, em vez de senhores aristocratas como era usual em Itália. 

Certamente, desagradou-lhe, a ele que conhecia de perto a pobreza, o hedonismo 

italiano presente no prazer pelas festas e pelos banquetes sumptuosos; e ficou-lhe o 

registo da frivolidade, do luxo, quer das cortes aristocratas quer de uma corte papal 

pejada de ostentação.  

Regressado a Wittenberg recolhe-se, e, certamente, por tudo o que vira de bom e 

de mau, mais necessitado de reflexão terá ficado antes da partida e cheio de dúvidas e 

interrogações, Lutero decide dedicar-se ao estudo das Sagradas Escrituras.  
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 Posteriormente torna-se doutor em teologia e professor. A divulgação das suas 

ideias levam a incompatibilidades doutrinárias com a Igreja de Roma. Como se fora 

uma epifania, tornando-se consciente de que se Deus se fez Homem, viveu e morreu por 

nós, sendo por esse meio o portador da salvação, então, esta só poderia surgir pela fé, 

uma fé facultada pelo dom de Deus, baseada na confiança de libertação, uma fé de 

submissão a Deus. Logo, fazia todo o sentido a renúncia à via pela santidade, ou seja, de 

pouco importava o caminho das boas acções, penitências e sacramentos propostos pela 

Igreja. Lutero defendeu ainda que o evangelho não devia ser ditado e muito menos 

depender da interpretação dos padres. Acreditava que o cristianismo deveria passar por 

uma interpretação pessoal, acto interpretativo que seria mais conforme e coerente com 

uma fé interior. Reclamava, por conseguinte, uma fé mais intimista e sem a necessidade 

de intermediários nem de rituais mediadores. Lutero fizera uma verdadeira revolução 

doutrinária, que tinha implícita a legitimidade da propriedade de uma fé institucional, e 

a sua relação com a Igreja Católica nunca mais seria a mesma. 

Quando Lutero imprime e torna pública a sua versão da Bíblia, não só permite a 

divulgação, como facilita o acesso a quem a queria ler e interpretar. Doravante, este 

simples acto irá cindir uma Alemanha cada vez mais com Lutero, ou com a Igreja de 

Roma. 

Estes acontecimentos deram-se durante o papado de Leão X, um papa Médicis 

que, não negando as origens familiares, partilhava o gosto pela arte. A construção de 

uma catedral digna da corte papal era uma das obras mais desejadas por este Papa. Cedo 

se apercebeu de que seria melhor promover uma recolha de fundos a fim de arranjar 

verbas para a construção da igreja de S. Pedro, em Roma. Com essa finalidade, decidiu-

se criar uma bula papal, um documento pago, que concedia a salvação do purgatório aos 

parentes mortos de quem a adquirisse, ou, mais ainda, a absolvição dos pecados aos 

vivos que a adquirissem. 

Lutero insurgiu-se veementemente contra esta proclamação papal, alegando que 

era o envolvimento em qualquer acto ou tentativa de negociação com Deus, que 

acarretava a condenação ao Inferno quer se tratasse do vendedor ou do comprador de 

bulas. Com mais esta intervenção, mais profunda se tornou a cisão entre Lutero e o 

Papa.  
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Na Alemanha, Lutero ia somando apoiantes. A pequena nobreza, ressentida com a 

espoliação dos seus escassos bens pela Igreja de Roma, aproxima-se das intervenções de 

Lutero. A este coro de protestos juntam-se os sinais de revolta da burguesia alemã 

contra o mercantilismo das indulgências e, enquanto a Igreja se incompatibilizava cada 

vez mais com Lutero, o Papa Leão X ordena-lhe que se apresente em Roma. O encontro 

é recusado, ao mesmo tempo Lutero reafirma ser o Evangelho e no Evangelho que se 

deviam encontrar a legitimidade e autoridade próprias da mensagem divina. 

Sob a crescente pressão exercida pela igreja de Roma, Lutero decide contra-atacar 

com três manifestos dirigidos à nação alemã. Junto da nobreza defende que o poder 

espiritual não é superior ao poder temporal político; ao povo proclama a liberdade de 

viver o evangelho sem padres. Argumenta ainda que os padres nada sabem do 

evangelho, mas tão-somente de sacramentos e rituais, que tanto o homem como a 

mulher podem exercer o sacerdócio, que unicamente o Baptismo e a Eucaristia 

deveriam ser celebrados, porque são os sacramentos que constam das Sagradas 

Escrituras, e, para rematar, começa a celebrar a Eucaristia em alemão em vez de latim.  

Por seu lado, Leão X não desiste e ordena a publicação de um índex do qual 

devem constar as traduções da Bíblia e os demais textos considerados não heréticos pela 

Igreja de Roma, isto é, com esta medida, o Papa enviou milhares de publicações para a 

fogueira. Em resposta, os partidários de Lutero queimam os textos católicos, invadem as 

igrejas e a revolta instala-se no seio da sociedade alemã. 

Lutero conta com o apoio de todas as classes sociais e a total e inabalável aversão 

da Igreja Católica. Valeram-lhe o apoio dos vários sectores da sociedade, a protecção do 

Imperador Frederico e a distância de Roma. O Papa bem o desejou, mas desta feita o 

destino de Savonarola era irrepetível. Como hóspede do imperador e durante os dois 

anos que permanece, Lutero trabalha na tradução do Novo Testamento directamente do 

grego. 

Com a ausência de Lutero, assiste-se à radicalização das acções de alguns dos 

seus apoiantes e o clima de violência estende-se um pouco por toda a parte. Invadem-se 

as igrejas e assiste-se à destruição das obras de arte existentes no seu interior. Perante tal 

desmando, decide regressar ao mosteiro de Wittenberg para pôr ordem na situação. 
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Entre as várias soluções é sugerida a criação duma igreja com Lutero à cabeça, mas este 

recusa transformar-se num novo papa. 

O recrudescimento da sublevação popular já não se faz apenas contra a Igreja 

Católica, mas também contra os seus senhores, fortemente armados, e um enorme 

morticínio devasta o território alemão. Lutero reapareceu a opor-se totalmente ao estado 

anárquico reinante e lembrou ao povo alemão que apelava à liberdade interior e não à 

liberdade insurreccional contra qualquer sector da sociedade saindo em defesa de uma 

ordem social e da necessidade de princípios, sob a tutela de uma elite que deve dirigir 

correctamente os destinos do povo. Caso errem na sua missão os governantes estariam 

sujeitos à condenação divina e não a uma punição popular. 

Perante o poder e a recusa dos príncipes alemães em aceitarem a imposição do 

imperador Carlos V para que a Alemanha regressasse ao catolicismo, ficou decidido, 

cerca de 1555 que a Alemanha do Norte permaneceria protestante e a Alemanha do Sul, 

católica. Esta solução erradica a sublevação popular e permite a coexistência dos dois 

cultos. 

A aposta dos luteranos estava ganha, mas era óbvia a necessidade da propagação 

da aprendizagem da leitura para que se efectivasse o objectivo da livre interpretação da 

Sagrada Escritura. Daí que a propagação da educação por toda a Europa tenha sido um 

processo sempre continuado, quer por parte dos protestantes quer da Igreja Católica que, 

obrigada a contrapor as teorias protestantes, necessitava da divulgação do consagrado 

catecismo católico, surgido no final do séc. XVI, na sequência do Concílio de Trento. 

 

2. O Concílio de Trento 

Após uma longa espera e expectativa, o décimo nono concílio ecuménico da 

Igreja Católica Apostólica Romana iniciou-se em 1545 e findou em 1563. A demora 

deste encontro conciliar deveu-se em larga medida aos confrontos políticos que 

opuseram Francisco I a Carlos V e às reticências face a uma possível questionação da 

autoridade papal. Também as novidades religiosas lançadas pelos apelos à reforma 

impunham uma reacção da Igreja de Roma às teses editadas por Lutero. Desde 1517, a 
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secessão protestante conquistara grande adesão na Europa central, com Jean Calvin 

(1509-1564) na Suíça, e Lutero na Europa do Norte. 

A resposta da Igreja Católica a este desafio protestante encontrou de início um 

impasse: o Papa pretendia o concílio em Roma, e o Imperador alemão Francisco I, na 

Alemanha. Numa solução de compromisso entre ambas as partes, foi designada, a 

cidade de Trento, localizada nos Alpes italianos. 

Sendo o concílio, indubitavelmente, uma resposta à reforma protestante, irá 

revelar simultaneamente uma reforma dentro do seio da própria Igreja Católica. Sem 

acrescentar nada de novo à tradição, a obra doutrinal do concílio é uma réplica às teses 

protestantes: se os protestantes sustentam que a única autoridade reside na Bíblia em si, 

o concilio afirmará que a Bíblia deve ser interpretada à luz da tradição pelos seus fiéis 

depositários, os padres da Igreja. Para os protestantes, o indivíduo era o principal 

responsável pelos seus actos e a salvação dependia exclusivamente das suas boas 

acções; no catolicismo, a justificação dos actos necessitaria da justificação divina, da 

misericórdia de Deus, que, em último caso, transformava o pecador em justo. Esta 

última tese disputava uma questão fundamental: a validação dos sacramentos. Para 

Lutero parecia evidente que Cristo apenas deixara indicação para dois rituais sagrados: 

o Baptismo e a Eucaristia. Ao primeiro se submetera o próprio e o segundo fora por Ele 

ritualizado, a Seu pedido e tornado em missa, sem abdicar da reafirmação do dogma da 

transubstanciação, pela qual o padre torna o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. 

As indulgências, a ideia de purgatório e o culto dos santos, ideias largamente 

contestadas pelos protestantes permaneceram válidas para a Igreja de Roma, embora 

com a cobrança de dinheiro pela predicação das indulgências seja proibida. Os padres 

afirmam a necessidade de uma boa escolha dos Bispos, das residências, da acumulação 

de bens, da boa predicação, da boa vida pastoral, de uma organização de concílios 

provinciais regulares e de sínodos diocesanos. 

Embora não cedendo nos dogmas doutrinários, a Igreja Católica reconhecia 

implicitamente a necessidade de mudança, de uma nova ordem interna, acompanhada 

duma nova actuação com a sociedade, e, por decreto, impele os Bispos a abrirem 

colégios para a educação gratuita dos adolescentes, a partir dos doze anos de idade, com 
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a finalidade de recrutar novos elementos para o clero, um novo clero, que se pretendia 

numeroso e bem preparado. 

Como podemos constatar, os dois resultados mais evidentes são, por um lado, na 

sua componente teórica, a afirmação de uma doutrina católica vs doutrina protestante e, 

por outro na sua componente prática, a determinação de disponibilizar um clero capaz 

de responder ao novo desafio. 

Para os intelectuais, esses livres-pensadores humanistas, ficava uma advertência: 

um índex do recomendável e do não recomendável. Enquanto os artistas, principalmente 

os submetidos à Igreja ou os que apenas não pretendiam perder as encomendas de tão 

importante mecenas, deveriam obedecer às premissas simbólicas tidas como correctas 

na representação do imaginário teológico. Na representação/ilustração de temática 

religiosa, as roupagens e respectivas cores, a postura das personagens e os objectos 

presentes deveriam estar representados conforme os ditames estabelecidos em concílio. 

A campanha de renovação e reconquista do poder clerical foi em grande medida 

suportada pela companhia de Jesus. Fundada em 1540, cinco anos antes do início do 

concílio. Esta ordem, encabeçada por Santo Inácio de Loyola, apresentava um conjunto 

de homens de rigorosa formação espiritual e intelectual, aparecendo como os mais aptos 

para exercer os ministérios da predicação, da confissão, da leccionação, das missões e 

mesmo do aconselhamento dos governantes. Todo um exercício sob o motum, «ad 

majorem Dei gloriam» (pela grande glória de Deus): 

[…] mais les principes en sont évidents dans le livret de saint Ignace : 

une de ses formules préférées, rapporte un de ses confidents, était que 

«nous devons travailler comme si le succès dépendait de nous et non 

de Dieu». Aussi sévère pour les hommes que Calvin, - «sans le Christ, 

disait-il, tous descendraient en enfer» - Loyola croit en la possibilité 

de guérir l’âme malade, […] un optimisme lucide et constructif, qui 

en fera un des instruments les plus efficaces que l’Eglise possédés. 

[…] Loyola ne porte aucun jugement sur les questions profanes […] 

bien plus, il semble se désintéresser, avant les avis pour «sentir avec 

l’Eglise», des aspects extérieurs de la religion : doctrine, hiérarchie, 
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liturgie, sacrements, usages ecclésiastiques. Il ne s’occupe que du 

«cœur», de cette attitude centrale devant la vie qui commande tout 

l’homme…[…] saint Ignace ne fait comprendre ce qu’a été vraiment 

la réforme catholique, dans son essentiel mouvement de renaissance 

spirituelle et non contre-attaque des positions protestantes ; aucun ne 

fait mieux sentir qu’il n’y a pas de «contre-réforme» d’abord, mais 

une reforme venue du plus profond des fidélités. […]
130

 

Para o bem e para o mal, esta ordem jesuíta, deu o impulso renovador à Contra-

Reforma. Para o bem, na medida em que levou à redução do analfabetismo, certamente 

um altruísmo traído pela necessidade interesseira da religião católica em divulgar a sua 

versão das Escrituras, tal como fizera Lutero, sendo, no entanto, a doutrina católica 

orientada segundo princípios traduzidos pelos representantes da Igreja e não de um 

modo interpretativo livre, como propusera Lutero. Para o mal, porque o fervor 

doutrinário foi de tal um modo eloquente que ressurgiu uma Inquisição em moldes 

nunca anteriormente vistos. 

O séc. XVI não terminaria sem uma obra capital: “O Catecismo da Igreja 

Católica”. Este documento, fundamental na interpretação cristã dum ponto de vista 

católico, permite entender como eram e são ainda interpretados os denominados 

mistérios da fé pela Igreja de Roma. Curiosamente, a “revisão” deste catecismo, ou 

antes a actualização de uma gramática narrativa sem alteração dos conteúdos do texto 

inicial, só ocorreu em finais do séc. XX, por intermédio do Papa Bento XVI, então 

Cardeal Ratzinger. A importância deste documento chegado até nós sem qualquer tipo 

de revisão, é revelador do vínculo de intocabilidade dos conceitos e dos seus princípios 
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que terá sido verdadeiramente a reforma católica, no essencial do seu movimento de renascimento 

espiritual e  não contra-ataque posições protestantes; ninguém teria feito melhor perceber que não houve 
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doutrinários teológicos, facto que nos permite compreender uma continuidade doutrinal 

e com alguma pertinência e segurança recuar às raízes do pensamento católico do séc. 

XVI. 

Objectivamente, pode questionar-se a tese de que uma distância de quatro séculos 

impede uma aproximação aos pensamentos e ideais católicos do séc. XV e XVI. Ontem 

como hoje, os mistérios da fé são os sacramentos e estes, os mistérios da Luz, já que é 

pela Luz, pela recepção da Luz, que se dá o acolhimento no seio da Igreja, no seio dos 

eleitos por Deus pelo Baptismo.  

O Baptismo é acto de entrada no caminho da e para a salvação, ao qual se seguem 

os demais sacramentos, todos eles ligados à descida da Luz, que é neste sentido o nadir 

e o zénite da vida de um católico. Nas representações do Baptismo de Cristo (figs. 36 e 

37)
131

 a Luz (Espírito Santo) paira sobre o Cristo, irradia-O, transmitindo a comunhão 

da luz, de que não necessita porque Deus com o Pai, mas como exemplo da necessidade 

de reconciliação/filiação ao divino. Ao não baptizado corresponderia a permanência na 

treva - para Dante, se fosse um justo, a permanência no Limbo, aguardando o dia do 

juízo final - a condição de um indivíduo apartado de Deus, da Luz.  

Na dicotomia simbólica luz/trevas, céu/terra, se foi tecendo a condição humana 

desde sempre, no seio da doutrina. Nas próprias palavras de Cristo, «deixai que os 

mortos cuidem dos mortos», a condição humana é remetida para uma condição menor. 

Também com a exclamação «Eu não sou deste reino» ou com a advertência «Não ameis 

o mundo nem o que há no mundo» (João, 1:6), 1ª carta, logo, se alguém ama o mundo, o 

amor do Pai não está nele preterido o mundo, um mundo feito de Sol e de Lua, de Céu e 

de Terra, percebe-se que esta não é a Luz, nem o Reino. Por tudo isto, o que a Igreja 

evoca «A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a Luz» (João, 

3:19), ou seja, uma luz simbólica, uma luz que está além da luz natural do Sol. 

Não se bastando com a representação simbólica de auréolas (círculos de luz) e a 

conquista de um espaço virtual tridimensional, quiseram os pintores trazer ao mundo 

esta “Luz Maior”, classificada de “artificial” por uns e de “metafísica” por outros, há 

falta de melhores epítetos. 
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A representação barroca enfatizou qualitativamente os recursos lumínicos, o 

esplendor da luz, mesmo que formal e quantitativamente se evidencie a negritude das 

pinturas produzidas. Insistindo, mesmo em Caravaggio, enquanto pintor de temas 

religiosos, a luz pode ser considerada, como diz Carlos Vidal,
132

 uma luz inominável, o 

que se deve não a uma falta de nomeação, mas apenas ao facto de ser luz da Luz. E 

como tão assertivamente, do ponto de vista católico, «Deus é Luz» (João, 1:5) - 1ª carta, 

temos de considerar que o nome d’Aquele que É sem nome é ainda assim classificável 

de «O-Sem-Nome». Ainda poderíamos evocar a tradição judaica, onde é o nome acima, 

origem de todos os nomes, inominável, inmanifestado, e como tal deveríamos designar 

a Luz por «nome-cognome» ou «cognome-nome». 

 

3. Um novo paradigma pictórico 

É deste modo que a ambiência lunínica ficcional introduzida pelo Maneirismo se 

vê ampliada e ainda mais exaltada e inquietante com o movimento Barroco que 

dominará o século XVII e o início do século XVII prolongados à contemporaneidade 

em inovadoras utilizações da luz na arte. 

Segundo este princípio, estamos aptos a afirmar que todas as formas de 

representação anteriores ao renascimento italiano ou com epicentro na Itália 

quatrocentista se debateram com os mesmos problemas, na sua representação virtual da 

realidade: os elementos pictóricos (estruturação, proporcionalidade, linha, cor, 

forma/fundo, espaço…) tidos como necessários à maior ou menor preocupação com um 

grau de aproximação icónico pormenorizado dos objectos e seres representados.  

Como não poderia deixar de acontecer, os efeitos pictóricos davam 

simultaneamente resposta no domínio da prática da pintura e correspondiam às 

necessidades sócio-culturais da sociedade em geral ou de uma classe dominante, pois a 

arte sempre reflectiu as necessidades sociais, políticas e religiosas, acentuação 

sociológica que não exclui uma concepção de mundo, assente em ideias/valores de 

ordem cultural. 
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Portanto, se se pode considerar a abordagem técnico-expressiva do Maneirismo 

uma continuada experimentação dos mesmos elementos pictóricos presentes nos 

grandes mestres do Renascimento, o Barroco, que começou por se apresentar como a 

antítese do Classicismo renascentista e tido como arte confusa, desmesurada e teatral, na 

nossa perspectiva pode, reclamar por ver os seus princípios vilipendiados ou, pelo 

menos, mal avaliados, dado que as suas propostas morfológicas não fogem da 

construção de um espaço plástico virtual que, enquanto simulacro da realidade, é de 

prática pictórica comum a toda a arte de pendor «naturalista», independentemente de 

enfatizar um maior ou menor grau de realismo. Em abono do rigor, não nos podemos 

esquecer de que a pintura do classicismo renascentista ficou sempre aquém de uma 

proposta de “imitação da natureza”, versus mimesis, como salienta Carl Goldstein.
133

 

Acrescentaremos que este princípio é válido para toda a pintura realizada entre o 

período Barroco e a pintura que decorre até finais do séc. XIX, em que mais não se faz 

do que variações da pintura executada entre os períodos renascentista e barroco, 

mantendo as premissas técnicas e expressivas iniciadas no Renascimento e apenas 

modificando, de forma mais ou menos radical, a sua sintaxe pictórica. 

 Sem querer aferir da validade das apologias e das negações da mais-valia do 

Barroco, o que nos parece importante na sequência cronológica que vimos traçando é 

delimitar e definir o conceito e o estilo, para assim definirmos as suas características 

formais e técnicas. Esta opção pode remeter-nos para conteúdos de carácter formalista, 

numa abordagem de características wölfflinianas, abordagens tidas como pouco 

interessantes para a maioria dos historiadores, mas que referem e enfatizam os recursos 

pictóricos dos diversos tipos de fazer pictórico. 

Se tentarmos estabelecer, de um modo simples, uma cronologia e uma 

caracterização do Barroco, devemos considerá-lo como sendo uma arte cuja primeira 

característica se baseia numa grande diversidade de experimentações plásticas. Esta 

característica experimental deriva da procura de estabilidade no seio social, do pós 

Concílio de Trento e das especulações filosóficas e estéticas em torno de «como melhor 

conceber e concretizar pictoricamente uma pintura?», existentes em redor das diversas 

escolas que tinham de se relacionar e satisfazer a solicitação de quatro grupos sociais: o 
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clero, a monarquia absolutista e seu séquito, a burguesia e a intelectualidade. Esta 

situação experimental e diferente clientela permitiram o aparecimento de novas 

temáticas pictóricas, até então subestimadas: a natureza morta, a paisagem, a 

representação de animais, a chamada pintura de género.  

Embora com base num legado pictórico comum, não há uma temática e uma 

linguagem pictórica unitária e homogénea do Barroco, mas isso não impede que se 

procurem e encontrem soluções formais diferentes que nos ajudem a identificar os 

princípios da linguagem pictórica do estilo Barroco. 

Não obstante possa acontecer direccionarmos a nossa atenção para o pormenor de 

uma pintura, geralmente é o impacto pela totalidade que gera a primeira impressão, em 

que nos apercebemos das características pictóricas dominantes, por exemplo, o domínio 

da sombra sobre a luz, ou vice-versa, a existência de uma cor dominante, a presença 

alegórica da pintura, o modo como o artista resolveu a cor de uma carnação ou 

simplesmente, o encantamento produzido pela empatia sentida perante essa obra, da 

qual desconhecemos qualquer tipo de dado cultural. 

Sem nenhuma intenção dogmática de ordenação de percursos de leitura do 

pictórico e apenas remetendo para uma possibilidade metodológica que facilite a 

abordagem pictórica pretendida no uso/escolha da luz a utilizar, vemos facilitada a 

interpretação das características formais pictóricas, sugerindo que, pela especificidade 

deste tipo de leitura, se comece do todo pictórico para a parte. 

Quando olhamos uma pintura Barroca, verificamos de imediato como, na 

continuidade do Maneirismo, os artistas de setecentos tendem a abandonar a 

composição de estrutura simétrica. Contudo, enquanto no Maneirismo a assimetria se 

obtinha pela substituição do triângulo clássico e simétrico, optando pela construção de 

um espaço plástico assimétrico, onde se apresentam, disseminados pelo “todo” 

pictórico, grupos de elementos relacionados ou não com o grupo de elementos central e 

temático, mantendo entre si alguma distância, autonomia, no Barroco, não só se dá 

continuidade a este tipo de solução - a simultaneidade de acontecimentos a par da 

representação central - como este fenómeno é recriado, dinamizado ao ponto de as 

figuras se entrelaçarem num turbilhão de corpos em movimento.  
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Ao dedicar uma maior preocupação à composição, o artista Barroco, vai 

privilegiar composições cujos eixos direccionais são diagonais, levando a sinuosidade 

compositiva a movimentos compositivos espiralados que tão bem caracterizam as 

composições de Rubens. No entanto, apesar desta característica inovadora, continuamos 

a assistir à adopção de composições onde as estruturas circular, triangular e rombóide 

são utilizadas quer pelos artistas mais arrojados quer pelos de tendências mais 

classicistas. Este facto reforça a ideia de que o Barroco é uma forma de progressão 

pictórica na continuidade do formulário pictórico do classicismo renascentista. 

A procura de composições dinâmicas, onde o movimento dos corpos reforça esse 

dinamismo, empresta à representação barroca uma presença teatralizada, ampliada pela 

representação de figuras em cujos rostos é possível observar expressões de sentimentos. 

A cor partilharia duma representação arrebatada, através de efeitos cromáticos em 

que a “pureza lumínica” é a da cor saturada – já utilizada por Rafael, Miguel Ângelo ou 

Pontormo – passou a ser utilizada em contrastes de claro/escuro bem definidos.  

Diremos que o gosto pela composição chamou ao seu domínio a utilização da cor, 

tornando-a parte integrante do seu território privilegiado, de tal modo os artistas 

barrocos pretendem definir e equilibrar as zonas claras de cor e as zonas escuras, mais 

subtil e difusa em Poussin e de forma mais brusca e demarcada em Caravaggio.  

Esta exaltação cromática privilegiará algumas situações, por exemplo: em Rubens 

ou Rembrandt, uma cor dada em pinceladas soltas, dinâmicas; noutras situações mais 

contida, como em Poussin em cuja obra o abandono da linha pela mancha não é 

evidente ou ainda a posição eclética dos Carracci. Em definitivo, a novidade técnica e a 

nova estética privilegiaram o predomínio da expressividade da pincelada solta, ou, pelo 

menos, mais elaborada na multiplicação dos efeitos cromáticos tonais da cor. 

Mas o conceito estético, a técnica e a expressividade barrocas não estariam 

completas sem que o espaço envolvente dos elementos representados não participasse 

da exaltação. O Barroco acentua a ilusão atmosférica, recupera a perspectiva cromática 

de Leonardo da Vinci, atmosfera inovadora que o mestre classicista utilizou como fundo 
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na sua obra Mona Lisa (fig.54)
134

, e desenvolve uma variedade de soluções, que 

abarcam: a acentuação dos elementos colocados no primeiro plano; a alternância 

sucessiva de zonas de luz e de sombra, alternância em que a luz está, por vezes, no 

plano de fundo, outras, e no que concerne à paisagem, recebem uma tonalidade de 

verde, entre os primeiro plano e o de fundo, técnica que permite aumentar o efeito de 

profundidade; a diopsia na construção perspéctica de um espaço virtual; o uso do 

escorço; a utilização de uma luz lateral para reforçar a volumetria das formas… Estas 

soluções formais foram coadjuvadas por uma infinidade de procedimentos técnicos 

onde encontramos referências não subservientes ao legado pictórico, por consequência, 

inovadoras e caracterizadoras da diversidade interpretativa das novas escolas ou 

distanciando-se deste legado por via da criatividade artística dos seus protagonistas. 

Esta diversidade técnico-expressiva levou a um abrir de portas a uma 

representação de exaltação da natureza, mas vejamos o que escreve Adriana Veríssimo 

Serrão quando, ao classificar a luz no Barroco, recua no tempo em demanda das origens 

e significados simbólicos da luz, facultando-nos uma visão das premissas estéticas 

anteriores: 

[…] Desvenda-se o mundo da subjectividade e da intimidade, das 

tonalidades sentimentais e emocionais. Uma nova visão do mundo é 

instaurada pela estética e psicologia da luz. Não aquela claridade 

serena da luz física que, para os teóricos do Alto Renascimento, 

iluminava exteriormente as figuras, delimitando os contornos e 

realçando as respectivas qualidades, mas a lux interior e intimista 

que emana da espiritualidade profunda e é capaz de projectar o seu 

clarão mesmo sobre as mais aterradoras trevas da matéria. […] 

[…] A metafísica da luz, invocados embora como autoridades Platão 

e Plínio, reflecte melhor a matriz espiritualista platiniana. Em Platão, 

a Ideia é terceiro termo intermediário entre visão e visível, a alma e 

as coisas sensíveis. Tal como o Sol torna possível a visão e a 

visibilidade sensíveis, assim a Ideia inteligível é em si mesmo médium 

luminoso que liga o acto de conhecer e o cognoscível (República VI, 
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507c-509ª). Em Plotino, a luz inteligível é acentuada na dimensão de 

interioridade que emana desde o interior da alma e se espalha de 

dentro para fora dela, […] a alma não tem luz, mas é luz, enquanto 

que a luminosidade da matéria e dos corpos é inteira aparência que 

se reflecte neles, mas não lhes pertence […]
135

. 

No texto acima transcrito, Serrão refere uma luz que emana do interior. É esta luz 

que permite no domínio pictórico a exaltação/representação dos corpos/focos de luz de 

que reproduzimos imagens em anexo. Corpo/luz porque nele habita a Luz do Redentor, 

luz iluminadora daqueles que à Sua presença tiveram acesso, como o mostram: as 

Natividades; os Baptismos de Cristo; as Deposições de Cristo da Cruz (fig. 38 e 39)
136

; 

as Ressurreições de Cristo; e as Ascensões, em que o foco-luz emana do Salvador e/ou 

vindo do Céu sobre Ele se derrama sobre os circundantes. 
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CAPÍTULO VII 

 

A LUZ NA TEORIA E PRÁTICA PICTÓRICA 

 

[…] advertir que en la claridad absoluta no se 

ve ni más ni menos que en la absoluta 

oscuridad, esto es, que uno de los dos modos 

de ver, exactamente como el otro, es un ser 

puro, vale decir un ver nada. La luz pura e la 

pura oscuridad son dos vacíos que son la 

misma cosa. Sólo en una luz determinada – y 

la luz se halla determinada por medio de la 

oscuridad - , y por lo tanto sólo en la luz 

enturbiada, puede distinguirse algo; así como 

sólo en la oscuridad determinada – y la 

oscuridad se halla determinada por medio de 

la luz -, y por lo tanto en la oscuridad 

aclarada, es posible distinguir algo, porque 

sólo la luz enturbiada y la oscuridad  aclarada 

tienen en sí mismas la distinción y por lo tanto 

son un ser determinado, una existencia 

concreta.[…] 

Hegel 

 

É um facto que o excesso de luz ou a predominância da obscuridade não permitem 

uma boa visibilidade. No limite, um foco apontado a um rosto pode encandear e anular 

completamente a visibilidade, como na total obscuridade a visibilidade se torna nula. 
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Esta verdade «Palissiana», na procura de uma luz favorável a uma representação 

adequada, não obteve unanimidade já que pelas imagens pictóricas produzidas não 

identificamos a utilização de uma luz ideal à representação. O que podemos dizer é que, 

a existir um modelo, um estereótipo de “representação” da luz, esse modelo 

correspondeu à necessidade de dar expressão às ideias e mentalidades predominantes de 

uma época ou, pelo contrário, à de antecipar um novo paradigma. Coube ao pintor 

encontrar as soluções técnicas e expressivas (as duas componentes que concretizam a 

representação) e produzir uma diversidade de efeitos pictóricos.  

Também os artistas pintores não deixam de questionar/ordenar dados sobre o que 

observam no mundo. Não são nem mais nem menos sensíveis e inteligentes que 

profissionais de outras áreas: são, se quisermos, especificamente sensíveis e 

inteligentes. A diferença pode residir – reportando-nos apenas ao universo da pintura – 

em factores que vão de um meio sócio-cultural favorável ao desenvolvimento das 

capacidades que se possam desde logo manifestar numa aproximação ao território 

artístico, por exemplo, a existência de uma maior ou menor acuidade dos sentidos 

visuais.  

Embora seja duvidoso o valor científico em torno destas afirmações, porque ainda 

não totalmente esclarecido, tal não impede que tenhamos em consideração o trabalho do 

neurologista e investigador António Damásio, na medida em que a sua atitude científica 

se fundamenta numa atitude não preconceituosa perante os fenómenos, especificando: 

os fenómenos existem em si, nem bons nem maus, nem importantes ou não. E enquanto 

fenómenos que simplesmente são, devem ser interpretados à luz da procura da sua 

explicação. Aliás, o cientista não se inibe de recorrer a citações e a exemplos 

“pessoanos”, nomeadamente no “Livro do Desassossego” de Fernando Pessoa, o que, 

para a denominada escola francesa de filosofia dita analítica, da segunda metade do séc. 

XX, pode representar uma “heresia”: metáforas, apenas metáforas. No entanto, ainda 

mais importante do que realçar esta atitude não preconceituosa, é lembrar que para 

Damásio não há nada desprezível na evolução bioquímica da consciência humana. 

Na especificidade do trabalho pictórico, há uma partilha com o “todo” social na 

sua demanda conceptual de uma ordenação das coisas do mundo. Ele expressa 

inevitavelmente a especificidade da cultura que serve a sua produção artística, a par de 
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uma capacidade interpretativa e inovadora, que muitas vezes vai além da própria 

expectativa dos mecenas culturais. Interpretando paradigmas estabelecidos e filtrando 

novas ideias, urde o seu próprio universo pictórico na criação de novos objectos 

artísticos.  

Na representação iniciada na transição do séc. XIV para o séc. XV, a criação de 

imagens pictóricas rendia-se a dois tipos de imaginários míticos: a mitologia grega e a 

mitologia cristã.  

Em todas as épocas, o pintor apresentava o seu entendimento, o seu 

conceito/razão e expressão/emoção, fazendo surgir na pintura o “todo” cultural da sua 

época, através das resoluções técnicas e expressivas. Numa sociedade em que o Homem 

começava a adquirir a liberdade de afirmar as suas ideias, muitos pereceram na 

fogueira, porém entre eles não se assinalam pintores. A impertinência de Miguel Ângelo 

perante o Papa Júlio II, recusando pintar os tectos da Capela Sistina, acabaria com a 

cedência do escultor; Caravaggio, homem de maus hábitos, tantas vezes contestado, 

considerado belicoso, apesar de menos acintoso do que Miguel Ângelo, tinha a seu lado 

uma elite culta, apreciadora da mais-valia pictórica da sua obra, e, para além dos 

pruridos esteticistas de alguns, contava com um grande aliado e protector, o Cardeal del 

Monte.  

Por conseguinte, desde que o imaginário simbólico representasse o pretendido, 

dentro de limites sobejamente conhecidos pelos artistas, não haveria problema. Ainda 

assim, o Concílio de Trento fez publicar o Índex e, embora não sendo novas, as normas 

que deveriam regular as representações artísticas dos pintores.  

Tendo em conta o sentido inovador que ia surgindo na pintura, entendemos que as 

regulações estabelecidas eram uma exigência perfeitamente contornável, para um pintor 

nos meados do séc. XVI. Gozando de pouca margem de liberdade nos preceitos 

iconográficos do representado - uma “Crucificação de Cristo”, ou uma “Virgem Com o 

Menino ao Colo” não permitem aparentemente grandes liberdades – tinha uma total 

liberdade técnico-expressiva na composição, na postura das figuras e sua relação entre 

si, no envolvimento espacial em torno das personagens representadas e nos efeitos de 

luz o seu território de eleição. 
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Socorrendo-se os pintores dos mesmos elementos sintáxicos da linguagem 

pictórica (linhas, manchas, cores…) e de uma representação cujos referentes 

morfológicos derivavam da cópia do natural, temos à disposição todo um imaginário 

pictórico de temática comum, mas diferenciável de pintor para pintor, mesmo em casos 

difíceis de distinguir. Referindo a oficina de Rubens, onde os seus colaboradores 

imitavam meticulosamente o mestre, especializando-se cada um em zonas específicas a 

pintar - fundos, rostos, mãos, roupagens - é possível reconhecer a diferença de 

desenvoltura pictórica na mancha aplicada por Rubens nos trabalhos de sua inteira 

responsabilidade e inclusive em pormenores do trabalho executado pelos discípulos em 

zonas corrigidas pelo mestre.  

 

1. A luz em interacção com os demais elementos pictóricos 

A primeira impressão face a trabalhos de pintores que se inscrevem numa mesma 

formulação/receituário pictórico de representação baseada na «cópia do natural» é de 

alguma homogeneidade na representação. Nada mais falso.  

Na representação pictórica baseada na cópia do real deparamos a cada momento 

com um facto incontornável. Perante o referente a representar, a solução final 

encontrada é sempre diferente. Não há dois trabalhos iguais. Este facto deriva de dois 

factores fundamentais: a diferença interpretativa e a capacidade de entendimento do 

objecto em presença (olhando o mesmo, não vemos o mesmo); a valorização da 

abordagem da interpretação pessoal no processo de aprendizagem, desde que se 

substituam os preceitos académicos de transmissão/transferência de um conhecimento 

pessoal do mestre, em que o aprendiz fará como o mestre indicar. Deste modo, o 

aprendiz recebe a metodologia técnico-expressivo pictórica do mestre e obterá uma 

cópia do mestre como resultado final do seu trabalho, em vez de se empenhar e ser 

orientado para descobrir os seus próprios meios técnico-expressivos de 

interpretação/construção do referente. O resultado desta forma de encaminhamento do 

olhar permite distinguir «o olhar» de «o ver», dando lugar a um entendimento 

melhorado do referente e ao aparecimento de soluções técnicas pessoais. 

Manifestamente, o entendimento de um volume no espaço pictórico virtual não padece 
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de um formulário básico, mas não abdica de um entendimento da entrada e saída da luz 

no representado, nem da relação com os demais planos e objectos, nem do entendimento 

das sombras próprias e projectadas, da cor que vem em primeiro lugar e da que se 

sobrepõe, do grau de diluição de uma tinta para obter uma boa “velatura”. Todos estes 

elementos pictóricos possuem um comportamento básico derivado dos limites impostos 

pelos materiais utilizados, mas a história da praxis pintura demonstra que não há uma 

solução técnica única, embora a velha academia pretende-se um estereótipo do fazer. 

Estas variações sintáxicas da linguagem visual-pictórica surgem nas diferentes 

opções técnico-pictóricas através do modo como é visto e entendido o referente, a luz 

no referente, a maior ou menor densidade da tinta, a maior ou menor aplicação da 

mancha, a maior ou menor transição cromática tonal do claro/escuro. Em síntese, o 

ponto, a linha, a textura, a mancha, a cor, a “modelação” dos volumes, a luz inserida na 

pintura, o espaço virtual e a relação entre todos estes elementos pictóricos e/ou a 

enfatização de alguns farão a diferença na representação tridimensional virtual obtida.  

As diferentes opções entre os elementos pictóricos que (por referência à 

semiologia designados de elementos «sintáxicos») que, associadas a uma metodologia e 

a uma técnica e expressão pictórica própria do artista, apresentam as singularidades do 

processo pictórico. 

 

1.1 A luz e linha na forma 

Os elementos pictóricos que, contribuem para explicitar a “modelação” em 

claro/escuro, em interacção com a tonalidade, são os seguintes: a linha, a forma, a 

textura, a luz, a cor e o espaço-tempo. 

Podemos designar de variações cromáticas ou monocromáticas tonais, os 

contrastes em luminosidade e sombra ou em zonas mais claras e mais escuras, obtidas 

pela quantidade de registos gráficos de linhas, produzidos sobre uma superfície. Num 

conjunto de linhas, uma só linha, pela sua espessura, diferença cromática ou de 

tonalidade, pode sobrepor-se a outras para ganhar maior visibilidade ou definir uma 

acentuação dos volumes e do contorno da forma representada. Grupos de linhas 
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próximas e espessas dão-nos a sensação de escuro ou de fundo, assim como finas e 

espaçadas permitem uma superfície de valores mais claros.  

Concluímos que a variante das inter-relações, e o modo como as linhas se 

ordenam para traduzir luz e sombra na procura da volumetria de uma forma podem criar 

valores tonais diferentes que permitem a “modelação” mais ou menos volumétrica da 

forma. 

No caso de Caravaggio, a opção pelo uso de um foco de luz lateral e a preferência 

por efeitos de grandes contrastes entre as zonas de luz e as de sombra deram maior 

expressividade e valorização na modelação dos valores cromáticos tonais. Embora 

saibamos que a linha é uma abstracção, enquanto parte integrante das demarcações das 

zonas de claro/escuro, pode adquirir uma presença explícita e foi-se impondo na pintura, 

como acontece na obra “O Nascimento de Vénus”, de Botticelli. 

Este pintor recorre ao elemento pictórico linha ao longo de toda a sua obra, mas 

centremos a nossa atenção na representação de Vénus: uma linha de contorno percorre a 

silhueta do corpo assim como os pormenores (rosto, cabelos, mãos e pés). O que falta 

em variação cromática tonal, em contraste e “modelação” em claro/escuro, é expresso e 

“agarrado” por uma linha explícita de contorno. 

A anterior abordagem da relação tonalidade/linha acabou, inevitável e 

justificadamente, por incluir uma referenciação à linha como contorno. E o contorno é – 

na teoria da Gestalt – um limite que define uma forma representada, quer se trate de 

uma forma bidimensional ou tridimensional pelo que se começam a estabelecer 

sucessivas interacções entre os elementos pictóricos: a linha que, pela sua repetição, 

permite a materialização de uma tonalidade; tonalidade que se obtém pelo recurso a um 

movimento linear; a linha que circunscreve uma forma; a linha utilizada para definir 

uma forma sem que a circunscreva… Tal é o caso das formas na pintura de Claude 

Monet (1840-1926). As formas dos nenúfares mesclam-se com os elementos 

circundantes, sem que uma linha os demarque da água e vice-versa, o mesmo 

acontecendo entre os demais elementos representados. Neste caso, talvez fosse 

preferível o termo mancha, todavia, continuaríamos a olhá-los como nenúfares sobre as 

águas de um lago que vemos até aos seus limites, e assim por diante.  
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E este fenómeno ocorre por uma razão muito simples: as formas bidimensionais e 

tridimensionais não se definem exclusivamente pelo contorno. A primeira pode definir-

se por um contorno circunscrito, por uma demarcação linear geométrica, mas como os 

limites da forma são apreendidos na relação desta com o fundo essa linha explícita pode 

ser inexistente, i.e., a forma reclama de contorno de modo explícito (linha explícita) 

e/ou, a não existir circunscrição da forma, de linha implícita. Na segunda, a obtenção do 

efeito de volume consegue-se através do desdobramento cromático tonal de uma cor, 

independentemente de se recorrer à cobertura da superfície com um acumular de pontos, 

linhas ou manchas. 

Definamos melhor o que acabámos de defender, o que é fácil para os elementos 

pictóricos (pontos e linhas), se considerarmos duas formas de representação. Numa 

forma de representação rigorosa o ponto define-se como um círculo e a linha como um 

traço de maior ou menor variação na espessura. 

Quando a liberdade expressiva do toque do pincel na superfície do suporte 

utilizado se substitui a essa situação rigor geometrizante, o ponto perde o rigor da 

delimitação circular do contorno e a linha irrompe na superfície, variando de espessura, 

perdendo aqui e ali o rigor de um traço contínuo, deixando para trás zonas não tocadas 

pela cor, perdendo-se de algum modo a noção de linha e adquirindo uma presença a que 

atribuímos preferencialmente a denominação de mancha. Em algum Maneirismo, mas 

principalmente no Barroco, adquiriu-se o gosto por estes efeitos pictóricos, tidos como 

mais «expressivos» e menos «lineares», menos baseados no desenho. Com base nesta 

dicotomia de diferenciação técnica, separamos a técnica de Rafael ou Jean-Auguste 

Ingres (1780-1867) da técnica de Doménikos Theotokópoulos, dito Greco, (1541-1614), 

ou Peter Paul Rubens (1577-1640). Em Ingres, seguidor convicto do primeiro, a cor da 

zona de luz e a da sombra misturam-se entre si de forma a obter uma transição suave e 

progressiva de tonalidades cromáticas intermédias. Em Rubens, o pincel solta-se e vai 

pontuando com manchas desenvoltas a construção dos volumes. 

Passaremos a considerar formas, no que ao claro/escuro se refere, as 

representações tridimensionais de características «objectivas» (representações derivadas 

do fenómeno observável) e de características subjectivas (anamorfoses da realidade, 

formas fantasiosas, biomórficas ou geométricas). 
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Sem margem para dúvidas, a representação do corpo humano deriva do fenómeno 

observável. Interessa-nos definir de que modo o entendimento da forma valoriza a 

noção de tonalidade e como esta importa à representação da forma. 

As formas, a que não são alheias as técnicas utilizadas, são usadas pelos artistas 

por dois motivos fundamentais: para sugerir formas físicas que viram (território por 

excelência da representação natural) ou imaginaram, para obter certas qualidades 

plásticas e, como tal, visuais, ou conteúdos, na representação pictórica usada nos 

trabalhos. 

Em pintura, o acto de “formar” possui uma componente teórico-prática e usa-se 

com alguns dos seguintes propósitos: adquirir ordem, harmonia e verdade; criar a ilusão 

de massa, volume e espaço na superfície do plano; ampliar a atenção do observador ou 

captar a sua atenção. 

De um ponto de vista histórico, cremos que a vontade de imitar a natureza implica 

a leitura e a representação em volume de qualquer referente cuja tradução representativa 

não escapa à modelação observável em luz/sombra. Ainda que essa forma que 

pretendemos do corpo humano, em particular, surja sem o conhecimento anatómico e da 

perspectiva enquanto técnica de representação rigorosa, como nos casos de Giotto (fig.1 

e 2)
137

 ou dos Van Der Weyden (fig. 10)
138

 que não possuindo conhecimentos 

anatómicos profundos nem de técnicas de representação perspéctica, conseguiram, de 

modo empírico, através de observação atenta, representar o volume dos objectos e das 

suas personagens, em moldes realistas. 

 

1.1.1 A luz tida por linha 

Em primeira análise, a forma é definida pelo contorno, quando este reclama da 

linha como elemento delimitador, circunscrevendo-a; a esta linha chamamos de 

“explícita”. Porém, formas há cujo contorno abdica da linha, destrinçando-se esta do 

fundo pela diferença cromática; dizemos que a forma possui uma linha “implícita”. 

                                                           
137

  vd. Anexo p. 1 
138

  vd. Anexo p. 7. 
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Assim sendo, a linha não se limita a essa função circunscritiva e estruturante de 

um desenho: pode e deve ser direccionada para a representação na pintura, pois é 

passível de um entendimento mais alargado e de uma grande variedade de expressões 

pictóricas.  

Salientamos que a linha se aplica em dois processos para a criação ilusória da 

forma: a linha delimitando e definindo o contorno e a linha que por sucessivas 

sobreposições permite no desenho um efeito de volumetrização idêntico ao claro/escuro. 

Mas se partirmos da premissa de que a luz é elemento pictórico, invisível mas ainda 

assim representado, a linha/luz pode actuar para além da já citada demarcação da forma 

de um espaço. Não aparece apenas em interactividade com o espaço tridimensional 

virtual para a obtenção da demarcação forma/fundo, mas fazendo parte da forma 

representada de modo explícito. E se no desenho a linha é uma abstracção, já que não há 

linhas na visualização das formas, visto que a separação das formas é dada pela 

diferenciação cromática dos objectos, não vemos nenhuma linha a delimitar a forma. 

Significa, então, que a linha/luz nos objectos, quando utilizada como contorno, é 

“presença real” da luz nestes. 

 Considerando a presença da luz nos objectos, a linha/luz, ou linha de luz pode ser 

utilizada como linha de um contorno definindo este pela luz. Nas obras de Georges de la 

Tour (figs. 40, 41 e 42)
139

 os rostos das figuras femininas, cujos perfis estão virados 

para a fonte de luz, têm o perfil contornado com uma linha de luz de um cromatismo 

saturado, mais luminoso que nas demais tonalidades cromáticas aplicadas nas zonas 

restantes do rosto. Deste modo, reforçando o efeito da luz no contorno, de la Tour cria 

uma sensação de entrada intensa da luminosidade que invade e contamina com esta o 

“todo” pictórico sustendo-se, todavia tocando o contorno das formas. 

A acentuação dos limites de luz e de sombra nas formas trabalhadas a claro/escuro 

têm uma importância fundamental na pintura de Caravaggio. A obscuridade da forma 

no limite da zona em sombra é muito acentuada por uma cor escura matizando-se com o 

fundo e anulando a espacialidade, e, por vezes, parece reforçada por um “contorno 

linear” quase preto. Em nosso entender, com esta solução, o pintor sentiu a necessidade 

de aclarar ligeiramente o fundo e, assim, obter maior clareza de leitura das relações de 

                                                           
139

  vd. Anexo, pp.30 a 32. 
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forma/fundo. Noutras situações, quando a forma e o fundo chegam a fundir-se e o limite 

da zona sombreada da forma a misturar-se com o fundo e com a escuridão envolvente 

da «atmosfera» das suas pinturas, Caravaggio parece não atribuir importância à diluição 

da figura no fundo.  

Na sua obra S. João Baptista (fig. 43)
140

, dá mostras de evitar alguma indefinição 

na leitura da forma, optando pela representação de uma linha de contorno luminosa de 

intensidade cromática tonal igual à cor da zona mais iluminada do corpo. Com esta 

“linha explícita” de luz, circunscrevendo a zona posterior da perna, Caravaggio não só 

representa o limite da zona em sombra com uma claridade (que sabemos poder 

acontecer na realidade) como evita que se confundam as zonas escuras de sombra entre 

as personagens representadas em primeiro plano as outras posicionadas imediatamente 

atrás e consegue, por intermédio desta “linha”, demarcar a forma da figura do fundo e 

conferir uma maior definição e expressão ao contorno da forma delineada. Acresce 

referir que, graças a estes efeitos pictóricos, Caravaggio contorna a densidade das zonas 

imersas na escuridão numa pintura que tende a anular a leitura dos planos de 

profundidade. Em “Penélope” (fig. 44)
141

, Bassano recorre a uma “linha de luz” para 

circunscrever/demarcar parte da figura representada do fundo, assim como definir os 

contornos das formas envoltas na escuridão. 

Facilmente se constata que a linha é uma abstracção. Se observarmos um prisma 

rectangular ou um cubo, vemos que a transição cromática da superfície mais iluminada 

para outra menos iluminada, em sombra, é visualizada como uma mudança de 

tonalidade da cor e que não existe qualquer tipo de separação linear. Não só não há 

linha separadora como nem sequer a sua necessidade o que poderia tornar-se numa 

regra preferencial a considerar na representação naturalista, princípio técnico expressivo 

utilizado por Rosso Fiorentino na definição dos limites das formas e na separação de 

uma forma sobre outra num plano posterior, utilizando a diferenciação cromática entre 

os elementos. Porém, se a pintura é estruturada a partir de um desenho inicial a que se 

quer dar especial relevo, a presença da linha mantém-se presente, mesmo que de forma 

menos explícita.  

                                                           
140

  vd. Anexo, p. 33. 
141

  vd. Anexo, p. 34. 
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Ainda assim, podemos contemplar algumas excepções. O recurso ao elemento 

pictórico linha na representação da figura humana pode aparecer com oportunidade em 

algumas situações: linha separadora dos dedos das mãos e dos pés; linha separadora da 

representação de uma parte do corpo sobre outra, (uma perna sobre outra); linha 

separadora dos lábios; linha definidora de uma parte do cabelo e dos seus movimentos e 

das pálpebras. 

 

1.2 A luz e o ponto 

A classificação dos elementos «sintáxico-pictóricos» (linha, mancha, textura, 

forma, espaço) feita por diferentes autores não parece colher grande unanimidade. 

Arnheim inclui o elemento linha do capítulo dedicado ao estudo da forma, e a 

composição surge da abordagem dos elementos (espaço, luz, cor…). Mais próximo de 

nós, Paul Klee (1879-1940) referencia a pertinência do elemento ponto devido à relação 

directa com as características do seu trabalho. 

Mencionar Klee, aparentemente fora do contexto desta investigação, justifica-se 

por uma necessidade objectiva de pormenor, ao defendermos uma linguagem pictórica 

constituída por um conjunto de elementos e o modo como esses elementos se 

apresentam e representam, formando o “todo” pictórico da imagem pintada, neste caso, 

o ponto, elemento pouco utilizado sozinho. 

O ponto pode fazer a sua aparição como elemento pictórico em situações em que 

se torna “ponto de luz”, por exemplo, na representação do brilho de um olho e mesmo, 

um ponto enquanto pequeno “toque” de pincel - não forçosamente com a forma de 

ponto como é entendido em geometria – toque de uma cor saturada que proporcione a 

luminosidade pretendida para a representação do brilho de uma pérola, de um botão 

metálico, ou em outras situações afins. 

Cremos evidenciar que todos elementos «sintáxicos» da linguagem pictórica são 

necessários e parte fundamental da mesma: são recursos técnicos e expressivos do 

pintor, meios com os quais reforça a representação das imagens, optando por uns ou por 

outros conforme julgue necessário à finalidade que deseja para o representado.  
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Nesta investigação, o ponto de partida é a luz e a sua presença nas diversas 

possibilidades e interacções com os outros elementos pictóricos, reconhecendo a 

singularidade pictórica da luz no entendimento da teoria e prática da representação na 

pintura.  

 

1.3 A luz e a textura 

A textura está sempre presente nos nossos sentidos táctil e visual. Quando 

tocamos em algo, percepcionamos a sua superfície. Do mesmo modo, olhando-a temos 

como que uma visualização táctil dessa superfície. Por esse motivo, a textura é o único 

elemento pictórico a activar directamente uma conotação sinestésica entre os dois 

processos sensoriais. 

Na pintura podemos encontrar, basicamente, quatro tipos de texturas: a textura 

real; a textura abstracta; a textura inventada; a textura enquanto simulacro. 

Exemplifiquemos:  

- A textura real é a que deriva da presença da textura em si, de um qualquer tipo 

de material ou objecto que, com as suas texturas de superfície próprias, seja aplicado 

sobre um suporte em forma de colagem ou justaposto em forma de «assemblage»; é a 

presença da textura em si. É, portanto, na colagem e na «assemblage» que as texturas 

permanecem no seu estado natural, original, mantendo as características texturais das 

suas superfícies. 

- A textura abstracta é a que deriva de uma apropriação de texturas retiradas de 

elementos naturais e colocadas num contexto em que as formas e texturas utilizadas 

nada têm a ver com a representação das naturais. Podemos observar estes efeitos na 

obra de Roy Lichenstein (1923-1997), em que o pintor recorre a efeitos gráficos 

simplificados ou transformados, de malhas de pontos e nervuras de madeira 

simplesmente para obter efeitos plásticos.  

- A textura inventada é uma textura sem existência que surge enquanto textura 

sem precedentes. Estas texturas não são simulações nem abstracções da realidade, mas 

puras criações da imaginação do artista; são recriações de efeitos gráficos, com ou sem 
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o uso de computador. Nos pintores surrealistas, é frequente a aplicação de texturas 

arbitrárias, sem relação com as naturais ou mesmo a alteração da textura natural de um 

referente representado. No caso de Max Ernst (1891-1976), a representação da 

vegetação possui uma textura que nos faz lembrar a superfície rugosa da pedra. 

- A textura simulacro, a que se enquadra na análise que vimos a desenvolver, é 

simulacro das texturas naturais, é, no verdadeiro sentido da palavra, a representação 

virtual da textura real: simula a textura propriamente dita, é a «coisa real», a forma 

como um objecto é visto e dele temos a visualização/sensação táctil sem lhe tocar. É a 

textura que nos interessa em particular, pois pertence ao processo técnico e expressivo 

utilizado pelo naturalismo, em geral. Se o desejar, o artista pode representar a textura do 

cabelo - partilhada com luz/brilho/linha deste - da pele ou diferenciar e caracterizar 

qualquer superfície de um qualquer material.  

Na pintura, a textura das superfícies pintadas serve não só para diferenciar as 

superfícies dos objectos representados, como para criar, pela contenção dos valores dum 

panejamento, maior exaltação num corpo, através de um claro/escuro mais intenso ou 

vice-versa. No caso das figuras representadas por Miguel Ângelo na Capela Sistina, a 

síntese cromática tonal e a textura das roupas são utilizadas para dar maior destaque às 

formas em que o artista representa as zonas do corpo descobertas, que nos surgem com 

tonalidade cromática e texturas mais contrastantes. Noutros pintores, por exemplo em 

Van Dyck (1599-1641), observamos exactamente o contrário: o corpo, de tonalidades e 

texturas suaves, estabelece um evidente contraste com a exuberância e pormenor 

colocados nas roupagens e demais ornamentos, contrastando com o recurso a uma 

técnica de “modelação” em claro/escuro, feito de uma transição suave entre a zona de 

luz e de sombra nas mãos e nos rostos. 

A textura simulada ainda pode caracterizar-se por fazer parecer a representação 

real, quando, realmente não o é. Na procura de verosimilhança, a textura desempenha 

um papel fundamental na representação naturalista. Por vezes, esta intenção é levada a 

um grau de preciosismo tal que o artista chega a sacrificar a envolvência técnica e 

expressiva dos elementos pictóricos para submeter o seu trabalho a uma técnica de pura 

cópia “realista”. De tal modo real que o objecto pintado nos ilude e parece mesmo 

presente: é o «trompe l’oeil». 
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Por último, podemos considerar a textura da superfície pintada, a textura integra 

simultaneamente a do referente representado, em que o artista explora a técnica 

pictórica de empaste da superfície, dando-lhe uma rugosidade própria inerente à técnica 

pictórica adoptada, como acontece em Rembrandt ou nas pinturas de «Noites 

Estreladas» em que Van Gogh (1853-1890) usa como efeito técnico a sobreposição de 

manchas mais ou menos espessas. Estas texturas, que podem recorrer ou não a texturas 

naturais, pertencem mais ao domínio da própria expressão plástica da superfície pintada, 

onde o efeito de textura obtido resulta da técnica pictórica utilizada. 

 

1.4 A luz e a cor 

O estudo da cor é vasto e mesmo complexo, quando nos abeiramos dos territórios 

da análise científica. Apesar disso os artistas dos séculos XV, XVI e início de XVII não 

necessitaram – para legar à humanidade muitas obras representativas da criação artística 

da nossa civilização – das teorias saídas da psicologia da arte, do conhecimento dos 

mecanismos da visão, do contributo da óptica, da fotometria, entre outras teorias 

possíveis. 

A razão para este fenómeno pode residir no facto de a cor exercer sobre nós uma 

grande atracção, assim como na eficácia dos efeitos que permite e desencadeando 

facilmente estímulos emocionais imediatos. A reacção de agrado e/ou desagrado perante 

a cor produz é instantânea e não necessita de grandes explicações racionais. Estas 

características da cor dão-lhe suficiente autonomia para podermos analisá-la isolada dos 

demais elementos pictóricos. 

A fim de evitar uma grande dispersão em torno da nossa questão central, (a 

relação do elemento pictórico luz/cor com o elemento pictórico claro/escuro), neste 

texto, a análise da cor pressupõe um leitor que detenha um prévio conhecimento de 

algumas noções básicas: noções de síntese aditiva e subtractiva, de cores primárias, 

secundárias e intermédias, de complementaridade da cor e qualidade térmica da cor…
142

  

                                                           
142

  vd. Capítulo III, pp. 159-164. 
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Além dos princípios teóricos enunciados e do material utilizado pelo artista, as 

cores por ele aplicadas, de um ponto de vista da metodologia prática da pintura, têm três 

propriedades físicas: a saturação, a tonalidade e a intensidade. 

A saturação refere-se ao grau de pureza de uma cor. Um único comprimento de 

onda da radiação lumínica produziria uma cor pura, a mesma cor obtida no espectro da 

luz ou na roda das cores; luz medida por um espectrómetro.  

A noção de saturação é fundamental no desenvolvimento cromático de um 

desdobramento tonal da cor, por duas situações diferentes. Por um lado, ao termos como 

ponto de partida uma cor saturada, por exemplo, um vermelho, próximo do vermelho do 

espectro prismático ou electromagnético, e se o misturarmos com outros, obtemos 

invariavelmente valores cromáticos tonais diferentes; com eles, poderemos criar 

gradações de diferentes intensidades luminosas de vermelho, em cambiantes de um 

claro/escuro pouco contrastado, pois, como sabemos, o vermelho é uma cor “difícil” 

que não permite grande amplitude tonal. Por outro lado, se utilizarmos duas cores 

saturadas, por exemplo, amarelo e vermelho, conseguimos, com a sua adição 

subtractiva, uma maior quantidade de tonalidades de cor de laranja. 

A função de uma cor saturada na aplicação pictórica do claro/escuro é de dois 

tipos: a cor saturada ocupa o lugar da zona mais iluminada e é progressivamente 

escurecida, com um preto, um terra ou outra cor de menor intensidade lumínica que lhe 

seja adicionada; pode, ainda, ocupar o papel de sombra, sendo pouco a pouco aclarada, 

por um branco ou outra cor saturada de maior intensidade lumínica. Devemos ressaltar, 

principalmente, que, a partir das cores saturadas entre si, podemos criar “modelações” 

de claro/escuro ou então apelar ao branco, ao preto e às cores de terra. 

Todas as cores saturadas ou aclaradas por um branco tendem a salientar-se das 

demais cores, sem esquecer que um verde pode ser aclarado por um amarelo, um azul 

tornar-se mais claro e violáceo com um vermelho e um vermelho mais vibrante com um 

pouco de amarelo… Não avançamos mais. Prosseguir, significaria pegar nas cores 

saturadas e desenvolver as inter-relações entre cores primárias para a obtenção de 

secundárias. 
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A tonalidade cromática apresenta-se-nos como uma relação quotidiana directa 

com a iluminação do mundo físico, com a capacidade de percepcionarmos os vários 

graus de luminosidade.  

Facilmente verificamos as alterações dos valores cromáticos de uma cor ao longo 

do dia. Basta que, olhemos, de tempos a tempos, para um objecto, num local 

determinado, para nos apercebermos de que a sua cor vai alterando em variações 

cromáticas tonais, consoante a intensidade da luz é maior ou menor ao longo dos 

diferentes períodos do dia. Outro exercício, que podemos utilizar em qualquer 

circunstância, consiste em interpor a mão entre o foco de luz e uma forma qualquer, o 

que nos permite verificar de imediato a alteração tonal que se opera na zona que recebe 

esta sombra. Ainda assim, como se pode observar na intensa luminosidade emanada do 

corpo pintado no painel (fig. 50/50A)
143

, no interior de uma igreja iluminada, e o 

contraste desta permanência de luminosidade mesmo na obscuridade, devido à 

saturação/luminosidade da cor o corpo mantém uma presença vigorosa; ainda, 

valorando o protagonismo da luz na cor, podemos verificar como um aluno num 

exercício de auto-retrato (fig. 51/51A)
144

, pode verificar a importância da demarcação 

tonal da luz/sombra, na “modelação” cromática tonal em claro/escuro, através da 

simples projecção de um foco de luz sobre o exercício numa fase inicial. 

Na prática, o que esperamos da tonalidade é que as variações tonais de uma 

determinada cor ou de uma síntese subtractiva entre cores nos permitam que, além duma 

noção de alteração cromática, tenhamos uma diversidade de tonalidades que nos 

possibilite a obtenção ilusória de volume. É igualmente através da relação que 

conseguirmos estabelecer entre os efeitos pictóricos de variações cromáticas tonais e os 

efeitos na representação de texturas que podemos enriquecer a cor de um corpo. 

A cor da pele de um corpo - dita branca – baseia-se numa base de branco, ocre e 

vermelhão. O conjunto de tonalidades resultante da junção destas cores terá de ser muito 

variado e tanto mais quanto mais o artista tiver em consideração as zonas mais 

vermelhas do corpo (faces, mãos, joelhos e pés) as zonas onde a pele se toma de uma 

tonalidade terra e se deve recorrer às cores terra; as zonas das pálpebras e da testa na 
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  vd. Anexo, p. 40. 
144

  vd. Anexo, p. 40.  
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transição para o cabelo, onde uso contido do preto empresta uma tonalidade 

“acinzentada”; a zona dos lábios, com a característica da tonalidade mais escura no 

lábio superior e de cor semelhante aos mamilos; o recurso a uma tonalidade esverdeada 

ou de azul arroxeado, quando o preciosismo naturalista exige o registo de veias mais 

nítidas; finalmente, em Rubens, observamos grande variedade cromática tonal em que 

dos corpos emanam tonalidades de cor rosa, verde e azul. 

A cor cuja tonalidade se obtém pela adição de uma quantidade variável de branco, 

é de uma luminosidade mais suave. A sombra pode obter-se pela adição criteriosa de 

preto, de modo a não “acinzentar”, o que, na gíria de «atelier», se intitula de “sujar” as 

cores. Numa pintura monocromática, a grande variedade de cinzentos que se obtém 

entre o branco e o preto, é, por vezes, ligeiramente alterada pela adição de outra cor, de 

modo a evitar cinzentos muito “crus”. 

Por tudo isto, e dependendo do grau de representação icónico pretendido, ficamos 

cientes sobre quão complexa é a variação das tonalidades na representação de um corpo. 

Mas estamos, obviamente, no domínio da especulação teórica. Na prática, os artistas 

adoptaram um conjunto de variações tonais, em torno dos fundamentos teóricos do 

claro/escuro, técnicas suficientemente convincentes e sugestivas na modelação através 

da variação das tonalidades, que permitissem ao observador um estado de adesão a este 

simulacro da realidade. 

 

1.4.1 A luminescência da cor e a ordenação do “todo” pictórico 

O termo tonalidade relaciona-se com aspectos técnicos da pintura e encerra a ideia 

de intensidade luminosa das cores, (luminosidade), de gradação lumínica das diferentes 

tonalidades das cores usadas pelo pintor, na procura da imitação da realidade. A 

gradação lumínica progride, duma cor mais clara ou luminosa, onde a luz incide e 

define a cor do corpo ou objecto, para uma sequência de tonalidades em que esta cor vai 

perdendo luminosidade, tornando-se a zona onde trabalhamos as gradações de sombra. 

Devido a uma maior incidência de luz, essa superfície vai criar um conjunto de 

tonalidades de intensidade lumínica alta, em contraponto com as tonalidades dessa cor, 

de intensidade lumínica baixa nas zonas menos iluminadas. Estas escalas lumínicas da 
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cor e o conhecimento das técnicas nelas implícitas são uma componente fundamental na 

aproximação à modelação da luz e da sombra, na figura humana ou em qualquer 

objecto. 

 Como podemos verificar, a propriedade que diz respeito à intensidade da luz 

(luminescência de uma cor) pode estabelecer-se entre as cores mais luminosas e as 

menos luminosas e, pela quantidade de luz que a cor reflecte, obtemos tonalidades 

suaves de uma cor, cujo espectro luminoso é pouco contrastado no claro/escuro, que 

podem bastar para estabelecer a diferença entre uma zona de valor lumínico mais 

intenso (cor mais clara e zona de luz) e uma zona de valor lumínico menos intenso (cor 

mais escura e zona de sombra). 

Estas variações no grau de luminosidade entre cores podem ser verificadas através 

do gráfico com a variação da luminosidade, (fig. 52)
145

 na obra “Filósofo em 

Meditação” de Rembrandt, mas principalmente, o efeito de luminescência da cor na 

pintura, em “Retrato da Princesa Albert de Broglie”, (fig. 53)
146

 de Ingres. Nesta obra, 

as duas cores do vestido são obviamente diferentes, mas as intensidades luminosas do 

azul e do amarelo do vestido parecem diferentes, o amarelo é mais luminoso, mais 

apelativo e evidente. Este facto é, no entanto, ilusório, quando comparado com uma 

reprodução a preto e branco da mesma obra. Se olharmos a reprodução a preto e branco, 

facilmente verificamos que os brancos, os cinzentos e os pretos do vestido não 

permitem distinguir nenhuma diferença entre essas zonas a preto e branco, como nos 

parece existir entre estas zonas no original a cores. Este fenómeno permite-nos perceber 

como o grau de luminosidade de uma cor em relação a outra pode ser idêntico e, mesmo 

assim, funcionar como um elemento diferenciador das zonas trabalhadas a cor e 

justificar o princípio que diz que um branco, pela sua intensidade lumínica, sobressai a 

todas as cores que a circundarem. 

Por outro lado, se dirigirmos novamente o olhar para a reprodução a cores, não 

conseguimos imaginar que o contraste de claro/escuro, aparentemente tão diferente 

entre a zona do vestido azul e a zona do vestido amarelo é duma gama de tonalidades 

tão próxima. Pelo que podemos concluir estarmos perante uma solução técnica de 
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  vd. Anexo, p. 41. 
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  vd. Anexo, p. 42. 
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claro/escuro que tira proveito da luminosidade da cor, em detrimento de uma 

“modelação” tonal e progressiva de um claro/escuro “leonardesco”, cuja elaboração de 

modelado denso tem uma grande influência no estudo dos volumes e sua representação 

no desenho. 

Os pintores “coloristas” consideram muito importante o valor lumínico de uma 

cor, i.e., a quantidade de luz que ela reflecte. Por exemplo, o amarelo reflecte uma 

grande quantidade de luz e o violeta uma pequena quantidade de luz. O grau de 

luminosidade que tiver a cor colocada ao lado do amarelo pode alterar este factor: 

perderá luminosidade ao lado de outra cor de grande intensidade lumínica e ganhará 

junto de uma cor escura. 

Do mesmo modo, a cor pode realçar, fazendo avançar um volume ou afastar uma 

determinada área pintada. Este efeito de espaço relaciona-se com as características de 

certas cores, por exemplo, as cores saturadas avançam quando colocadas em fundos 

cinzentos, neutros, mas, com um azul mais escuro, podemos experimentar a mesma 

sensação de penetração na superfície cinzenta, apesar de, estes efeitos poderem ser 

alterados pelo pintor na manipulação e uso de diferentes tonalidades cromáticas e pela 

intensidade luminosa das cores. À partida, a noção de avanço e recuo de uma cor é, um 

meio para a definição do plano mais próximo do observador, uma questão que nos 

remete para as relações que podem existir entre as tonalidades cromáticas e o espaço. 

Numa pintura efectuada sobre um qualquer suporte plano, a representação de 

formas planas bidimensionais ou de formas tridimensionais pode – cada qual a seu 

modo – sugerir e diferenciar uma presença que o espaço especifica. Se a pintura 

contempla a representação de formas planas, geometrizantes ou biomórficas, temos 

alguma noção de espaço que nos é sugerida pela sensação de aproximação ou de 

afastamento de uma cor na sua relação com as cores circundantes. Um quadrado de uma 

cor qualquer, sobre um fundo de outra tonalidade da mesma ou de outra cor, cria em nós 

a sensação de aproximação ou de afastamento consoante a cor que escolhermos para 

fundo. Mais ainda, a visão permite que o ser humano seja capaz de distinguir qual de 

duas folhas de papel da mesma cor está sobreposta. Este fenómeno é, por si só, 

suficiente para realçar a função fisiológica da visão (visão estereoscópica, 

cinematoscópica e cinestésica), que se estabelece em concomitância com as 
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necessidades de sobrevivência com que o ser humano foi dotado para se integrar numa 

dimensão espaço-temporal tridimensional. Sendo assim, e em sentido lato, podemos 

considerar que o elemento plástico espaço está presente em qualquer trabalho de 

pintura. Factos facilmente verificáveis através de uma singela passagem pelos domínios 

da percepção visual. 

A concepção «gestaltista» dá-nos a perceber que a visão está mentalmente 

condicionada pela experiência do observador, que tem, na visão, a experimentação 

perceptiva do mundo e a interpretação e ordenação simbólica dos fenómenos. Portanto, 

a percepção envolve o completo estímulo neuronal e o cérebro responde a esses 

estímulos visuais. Os nossos olhos percepcionam continuamente o espaço e estão 

preparados para uma experimentação visual numa dimensão fenomenológica 

espaço/temporal, pelo que podemos considerar as figuras geométricas planas (triângulo, 

quadrado…) como conceptualizações, abstracções, enquanto elementos de 

características formais fora da realidade «naturada», mas não menos importantes na sua 

contribuição para um melhor entendimento das formas bidimensionais, enquanto 

elemento estruturante e estruturador de uma dialéctica entre configuração geométrica de 

uma estrutura e a forma em si, no seu contorno e aparência formal. 

Entretanto, uma contínua aproximação à realidade foi emergindo, através de uma 

apurada representação empírica do espaço real, tornado espaço pictórico virtual. A 

percepção sensível recorreu a uma geometria empírica, na qual o claro/escuro já 

elaborava com nitidez a representação de volumes, de que é exemplo a pintura nórdica 

flamenga das oficinas de Van der Weyden (fig. 10)
147

, que já demonstravam possuir um 

conhecimento muito elaborado da técnica do claro/escuro, principalmente na 

representação de rostos, mãos e vestuário. A representação de um corpo nu estava 

restringida ao Cristo menino, ao Cristo mártir, crucificado ou morto. Nestas 

representações, o claro/escuro aparece desfavorecido por soluções de síntese cromática 

e pouca evidenciação dos volumes, a par de um conhecimento anatómico parco. 

Por seu turno, o renascimento italiano tirou partido dos conhecimentos da 

perspectiva de representação rigorosa, acentuou as “modelações em claro/escuro e, pela 

primeira vez, envolveu as personagens numa “ambiência atmosférica”. Na obra “Mona 

                                                           
147

  vd. Anexo, p. 7. 
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Lisa” (La Gioconda) (fig. 54)
148

 de Leonardo da Vinci, temos a primeira tentativa de 

materialização virtual da denominada “atmosfera” de uma pintura, salientamos o que 

nela se evidencia de mais inovador no domínio pictórico, a criação de uma 

espacialidade por trás da figura que reforça a presença da(o) retratada(o). Mas os seus 

contemporâneos preferiram enaltecer as presenças das personagens, recorrendo à 

perspectiva rigorosa com a qual se obtinha bons resultados. 

O gosto pelo jogo de volumes num espaço virtual está presente no recurso que se 

vai fazendo à representação em escorço. Quando tecnicamente dominado, o escorço 

permite um grande domínio do claro/escuro, já que na sua representação exige uma 

dupla actuação, por parte do pintor: por um lado, a distribuição das tonalidades de luz e 

de sombra à direita ou esquerda do quadro, consoante a direcção do foco luminoso e, 

por outro, a progressão de cada uma das tonalidades de luz e sombra numa tonalidade 

cada vez mais escura em direcção ao plano do fundo. 

Como podemos constatar, pela intervenção do artista, o suporte revela-se um 

espaço plástico sensível, onde a simples opção por uma linha mais espessa provoca a 

ilusão de aproximação desta, uma forma tende a destacar-se ou afundar-se na superfície, 

ou os elementos podem parecer sobrepostos. 

 Em certos casos, os efeitos pictóricos mantêm um tal grau de autonomia que, 

quando muito próximos do quadro, parece que só distinguimos manchas, traços de cor, 

mas, à medida que recuamos, começamos a observar as formas pintadas com um 

volume consistente, com uma nítida definição das zonas de luz e de sombra, num efeito 

de claro/escuro vigoroso. Em Rembrandt, a textura pictórica associada ao claro/escuro 

das superfícies empresta densidade à forma e ao espaço envolvente, a que não é alheio o 

recurso a um fundo escurecido. 

 

1.5 Características da luz e colocação do foco 

 

A luz “natural” seria substituída pela luz “artificial” do maneirismo e barroco, este 

último de cunho dramático. Algumas recomendações de Cennini, primeiramente, e de 
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Leonardo, por último, apresentam as imagens pictóricas utilizando a luz natural (a luz 

solar) como referência. Novos conceitos estéticos introduziriam novas soluções e novas 

“ambiências” pictóricas virtuais. De Cenninni a Leonardo as teorias de representação 

partilhavam de um mesmo princípio: a utilização de uma fonte de luz dirigida de cima 

para baixo, da esquerda para a direita ou vice-versa.  

Porém, segundo Alberti, no caso de uma pintura colocada junto de uma janela ou 

fresta de luz, era esta luz natural atravessando a janela - o foco luminoso externo à 

representação - que deveria definir o foco, a direcção/entrada de luz na pintura. As obras 

produzidas patenteiam a necessidade de um claro/escuro suavemente definido. mas, 

comparando Giotto e Leonardo, por exemplo vemos facilmente como os resultados são 

tão díspares: no primeiro, o claro/escuro suave em Giotto significa transparência e a 

zona de sombra é marcada com uma tonalidade mais escura sobre o fundo previamente 

colorido com a cor dada em toda a forma pintada; em Leonardo, o claro/escuro é 

“esfumado”, o que significa que a cor colocada na zona de luz é sujeita a uma 

progressão sucessiva de “velaturas”, de camadas cromáticas cujas tonalidades são 

sucessivamente escurecidas a partir da cor inicial, sobrepondo-se, até atingir a sugestão 

de volume pretendida, permitindo uma transição com maior variação tonal e uma zona 

de sombreado mais densa.  

No seu tratado de 1615, Philippe Nunes mantém o conceito matriz do legado 

classicista leonardiano, mas, ao descrever a técnica de elaboração do claro/escuro, 

afasta-se de uma representação suave dos efeitos de luz/sombra e chega a aconselhar o 

reforço das zonas obscuras: é um conceito barroco de representação da luz e da sombra. 

[…] Daniel Bárbaro, tratando efte ponto diz, que as Fombras 

na pintura naõ fão outra coufa, que falte do luz, porque aonde a luz 

dà & fere, femprealli eftà mais claro, & aonde ella vay faltando, logo 

as fombras fe vão feguindo, pouco, & pouco. E pêra melhor fe ifto 

deixar entender, fe aduirta, que todo o Pintor, que quizer acertar, 

hade ver primeiro de tudo, donde dá a luz na figura, fe vem da 

janella, fe vem de fima, fe vem de baixo, fe he fronteira, fe he de 

candea, fe faõ mais luzes, porque então a mayor luz he a que fe 

guarda. E vendo primeiro donde he a luz, verà que todos o alto da 
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figura faõ claros, & nestes ao colorit fe há de por a côr mais clara, & 

logo a mea tinta, que fera eftà clara com algua outra que à afombre, 

& nos efcuros feruirà a mefma meã tinta com outra, que a efcureça 

mais, & fe for neceffaria outra mais efcura, para os mais fortes, 

aonde de todo falta a luz, tambem fe lhe aplicará: & para que ifto 

melhor fe entenda da luz, fe pode fazer experiência de noite á candea, 

aonde fe verà claramente o que he luz, & o que he efcuro: & fe o 

Pintor guardar efta orde, em breve tempo alcançarà o que há nefta 

arte, […] 

[…] Tem efta regra hua exceição, que nos corpos efphericos, & 

redondos naõ há luz de todo clara em todos elles, bate fó em hum 

ponto, & logo fe vay deminuindo afsi como fe vay fazendo o redondo, 

até que bate em hum torre, & efcuro muito efcuro; & a rezão he, 

porque como he efpherico vay logo a luz faltando a huã , & outra 

parte quando he fronteyra […].
149

 

Vencidas algumas convenções em torno da escolha do tipo ideal de luz na 

resolução da volumetria dos corpos e dos objectos, queremos destacar trechos do 

supracitado texto
150

 de Nunes. Quando diz «as Sombras na pintura não são outra coisa, 

que falta de luz, porque onde a luz dá (…) sempre ali é mais claro, & onde ela vai 

faltando, logo as sombras se vão seguindo, pouco, & pouco. E pêra melhor se isto 

deixar entender, se advirta, que todo o Pintor, que quiser acertar, há-de ver primeiro de 
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 NUNES, Arte da Pintvra. Symmetria, e Perfpectiua,  pp. 89-90. 

Tradução livre – Daniel Bárbaro tratando este ponto diz que as sombras na pintura não são outra coisa 

que falta de luz, porque onde a luz dá e toca, sempre ali fica mais claro, e onde ela vai faltando, logo as 

sombras vão surgindo pouco a pouco. E para melhor isto entender-se adverte-se que todo o pintor que 

quiser acertar, há-de ver primeiramente onde dá a luz na figura, se vem da janela, se vem de cima, se vem 

de baixo, se é de transição, se é de candeia, se são mais luzes, porque então a maior luz é que se utiliza. E 

vendo primeiro donde vem a luz verá que todas as zonas onde incide são claras, e nestas ao colorir há-de 

colocar a cor mais clara, e de seguida a meia tinta, que será esta clara mais a cor que a escureça, e nos 

escuros servirá a mesma meia tinta mais outra que a escureça ainda mais, e se for necessário outra mais 

escura, para os mais fortes, onde de todo falta a luz, também se lhe aplicará e para que isto melhor se 

entenda a luz, pode fazer-se a observação de noite à luz de uma vela e ver-se-á claramente o que é luz e o 

que é escuro: e se o Pintor guardar esta ordem, brevemente alcançará o que há nesta arte, […] Tem esta 

regra uma excepção, que nos corpos esféricos e redondos não há luz totalmente clara em todos eles, bate 

só num ponto e logo vai diminuindo assim que se vai fazendo o redondo até que fique escuro, muito 

escuro, e a razão de isto acontecer é porque como é esférico logo a luz vai faltando a uma e a outra parte 

quando são transição. 
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254 
 

tudo, donde dá a luz na figura,», será um reparo de Nunes e quanto a nós bem, de que a 

sombra depende da luz, porque «as sombras não são outra coisa que falta de luz», 

valorando a luz «porque onde a luz dá sempre aí é mais claro» e recomendando ao 

pintor que «há-de ver primeiro de tudo, onde dá a luz na figura». As chamadas de 

atenção de Nunes são bem reveladoras de um princípio que pretendemos afirmar. A seu 

modo, o autor reconhece a importância da luz e que nela radica a construção da 

visibilidade na representação pictórica, colocando-a antes da sua pertinente contribuição 

para a “modelação” em claro/escuro. Por último, aponta uma nova perspectiva que nos 

interessa particularmente «se são mais luzes, porque então a maior luz é a que se 

guarda», onde, após a enumeração dos vários tipos de fontes luminosas, fica implícito 

que se refere não só às características da luz nos corpos, mas sobretudo a um número 

variado de luzes («se são mais luzes»). Nesta observação vemos uma abertura para que 

entre as variantes lumínicas se considere a luz caracterizadora da luz divina. 

Esta análise remete-nos para uma perspectiva qualitativa do foco adoptado mais 

do que para a relevância quantitativa dos mesmos. Se parece óbvio optar pela fonte de 

luz mais intensa, quando existe mais do que uma fonte de luz, também podemos ir mais 

longe. Ao enfatizarmos a luminosidade de um determinado foco de luz, estamos a 

salientar o iluminado(s), o(s) protagonista(s), o(s) representado(s), e que a própria 

luz/foco adquire algum destaque em relação aos demais elementos pictóricos. 

Em Nunes sublinhamos dois momentos particularmente interessantes do texto: a 

sugestão sem quantificação do claro/escuro, quando refere que o pintor deve escurecer a 

cor tantas vezes quantas as necessárias para obter a ilusão de volumetria necessária à 

representação de uma boa forma; a incapacidade de separar neste processo a luz e a 

sombra, reconhecendo, contudo, o papel fundamental da escolha do foco luminoso e da 

sua intensidade e apontando, acrescentamos nós, na direcção de uma utilização especial 

dos efeitos luminosos na pintura. 

 

1.5.1 O foco/direcção luminosa no “todo” pictórico 

A escolha do foco de luz revela-se de grande importância para as características 

das tonalidades que o pintor terá de usar. Quando o pintor usa uma fonte de luz lateral 
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que anteceda as figuras em primeiro plano, este é muito iluminado e há uma progressiva 

perda de luz na direcção dos elementos colocados no plano de fundo. Consoante a 

opção do artista, os claro/escuro poderão ser mais ou menos luminosos, assim como os 

fundos, mais ou menos escuros. Se, ao invés, usar uma fonte de luz lateral localizada 

num segundo plano ou mesmo num plano de fundo, a ordem de valores inverte-se: 

primeiro plano mais escuro e plano de fundo mais claro, sendo menor a progressão das 

tonalidades de claro/escuro. As tonalidades de claro/escuro deslocam-se em sentido 

contrário, mas têm em comum planos de fundo menos definidos, factor importante para 

uma maior definição das opções cromáticas tonais no primeiro plano. 

Na representação de grupos, os corpos em primeiro plano sobrepõem-se aos que 

se encontram imediatamente atrás. Nestas situações, é de grande utilidade a aplicação 

do claro/escuro, da sombra projectada de um corpo sobre outro, na definição do espaço 

representado, mas pode ser confusa, se o corpo que recebe a sombra não tiver uma 

forma bem definida. Para contornar a situação, é possível ignorar os efeitos da sombra 

projectada no corpo em segundo plano, sugerindo apenas a sombra, ou ter em 

consideração que esse efeito pode e deve ser explorado, de modo a valorizar ainda mais 

o primeiro plano, como podemos observar em “A Forja de Vulcano” (fig. 47)
151

 de 

Velásquez Nesta última opção, o claro/escuro é sombra projectada e, portanto, mais 

escura que todas as tonalidades em claro/escuro das superfícies em que toca. 

Do mesmo modo, as sombras projectadas por um objecto sobre outro, 

principalmente no solo, são de grande utilidade na definição do espaço representado, 

mas podem ser confusas se o objecto que recebe a sombra não tiver forma bem definida.  

Nesta procura de definição do modelo, o pintor aplicará a técnica do claro/escuro 

de forma criteriosa devendo utilizar uma “modelação” cromática selectiva que permita 

expressar o volume dos corpos, e, simultaneamente, tornar mais nítidos os volumes e os 

contornos das formas. A aplicação destes pressupostos faz a diferença entre uma prática 

de pintura em que há conhecimento de representação e outra que não os revela. 

Entendimento da “modelação” a que não é alheio, de todo, o legado clássico.  
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Para a abordagem realizada é absolutamente necessário ser pintor ou conhecedor 

do “segredo de ofício”, no sentido de fazer uma leitura das opções e resoluções 

pictóricas dos artistas. Necessitamos, sim, de uma cultura pictórica dirigida para um 

conhecimento efectivo da estruturação e interacção dos elementos da linguagem 

pictórica e que os formandos no domínio das artes façam o discurso de um saber teórico 

capaz de descodificar as resoluções pictóricas. É nesta perspectiva que defendemos o 

princípio do conhecimento teórico-prático da pintura: 

[…] Esta visão da arte, síntese do conhecer, saber fazer e fazer, 

serve de argumento à questão da possibilidade e da legitimidade de 

avaliar a qualidade da pintura. Quem será capaz de avaliar? Alguém 

de bom entendimento, mas que não seja um bom pintor? Neste caso o 

juízo será meramente opinativo, dependente da perspectiva pessoal, 

na medida em que cada pintor tende a transpor o seu estilo como 

norma geral. Ou, pelo contrário, o pintor erudito? Este, valorizando a 

exactidão e o rigor, terá sempre o prático, o habilidoso, em baixa 

estima. A capacidade de julgar, julgando bem, depende da 

capacidade de avaliação intrínseca das obras singulares - «pela 

excelência delas próprias» - independentemente da fama do autor. No 

que respeita à avaliação, Félix da Costa desliga a obra tanto do autor 

como do modelo exterior – não é da semelhança com o pintado que se 

julga a arte -, o que reforça o critério inteiramente objectivo da arte, 

mesmo quando a avaliação é auto-avaliação.[…] 

[…] Neste contexto, emergem duas figuras de crítico; um é aquele que 

se aproxima do génio do pintor, porque entende e conhece mesmo que 

não saiba fazer, e adequa o seu juízo à regra interna da pintura; […] 

152
 

Em certos casos, alguns corpos/objectos recebem a luz de uma direcção e outros 

de outra, podendo considerar-se que o artista está a ordenar o espaço pictórico com 

efeitos de luz e cor. 
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1.6 A luz e a sombra no claro/escuro 

A relação entre luz e sombra no claro/escuro, permite-nos verificar como estas 

representações reclamam do entendimento da forma/volume em sentido estrito e como a 

sombra ganha autonomia em relação à forma, quando é sombra projectada pelo objecto 

e não sombra própria deste. Assim, ao falar das formas está implícito o seu volume, isto 

é, a presença das formas no espaço tridimensional virtual. Com a perspectiva cónica, a 

luz pode contribuir para um melhor entendimento do espaço e da interacção da luz/cor 

aplicada na síntese subtractiva. 

Na representação/figuração pictórica, o percurso desenvolve-se basicamente 

através de duas soluções distintas. Quando a representação pictórica é bidimensional, 

utiliza-se o branco ou a tonalidade mais clara de uma cor para a zona do objecto 

iluminado, sendo a zona em sombra representada com uma tonalidade mais escura da 

mesma cor. Perante a necessidade de representar um espaço tridimensional virtual, os 

artistas perceberam que, seria possível, mesmo sem o recurso à perspectiva cónica por 

entendimento dos volumes, reduzi-los a uma volumetria axonométrica (como no caso de 

representações arquitectónicas na pintura) e que, entre a demarcação da zona de 

luz/sombra, a cor mais clara da zona de luz transitava para a de sombra, escurecendo a 

sua tonalidade. Neste processo, a luz e a cor celebram uma cumplicidade tal que parece 

impossível dissociá-las. Tentaremos demonstrar o contrário. 

Tanto Cennino Cennini, Giotto como Leonardo da Vinci pareciam concordar com 

um conceito de luz/sombra baseado na “modelação” de efeitos de claro/escuro. Embora 

as suas teses teóricas sejam idênticas no domínio da tratadística, o mesmo não acontece 

com a obra pictórica. Um breve olhar permite-nos compreender quão distanciados estão 

os pintores na produção de efeitos pictóricos de claro/escuro, na sugestão de volumes, 

espaço virtual, e na sua “atmosfera” pictórica. 

Comparando Giotto com os seus predecessores, o claro/escuro denota uma 

preocupação morfológica, ao sugerir a presença da luz e da sombra no representado com 

intenções de volumetria. Em Leonardo existe uma inequívoca preocupação com a 

representação da volumetria das formas expressas, formas que se pretendiam uma 
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imitação da natureza, numa procura de verosimilhança
. 

entre os referentes e os 

significantes pictóricos. 

Com o seu novo paradigma de representação pictórica, o séc. XV, equacionou as 

questões em redor da morfologia – lógica da forma -, da representação da figura 

humana, em moldes vincadamente platónicos no que se refere a uma figuração de 

beleza ideal, da qual retirou para a representação pictórica – à excepção do retrato – os 

elementos tidos como imperfeições morfológicas humanas. 

O conhecimento da natureza podia passar pela representação de um modelo 

morfológico, presente na tratadística da época, enquanto observação atenta dos 

referentes, mas não pelo seu estudo anatómico, no sentido estrito da palavra. 

Processava-se, portanto, através da observação atenta do próprio corpo presencial, da 

natureza e demais objectos, que o conhecimento dos volumes permitia, dado que, na 

figuração, a anatomia não teve grande desenvolvimento como ciência até ao século 

XVIII, embora em certos casos, por exemplo, Vitrúvio, a morfologia se relacionasse 

com a medida, medida esta que em Alberti, numa vertente «vitruviana», acentua a 

leitura antropométrica.  

Mas, de facto, o mais anatomista foi Leonardo. Não é difícil decifrá-lo na 

meticulosidade que coloca nos seus desenhos anatómicos, cuja minúcia se deve ao 

estudo por si efectuado, directamente a partir da dissecação anatómica de corpos. O 

denominado período áureo da representação da figura humana e de toda a representação 

em geral teve lugar entre os finais do séc. XV e o início do séc. XVI, período em que a 

leitura das formas é mais morfológica do que anatómica. Ao salientar este aspecto, não 

esquecemos que se “dilatarmos” o período pictórico teremos de reconhecer que o 

“receituário” deste paradigma teórico-prático sobre a pintura derivou de uma crescente 

influência humanista já presente no início do séc. XV. 

 O Tratado de Alberti passou pelas reflexões de Piero della Francesca e foi 

consolidado em Leonardo, percutindo um círculo e antecedendo o aparecimento da 

anatomia artística. Com o entendimento da forma, da perspectiva e de alguns 

conhecimentos de anatomia empírica – não desdenhando da importância de que se 

reveste um conhecimento anatómico mais profundo - estavam criadas e elevadas ao 
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expoente máximo as estruturas do novo paradigma pictórico de representação, mais 

representativo do denominado período de ouro renascentista e constituído pelo 

triunvirato Leonardo, Rafael e Miguel Ângelo. 

A estes artistas foi possível a obtenção de uma representação do corpo humano, 

com algum rigor morfológico, dado que lhes interessava uma representação pictórica 

em que os volumes dos músculos e as saliências ósseas pudessem ser observados por 

um acto atento de visualização das particularidades morfológicas. De facto, o corpo – 

eleito entre as coisas visíveis - era idealizado e devia parecer, como tudo, aliás, o mais 

verdadeiro possível, mas não precisaria obrigatoriamente de o ser. Por outro lado, o 

observador comum necessitava e necessita, de algum conhecimento anatómico para 

verificar que alguns músculos representados não existem. Por exemplo, as costas das 

figuras humanas representadas por Miguel Ângelo revelam uma anatomia inexistente, 

contudo verosímil com a realidade, suficientemente convincente, porque «Si non è vero 

è ben trovato», aceitando o facto de um princípio observável e apoiando-nos numa 

referência de E. H. Gombrich a Jean Étienne Liotard, no início do primeiro capítulo de 

L’Art et L’Illusion
153

, em que cita este autor no seu Traité des Principes et des Règles de 

la Peinture:  

[…] La peinture est la plus étonnante magicienne: elle sait persuader 

par les plus évidentes faussetés qu’elle est la vérité pure […].  

Se podemos abdicar da componente rigorosa da anatomia, consideremos que não 

podemos deixar de referenciar a sua abordagem morfológica, enquanto parte 

estruturante na criação de um volume virtual através do claro/escuro. Fazemo-lo para 

acentuar a componente morfológica deste elemento pictórico e a sua origem na 

leitura/entendimento da luz na pintura e de modo a validar a autonomização possível da 

luz e da sombra. 

Acreditando também que a representação de uma figura humana, vestida ou nua, 

ou de qualquer objecto surgem na representação pictórica numa situação em que a sua 

presença/forma é representada sobre um fundo neutro, quase homogéneo ou 

homogéneo, onde se esbate parcial ou totalmente a componente espacial em torno da 
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“coisa” representada, temos que a volumetria do representado não partilha de uma 

espacialidade virtual pictórica, nem sequer de uma «ambiência atmosférica» ao seu 

redor, ou seja, que se apresenta isolada sobre um fundo neutro.  

Neste caso, os elementos estruturais decorrentes da perspectiva que permitiriam 

uma acentuação da forma no espaço e no tempo são declinados, dando lugar a um 

representado que, pelo seu isolamento, adquire um lugar de excelência. É neste lugar da 

«coisa em si», isolada e remetida para o seu território próprio, que o claro/escuro pode 

reclamar de um território morfológico próprio, em que luz e sombra são cúmplices de 

um «dar forma». Por esta razão, é possível delimitar um “território” estrito da forma, ou 

de qualquer elemento sintáxico da linguagem pictórica e, por acréscimo, defender a 

existência de “territórios” específicos de cada elemento pictórico – luz, cor, espaço – 

analisados quer individualmente quer como parte de um todo da imagem pictórica. 

Diremos que a simbiose entre luz e sombra – num sentido estrito - se insere no domínio 

do estudo das formas, e que qualquer delas tem a possibilidade de se autonomizar, 

permitindo novas interpretações em torno de si. 

Se, como vimos, a eidosfera
154

 era (para a teoria da comunicação) o domínio do 

visível (imagem ou coisa), significando que a comunicação se estabelecia entre a 

“coisa”, (referente) e o nosso olhar, por intermédio da reflexão da luz, devemos salientar 

que na pintura, enquanto simples acto de ver, o processo pode ser o mesmo, no entanto, 

enquanto acto pictórico, a escolha da fonte de luz é condição primordial para a obtenção 

de uma determinada modelação monocromática ou policromática tonal.  

A representação tridimensional pictórica foi evoluindo através de uma 

aproximação mimética da natureza. Na pintura, esta intencionalidade naturalista 

consolidou progressivamente uma atenção privilegiada não só a aspectos morfológicos 

como também aos fenómenos naturais e suas evidências. A luz era uma manifestação 

natural do Sol, da Lua, do fogo, do archote e das velas, e o primeiro, o meio luminoso 

mais profícuo na observação de volumes e cores. Foi no Sol, fonte denominada de «luz 

natural», que os pintores encontraram o meio indicado para observar e representar o 

mundo com os seus seres e objectos, aplicando-se numa mimesis pictórica cada vez 

mais sofisticada sob a luminosidade mais esclarecedora de todas.  
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Este comportamento da luz produzindo diferentes gradações cromáticas tonais nas 

superfícies das formas, consoante a sua maior ou menor exposição e intensidade à fonte 

de luz, mereceu a particular atenção dos pintores, nomeadamente de Leonardo da Vinci. 

No seu tratado de pintura, encontramos um conjunto de estudos que nos possibilita uma 

primeira abordagem a algumas características básicas da sombra: a sombra própria e a 

sombra projectada. No acto de “sombrear”, a representação das sombras é fundamental 

para a “modelação” e visualização volumétrica de qualquer objecto, assim como para a 

criação de uma ilusão de profundidade, dado que a zona da forma próxima da fonte de 

luz terá sempre uma cor mais luminosa, mais saturada À medida que se afasta dessa 

fonte de luz, a cor esbater-se-á em tonalidades progressivamente mais escurecidas da 

cor utilizada na zona iluminada.  

Foi este entendimento da morfologia da luz e da sombra que esteve na origem da 

técnica do “esfumado” de Leonardo. O facto de Leonardo se ter revelado mais 

minucioso na formulação e prática da sua teoria que muitos dos seus contemporâneos 

não invalida que os pintores tenham seguido uma teoria e prática não muito diferenciada 

dos objectivos da fundamentação teórica de Leonardo, apesar de recorrerem a outros 

meios técnico-expressivos, como salienta Doesner, ao reivindicar uma base técnica 

comum, servida pela diversidade do “fazer” individual: 

[…]A través de los cambios de épocas y de técnicas encontra una 

práctica fundamental y distintiva [...] que va hasta la pintura directa 

pura: composición sistemática y subdivisión del trabajo en la 

ejecución de las formas y en el colorido. En la base o fondo quedaba 

incluido todo el trabajo penoso; el dibujo exacto, el sombreado e las 

luces, todo necesario para comunicar al color luminosidad, vigor y 

claridad. Nos encontramos, generalmente, con diluyentes de secado 

rápido. A los antiguos les interesaba que las diversas capas del 

cuadro llegaran pronto al reposo y que no se modificaran ya más [...] 

llegando al final de un modo regular y metódico, consiguiendo el 

acabado más perfecto en forma y colorido, así como la máxima 

claridad y vigor de la luz de los tonos. [...]
155
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2 . O contributo da teoria do desenho 

Usado no contexto da arte de desenhar e enquanto representação, o termo 

desenho, pressupõe a noção de modelo. Analogamente à pintura o desenho representa 

“algo”, o referente, o modello. A este modelo, tido como um desenho em papel ou outro 

suporte, pedia-se que demonstrasse com alguma clareza uma aproximação de 

semelhança com os motivos, figuras ou composição espacial virtual dos elementos 

representados. Assim sendo, o termo modelo já não designava apenas a cópia do 

referente em si, como o definimos inicialmente, mas um desenho/modelo ideal que na 

sua realização poesis encarnasse o belo enquanto medida, proporção numa 

correspondência ideal entre corpo e alma, visível e invisível. Principalmente durante o 

séc. XVI, o seu acabamento começa a revelar um grau mais elevado de rigor e a 

afirmar-se muito para além de uma finalidade de estudo ou projecto padrão 

suficientemente esclarecedor sobre como ficaria a pintura após a sua finalização. À 

importância do desenho no processo pictórico não é alheia a progressiva aproximação 

teórica que se fará ao aristotelismo, pois Aristóteles defendia a importância pedagógica 

da sua prática reconhecendo que, deste modo se adquiria um melhor conhecimento das 

coisas do mundo. 

Estas práticas de preparação de modelos através do desenho levantaram grandes 

problemas de interpretação e polémicas teórico-práticas, que foram decorrendo entre o 

início do séc. XV e finais do séc. XVII, principalmente no período entre meados do séc. 

XVI e meados do séc. XVII, finalizando com um triunfo aquando da sua inscrição 

curricular nas academias. No entanto, pareceu consensual considerar o desenho como 

elemento estruturante e fundamental de aprendizagem, que, antecedendo a pintura, 

aparecia como um elemento preparatório ou de transposição do desenho para a pintura a 

fresco.  

 

                                                                                                                                                                          
Tradução livre - Através das mudanças de épocas e de técnicas encontra uma prática fundamental e distintiva 

[…] que vai até à pintura directa pura: composição sistemática e subdivisão do trabalho na execução das formas 

e no colorido. Na base o fundo ficava incluído todo o trabalho penoso e desenho exacto, o sombreado e as luzes, 

tudo necessário para comunicar à cor luminosidade, vigor e claridade. Geralmente encontramos diluentes de 

secagem rápida. Aos antigos interessava que as diversas camadas estivessem prontas rapidamente e sem sofrer 

grandes alterações […] finalizando a obra de um modo regular e metódico, conseguindo o acabamento mais 

perfeito em forma e colorido e em vigor de luz e de tonalidades […]. 
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2.1 A idealização do modelo 

Enquanto desenho propriamente dito, o conceito de modelo gerou alguma 

polémica, fundamentalmente pelas razões a seguir enunciadas:  

- No início do séc. XV, o termo modelo utilizava-se para designar um desenho 

preliminar em papel e/ou frequentemente uma primeira abordagem onde se estudavam 

as formas a representar, suas poses, um ou outro elemento e as relações de claro/escuro. 

- O termo modello foi entendido e usado de forma aligeirada, como um objecto 

que servia de exemplo, um meio e não um fim. No sentido generalizado da época, um 

desenho, uma representação tridimensional ou mesmo uma pintura podiam reivindicar o 

estatuto de modelo, servindo como modelos preliminares de uma obra final. Estava 

encontrado o meio para o desenho reflectir uma forma de representação final e romper 

com as premissas anteriores. 

Entre as primeiras, podemos tomar como exemplo a tradição toscana que, ao 

longo dos séc. XV e XVI, fez consistir a prática do desenho em torno da representação 

da figura humana (enquanto modelo), através da representação de esculturas/modelos da 

Antiguidade Clássica e/ou pela cópia das obras dos artistas mais representativos do 

classicismo renascentista do séc. XV. Estes modelos eram particularmente importantes, 

porque permitiam um estudo mais detalhado do escorço, do claro/escuro, da disposição 

do panejamento nas roupas e dos contrapontos das poses. 

Nos seus textos, Vasari refere a prática e as sequências metodológicas necessárias 

a uma boa execução duma composição e o termo modelo aparece inserido num conjunto 

de designações que o retiram de um único conceito de desenho. Para ele, o desenho 

podia contemplar as seguintes abordagens: os schizzo, esboços, rascunhos; os disegni, 

desenhos; os modelli, modelos e os cartoni, cartões. De facto, em Vasari, a tentativa de 

encontrar um termo satisfatório para disegno, no sentido que damos a desenho, não 

encontra denotação com o termo modello, uma vez que utiliza disegno para referir o 

cuidado colocado no desenho com finalidade composicional. O termo de desenho como 

modello já pressupõe (enquanto padrão, referência, exemplo de perfeição) uma Idea, 

isto é, que os princípios ideais de representação estejam de tal modo elaborados e 
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incorporados nos desenhos/modelli que funcionem como referência final e sejam 

passíveis de uma transposição imediata para o suporte a que se destinam. 

Mesmo em Alberti, a recomendação de usar o desenho, neste caso particular o 

cartoni (ao qual se devem sobrepor quadrículas antes de transpor o desenho para a 

superfície final), não encerra nenhuma importância especial com o desenho em si, pois 

visa somente o resultado da composição final. Portanto, o domínio experimental e 

criativo expresso nos schizzi e nos designi aparece como meio, de aproximação ao ideal 

inscrito num desenho mais detalhado e representativo no modello e dos modelli a 

utilizar. Deste modo, desfaz-se qualquer ambiguidade em torno do termo modello, se for 

entendido como uma forma não restritiva e apenas como meio, dentro de um contexto e 

da sua suposta finalidade. Repare-se em como o estudo de Leonardo para “A Virgem 

dos Rochedos” (fig. 6)
156

 contém implícita a teoria do “esfumado”, pelo menos no que 

este possui de densidade marcante da zona de sombras. 

Em Itália, desde o início do séc. XV que os pintores preparavam as suas 

composições pictóricas através do recurso sistemático ao desenho em papel, que era 

posteriormente passado para a madeira, tela, ou para a parede no caso da técnica da 

pintura a fresco. O desenho modello/idea desempenhou um papel fundamental ao longo 

de cinco séculos, sempre recorrendo a novos procedimentos, entre os quais sobrevivem 

abordagens que contemplam o simples esboço, o estudo altamente elaborado da figura 

humana, que passa a contar com a presença de modelo vivo, servem-se de uma grande 

variedade de técnicas, caracterizadas pela busca de perfeição e precisão. Estas 

inovações técnicas procuravam enfatizar o claro/escuro das figuras, os seus contornos, 

as relações de forma/fundo, a que se juntavam, por vezes, referências à cor a aplicar e 

ao tamanho final do trabalho, desenhando grelhas em quadrículas ou colocando 

indicações de escalas métricas entre os elementos da figura. 

 A designação de modello também servia para o desenho final ampliado à escala 

pretendida da superfície a pintar. Para facilitar a ampliação, a quadrícula era 

normalmente sobreposta ao modello efectuado e depois passada para a superfície a 

pintar com uma ampliação proporcional à escala da quadrícula do desenho. Massaccio 

usou a técnica de ampliação por correspondência de quadrículas no seu fresco “A 
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  vd. Anexo, p. 3. 
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Trindade” (fig.34)
157

. As marcações, ainda visíveis em algumas zonas da superfície, 

sugerem que o pintor transferiu o desenho directamente para a superfície do fresco, 

através da ampliação de um desenho, o modello. 

Em meados do séc. XV, o modello precede a elaboração de um cartão, ou de um 

desenho em papel de grandes dimensões. A utilização de desenhos preliminares com 

representações mais ou menos pormenorizadas e a sua ampliação em cartões vai 

gradualmente perdendo importância, devido ao aparecimento e à proliferação da técnica 

de pintura a óleo, que permitiu a passagem directa do desenho para a superfície final do 

trabalho. 

Rafael apresenta uma sequência completa de desenhos preliminares para a Capela 

Baglione, em S. Francisco, Perugia, entre os quais existe um grande modello, efectuado 

com precisão. Foi desenhado a pena com tinta castanha sobre outro desenho apontado a 

carvão, exibindo duas grelhas de quadrículas: uma em encarnado, por baixo do desenho 

e outra a pena com tinta castanha por cima. A grelha encarnada ajudou o artista a 

equacionar as relações de proporção e escala dos estudos efectuados para as figuras 

representadas e os estudos de composição que precederam o modello; por seu lado, o 

desenho a pena e tinta castanha permitiu uma maior pormenorização aquando da 

ampliação da escala do modello. 

As resoluções técnicas aplicadas por Rafael podiam ser executadas não só com o 

uso de pena sobre carvão preto, mas também com pena e tinta castanha, aplicada em 

mancha dada a trincha ou com uma aguada cinzenta sobre traços de carvão preto. Após 

esta primeira abordagem do claro/escuro, finalizava-se o desenho com realces a branco, 

de modo a enfatizar os efeitos de luz no claro/escuro e, deste modo, explicitar ainda 

mais os contornos das formas representadas, os efeitos de luz e mesmo os brilhos. A 

nosso ver, estes realces denotam maior atenção e intuição quanto à importância e 

possibilidade de registar o efeito da luz de modo singular, antecipando a valoração do 

registo luminoso como elemento pictórico. 

Os modelli eram indispensáveis na execução de trabalhos em parceria, e no 

âmbito da divisão de tarefas quando o mestre pintor entregava ao discípulo o início da 
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  vd. Anexo, p. 26. 



 

266 
 

feitura do modello a carvão, para depois executar ele os detalhes, ou, dando-lhe o cartão 

concluído para que o transferisse para o suporte final da obra, que podia ser totalmente 

executada pelo mestre pintor ou iniciada pelo discípulo e intervencionada por aquele no 

momento considerado necessário. Os estudos preparativos para a execução final da obra 

incluíam, muitas vezes, instruções detalhadas sobre a sua transposição para o suporte e 

até notas sobre a iconografia das cenas a transpor. 

 

2.2 As influências platónico-aristotélicas 

Finalmente, com Zuccaro, a segunda metade do séc. XVI reconhecerá pela 

primeira vez e destacará a singularidade do desenho. A matriz platónica do modello 

quase exclusivamente direccionado para a obra pictórica final conhece uma nova 

reinterpretação neoplatónica. Zuccaro considerará que pensar a pintura não é 

substancialmente diferente de pensar o desenho. Acredita que pintura e desenho embora 

partilhando da mesma essência (essência que, como já vimos
158

, é concebida de maneira 

diferente por Platão e por Aristóteles). O conceito de essência remete para territórios 

diferentes: para Platão, a Idea - em grego, aspecto exterior, visível - é indissociável de 

uma ordem lógica, de uma ética e de uma metafísica do pensamento que deriva do 

supra-sensível, portanto o conceito está radicado no domínio do subjectivo; para 

Aristóteles, a essência está presente, inerente às próprias coisas: o eidos, a forma. 

Concluindo, a essência da Ideia/Forma é corroborada por Platão e por Aristóteles sendo 

que: no primeiro a essência é matricial no supra-sensível; no segundo, a essência 

(substantia) é inerente às próprias coisas do mundo sensível. Desta diferença subtil de 

conceitos sobre a essência das coisas, Zuccaro conclui pela existência de dois tipos de 

desenho: um «desenho interior», de carácter subjectivo, e um «desenho exterior» de 

carácter objectivo, em que o pensamento se liga directamente com o real: 

[…] El símil de Zuccaro se apoya sobre la entidad intelectual que en 

el espejo del disegno adquieren las cosas vistas por el espíritu. 

Inteligibilidad y evidencia se aúnan en su metáfora. 
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  vd. Capítulo II, Platão vs Aristóteles, pp. 75-78. 
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El pintor construye los espejos en que las cosas se ven más 

nítidamente. Si hasta ahora la pintura  aun ventana abierta a la 

naturaleza, ahora es un espejo que la refleja. […].
159

 

Este desenho redimensionado conceptualmente designa a relação com o real: o 

sujeito/artista pensa o real directamente, porque o pensamento através do desenho capta 

o real na própria singularidade substancial, capta sobrevivendo à subjectividade 

platónica. Com efeito, sob a praxis do desenho é captada a essência e a singularidade do 

visível, não como uma percepção invulgar, metafísica, mas como acto pensante, como a 

tradução de um ver que dá a ver, valorando assim a eficácia do olhar.  

Ao caminhar para o séc. XVII, condicionada que estava a arte pelo aristotelismo e 

pela nova retórica e representação das paixões, rapidamente o barroco contrapõe à 

serenidade e ordem «classicista» um pensamento elíptico, uma exuberância, uma nova 

«harmonia», a que não são estranhos os conflitos e as tensões sociais, as reafirmações 

teológicas. 

[…] Cuando Zuccaro explica a etimología de la palabra disegno, 

finalizando su tratado con un tópico descubre cuál es el último 

fundamento: la divinidad. El disegno es el signo de Dios en nosotros. 

También en Lomazzo «el destello divino se derrama primero sobre los 

ángeles, en cuyo conocimiento produce la contemplación de las 

esferas celestes y, al mismo tiempo, las imágines originales o 

“Ideas”; después se derrama sobre el alma (humana), donde suscita 

la razón y el pensamiento, y, finalmente, se derrama en el mundo 

corpóreo, donde se manifiesta a la realidad sensible en calidad de 

imagen y figura» De esta manera, el conocimiento mimético alcanza 

                                                           
159  BOZAL, Mimesis: las imagines y las cosas, p.133. 

Tradução livre - […] Zuccaro apoia-se sobre a entidade intelectual que no espelho do desenho adquirem 

as coisas vistas pelo espírito. Inteligibilidade e evidência conciliam-se na sua metáfora. O pintor constrói 

os espelhos em que as coisas se vêem mais nitidamente. Se até agora a pintura era uma janela aberta à 

natureza, agora é um espelho que a reflecte. […] 
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una dignidad a la que nunca hubiera podido llegar por otro camino. 

[…]
160

 

Nos textos de Vasari, a Idea, o conceito e o desenho equivalem-se e o desenho 

surge como presença final e física do conceito, o que significava, para Zuccaro, o 

«desenho interno» e o «desenho externo». Neste cenário seiscentista e numa defesa 

conforme o primado do artista sobre a obra, defenderá Lomazzo que a pintura é mais do 

que um simples processo técnico: 

[…] La manera  es algo más, y diferente, de la adaptación personal, 

más o menos hábil, de unas reglas artesanales (retóricas), se 

conforma en atención a esa idea, de la que es expresión directa, su 

única realización plástica. El disegno ocupa un lugar central en la 

manifestación de la subjetividad y la mímesis se vuelve sobre si 

misma: el disegno es en la subjetividad, pero ésta es el disegno, y la 

manera (personal) […]
161

 

Resulta para a prática da imagem pictórica um percurso tido como mais 

“completo”, aplicando sequencialmente um princípio, meio e fim, e 

desenho/estrutura/pintura implicados numa simbiose final da imagem pictórica, 

vertendo a Idea em imagem, ou, no dizer de Platão, o arquétipo tornado coisa: a Luz vs. 

Terra e sem a qual (Luz) a sombra seria inexistente. Nesta abordagem perde Plínio que 

defendia a pintura como filha da sombra. Dizemos nós que, ao apontarmos 

exclusivamente para o visível, sem procura de um princípio, o Homem vê de modo 
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  Ibidem, p. 141 

Tradução livre – […] Quando Zuccaro explica a etimologia da palavra desenho finalizando o seu tratado 

com um tópico, descobre qual é o último fundamento da divindade. O desenho é o símbolo de Deus em 

nós. Também em Lomazzo o esplendor divino derrama-se primeiro sobre os Anjos, em cujo 

conhecimento produz a contemplação das esferas celestes e ao mesmo tempo, as imagens originais ou 

Ideias, depois derramadas sobre a alma (humana), donde suscita a razão e o pensamento e, finalmente, 

derrama-se sobre o mundo corpóreo, no qual se manifesta a realidade sensível em qualidade de imagem e 

figura». Desta maneira, o conhecimento mimético alcança uma dignidade a que nunca poderia ter acesso 

de outro modo. […] 
161

  Ibidem, p.139-140.  

Tradução livre - […] A maneira é algo mais, e diferente, da adaptação pessoal, mais ou menos hábil, de 

regras artesanais (retóricas), estabelece-se em relação a essa idea, da qual é expressão directa, a sua única 

realização plástica. O desenho ocupa um lugar central na manifestação da subjectividade e a mimesis 

reverte sobre si: o desenho é parte da subjectividade, mas encontra-se presente no desenho, e a maneira 

(pessoal) […]  
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directo as sombras, os efeitos, os fenómenos, e, desligado da procura das causas do 

fenómeno, nega a ciência (épisteme). 

Acrescentamos, o fenómeno da visão, de modo directo, como um diálogo 

circunscrito entre o emissor e o receptor, apresentado na fenomenologia, de que Husserl 

é o principal representante e teorizador da relação entre sujeito e objecto, relação em 

que podemos considerar que um objecto é signo, ou seja, portador de mensagem ou 

mensagens cujos códigos cabe ao receptor conhecer. Validando esta teoria, num 

território circunscrito entre a relação directa entre o sujeito e o objecto/imagem e não 

indo ao encontro da causa do fenómeno, este circunscreve-se ao efeito, portanto, carece 

da origem fenomenológica (a luz) que o justifique.  

Encarado desta maneira, reconhecemos razão a Plínio, quando defende que a 

pintura é filha da sombra. Considerado o princípio, na Idea platónica, a luz não é 

sonegada, mas está fora da caverna. É uma luz que, não sendo visível, permite a 

visibilidade torpe, mas ainda assim, visibilidade, sem a qual nem as sombras seriam 

visíveis: é a visibilidade no sentido estrito de uma luz que, não se deixando ver, ainda 

assim dá a ver, é a seu modo luz da claritas, em São Tomás de Aquino, e que, 

concluindo, torna a afirmação de Plínio questionável. Diremos que, se  afirmarmos com 

Plínio que a pintura é filha da sombra então a pintura é neta da luz. Explicitando: vemos 

que a uma luz visível através dos efeitos se pode acrescer uma luz procurada nas suas 

causas. Num sentido metafísico, a sombra “rasteja” e cola-se ao mundo e a luz é “coisa” 

do céu e, neste caso, vemos a aporia neoplatónica de Plínio fidelizar-se à teoria dos 

arquétipos de Platão, que o torna cego perante o facto de a ausência da luz ser o 

princípio da invisibilidade. 

Quer do ponto de vista metafórico, “metafísico”, em Platão, quer na aproximação 

epistemológica, em Aristóteles, a luz é a origem da sombra, sem a qual esta não 

existiria. Não estamos perante a negação da luz. A metáfora da sombra é o pretexto para 

Platão nos apresentar uma humanidade “rendida” à sombra, por incapacidade ou 

impreparação para reconhecer a luz fora da caverna, que guarda e contém os arquétipos, 

as essências das Ideias/Formas. A afirmação desta simbiose deixará o seu rasto. Para 

Espinosa, a natureza existe enquanto substância e causa (natureza naturante) e enquanto 
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efeito e modo (natureza naturada). É deste modo que podemos conciliar a aparente 

dissociação dicotómica e entender um fluxo com princípio, meio e fim. 

Eivado de todos estes matizes filosóficos, não devemos estranhar que o 

pensamento artístico, ao longo dos sécs. XV, XVI e XVII - principalmente nos últimos -

, se problematize e seja olhado como particularmente complexo, o que para nós justifica 

o facto de começarmos pela procura de uma definição de representação «clássica», 

referenciando a visão artística de Machado de Castro que, ao privilegiar os preceitos 

técnicos, secundarizou as diferenças estéticas expressas em novas resoluções formais, 

possuidoras de uma mesma base teórico-prática.  

Este conceito de um ponto de partida comum seguido de uma contínua 

renovação/inovação pictórica afastou-nos de uma catalogação da pintura em «ismos». 

Por outro lado, uma leitura linear, marcada por uma continuada transmissão de 

conhecimentos, pode contemplar um olhar não histórico, «não o negando», sobre a 

pintura, dado que, frequentemente, o pintor necessita de um olhar mais disperso, um 

olhar feito de avanços e recuos no tempo, recuando para melhor compreender as 

soluções encontradas pelos seus pares e associando-as. A leitura que não contempla um 

pano de fundo teórico-prático comum não entenderá que a semelhança das obras pode 

passar por meios tão diferenciados e eventualmente desprezará o qualitativo em relação 

ao quantitativo. 

Fixado o mundo do visível como referente e suas evidências formais, como aceitar 

uma luz para além de uma luz iluminadora do mundo visível dos referentes pictóricos, 

sendo, como a entendemos, ser a luz uma «eminência parda» de alguma pintura, luz que 

sai da sua função primeira de dar a ver para que pelo modo como dá a ver «se revela 

não se revelando»?
162
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  Referência à frase de Fernando Pessoa, ao falar do génio de Almada Negreiros: «O génio de Almada 

revela-se não se revelando». A metáfora é, neste caso, bem reveladora de uma verdade que a própria 

ciência não pode negar: “coisas” há que «existem não existindo», na medida em que são invisíveis porque 

imperceptíveis. 
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2.3 O paradigma clássico entre referência e reverência 

Bellori, Giovanni Pietro (1613-1696) pode servir de exemplo do que acabámos de 

enunciar. Entendemos os seus textos mais como subsidiários de uma leitura estética do 

que de um saber especificamente teórico-prático da pintura. Certamente muito 

conceituado na sua época, de acordo com testemunhos escritos, este autor, enquanto 

defensor acérrimo da arte dos Carracci cheio de referências a Rafael de Urbino, não 

poderia entender Caravaggio. 

Referenciando os grandes mestres renascentistas em Rafael, Leonardo e Miguel 

Ângelo, Bellori parece “esquecer” que o paradigma da perfeição artística vigente no 

início do séc. XVI obedece ao pressuposto de que a maniera, ou seja, «à maneira de», 

significaria o reconhecimento de um legado referencial e não forçosamente a submissão 

aos processos técnico-expressivo destes mestres. Em «strictu sensu» não se pretende 

uma cópia ou a permanência num modello: estamos perante uma referência pictórica e 

não um acto de reverência, que reconheça-se, está de algum modo contida em Bellori, 

com legítimo direito de autoria. 

No denominado Maneirismo e Barroco – desprezado por Bellori – não se 

considerou a atitude de referência “saudável” para com o nível pictórico atingido das 

teorias e práticas pictóricas dos pintores mencionados, mas, parece, para Bellori, a 

“referência” seria algo de somenos importância, pelo que, teremos de concluir que para 

ele teria mais valor o discipulado e a deferência? Não reconheceu (ou não quis 

reconhecer) que a reverência caracteriza os bajuladores e os seguidistas de métodos 

pictóricos estereotipados. Viável como modello referencial, esta metodologia não o foi 

como acto copista, pois os artistas já tinham ganho estatuto social e autonomia e não se 

queriam sentir-se coarctados no plano criativo. Receber uma matriz teórico-prática e 

redimensioná-la era o seu desafio. Assim sendo, compreendemos melhor o que levou 

Bellori - num percurso referencial que se estendeu de Rafael a Carlo Maratta (1625-

1713) - a considerar a arte de Anibale Carracci (1560-1609) como modelo universal de 

perfeição artística e a excluir Caravaggio. 

Afirmámos que a diversidade de classificações atribuídas por Vasari às diferentes 

abordagens técnico-expressivas por que passava o desenho até chegar ao cartão final 
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não eram mais do que meios usados com a finalidade de garantir um bom resultado na 

concretização final da obra pictórica. Actualmente, consolidada a autonomia do desenho 

em relação a outras formas de expressão plástica, todo este processo nos parece 

desactualizado. Porém, são muitos os artistas que continuam a adoptar o desenho como 

componente preparatória e reflexiva, como elemento estruturante e auxiliador, utilizado 

na procura de resoluções formais que dêem visibilidade a um objectivo parcelar da obra 

ou à sua composição final. 

Do uso do modello ressalta a finalidade objectiva e prática que esta metodologia 

contém, a procura de rigor expressa na citação que Vasari faz de uma frase de Miguel 

Ângelo: «É preciso ter o compasso nos olhos e não na mão, ou seja, o juízo pelo qual 

as mãos operam e o olho julga».  

O uso do modello destinava-se a quatro finalidades fundamentais: 

- Primeira, o estudo apurado da composição final, de modo a permitir uma 

boa finalização da obra;  

- Segunda, a apresentação ao patrono de um desenho projecto, podendo até 

ser efectuada uma pequena pintura exemplificativa, de modo a possibilitar uma 

pré-visualização do resultado final e a obter mais facilmente a aprovação do 

projecto ou ainda acrescentar alguma indicação de alteração a efectuar; 

- Terceira, a definição do trabalho a executar, de forma a  permitir que o 

próprio artista ou outrém, a quem a execução final fosse entregue, ficasse na posse 

de todos os dados julgados necessários;  

- Quarta, a obtenção de uma representação pormenorizada das formas e, 

consequentemente, da sua modelação em claro/escuro. 

Os desenhos e mesmo as pinturas tidos como modello detalhados estão presentes e 

serão adoptados e referenciados pelas várias academias europeias a partir do final do 

séc. XVII, nomeadamente, a mais notável fora de Itália, a academia francesa do séc. 

XVII, com relevo para os pintores Nicolas Poussin e Charles Le Brun. Estas academias 

terão a sua metodologia de aprendizagem da prática pictórica levada até aos finais do 

séc. XIX. 
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2.4 A luz na interacção desenho/gravura 

A divisão de tarefas entre o desenho modello e a sua concretização em obra 

finalizada/autónoma também é típica do processo técnico da gravura, o modello, usado 

para ser transposto para a chapa de metal era um desenho em escala real, em que se 

podiam observar os sulcos da ponta seca deixados nas linhas de contorno das 

representações a transferir para a chapa. Rembrandt e Rubens, entre outros notáveis 

pintores e gravadores, transpuseram estes modello para a chapa final de gravura, sendo 

inúmeros os exemplos concebidos para tal finalidade. 

Se a característica básica da técnica desenhista reside na linha e no sombreado, é 

pertinente referenciar a técnica de gravura como directamente subsidiária do desenho. 

Analisando a metodologia utilizada pela gravura e da qual emanará a imagem, temos 

um conjunto de fases processuais algo diferenciadas, desde logo pelo suporte utilizado. 

Não pretendemos desenvolver ou analisar pormenorizadamente as metodologias. A 

gravura não releva da mesma importância de que se reveste o desenho em relação à 

pintura. Pretendemos somente demonstrar como o acto de gravar e a relação com o 

suporte utilizado podem despertar-nos para olhar de outra forma a construção/revelação 

do representado. 

Não nos parece inusitado introduzir a gravura nesta investigação, no sentido em 

que procuramos radicar na luz o primado da pintura, contrapondo, sem o excluir, o 

neoplatonismo de raiz plíniana.  

Como pretendemos abordar o pictórico em Rembrandt, optamos pela sua obra 

gravada em que utiliza prioritariamente a ponta seca. A sua diversificada obra gravada 

com base na técnica de ponta seca é uma técnica caracterizada pela incisão de sulcos no 

metal com uma ponteira. Como primeiro suporte destas incisões temos a chapa de metal 

e a folha de papel como suporte final do representado. 

Começando pelo último, cremos ser possível considerar que a brancura do papel 

já contem em si a luz dos referentes a serem representados no desenho. A luz está desde 

logo presente na alvura do papel. Assim, precede o registo do claro/escuro das formas 

que emergem, por conseguinte, do registo dos elementos gráficos utilizados, ficando as 

áreas brancas do papel destinadas a uma luz que, aparecendo na impressão da forma, 
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sempre lá esteve aguardando oportunidade de se manifestar. Este branco (luz branca) 

representando um clarão de luz simbólica é a seu modo branco de uma luz invisível 

esperando o momento de emergir na folha de papel por intermédio de Rembrandt, em 

“As Três Cruzes”, (figs. 45 e 45A).
163

 Na pintura a aguarela utiliza-se o mesmo 

princípio, já que as zonas não pintadas, as mais luminosas, são deixadas em branco. 

Na gravura, podemos considerar a chapa, suporte de registo, passando por uma 

sequência processual diferente da situação anterior, cujo suporte/papel guardava, desde 

o primeiro momento a luz que permanecerá no resultado final. Na chapa onde existe 

também a presença da luz no brilho do metal, o registo das formas faz-se por meio de 

linhas/incisões na sua superfície. Para dar visibilidade às linhas inseridas torna-se 

necessário o recurso a várias tintagens da chapa, permitindo que a tinta penetre nas 

incisões efectuadas. Depois de retirada a tinta da superfície, a chapa será levada ao 

papel para aferir do resultado das incisões, e da obtenção do resultado pretendido. Neste 

processo, a luminosidade inicial da chapa será submersa, tantas vezes quanto o número 

de provas pretendidas, na “treva de tinta”. Depois de retirada desta “obscuridade”, 

anulando sucessivamente o brilho/luz da chapa e o representado segue-se uma fase de 

limpeza da tinta em excesso, na superfície, após o que a chapa reencontrará o seu brilho. 

Finalmente, materializar-se-á a imagem nela inscrita com as suas luzes e sombras, um 

encontro entre luz e brilho da chapa e luz/branco do papel e do referente com o negro da 

tinta da chapa maculando a alvura do papel transferindo os efeitos do traçado tintado da 

chapa para o claro/escuro no suporte e dando visibilidade ao representado. 

A luz esteve sempre presente na superfície imaculada da chapa, como nunca 

deixou de permanecer na alvura do papel. O momento, que antecede o início da obra, da 

criação artística - a bancada com os materiais (folha e chapa) destinados a utilização – 

tem a luz implicitamente radicada na chapa e na folha prepara a “aparição” da luz da 

sombra na folha de papel. A cada impressão, a zona de luz permanece fiel à sua origem 

na chapa e à sua tradução no papel, enquanto os efeitos de claro/escuro registados 

naquela se transferem para a superfície deste. 

Cremos que se a metáfora da sombra platónica não tivesse vingado sobre o 

privilégio concedido ao mundo visível e seus efeitos, e, pelo contrário, tivéssemos 
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pensado na causa em vez valorar o efeito, a teoria da caverna - enquanto metáfora de 

uma condição humana condicionada - poderia ter-nos levado em demanda das causas da 

própria condição humana e ter sido mais libertária para a humanidade. No entanto, se ao 

Homem comum não foi dado este caminho, tomou-o para si a ciência com a luz da 

razão e os artistas viram na luz um meio único para representar as metáforas míticas da 

humanidade. 

A importância da ponta seca na gravura de Rembrandt singulariza todo o trabalho 

pictórico do artista. Trabalhando do mesmo modo na pintura e na gravura, parte de uma 

representação das formas, escurecendo progressivamente figuras, objectos e o espaço 

representado. Não deixa, obviamente, o suporte branco da tela destinado à luz, mas as 

sucessivas camadas de cor, escurecendo formas e espaços e as transições entre zonas de 

penumbra e zonas de sombra mais obscuras são idênticas em ambas. E a luz? A luz é o 

princípio o meio e o fim do universo pictórico de Rembrandt.  

Profano ou sagrado, todo o seu trabalho celebra o confronto “doce” entre a luz e a 

sombra, evidenciando luzes deste e de outro mundo. A luz está antes da pintura. A 

pintura nasce da luz, seja fundamento pictórico ou musa inspiradora do pintor. É deste 

modo que para nós faz sentido a sua pintura, “Jovem Pintor no Estúdio” (fig. 46)
164

, de 

1627, em que Rembrandt esconde o representado na pintura, e, auto-representando-se 

afastado do quadro, confronta-se, confrontando-nos, com uma tela irradiando luz e 

iluminando tudo a sua volta. Quem sabe se uma luz “outra” não é a luz da pintura? Para 

Rembrandt, se não é parece.  

 

3. A autonomização da sombra (própria e projectada) e/ou ainda a luz 

Se luz e sombra concorrem com a linha para a “modelação” pictórica dos 

volumes, a sombra verá validada a sua autonomia enquanto sombra projectada. 

Apresentada como simples rasto da forma, por vezes como anamorfose da desta, dada 

como uma repetição dos contornos da figura representada, a imagem/sombra projectada, 

fica caída numa superfície que permanece irremediavelmente na sua 

bidimensionalidade. Para a sombra não houve nem haverá espaço: é ausência de si 
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mesma, moldando-se às superfícies, sempre ligada à forma de que parte, sem dela se 

poder emancipar totalmente, embora, eventualmente, olhada como externa à forma. A 

sombra projectada foi subvalorizada, até abandonada, ao invés das técnicas de 

claro/escuro desenvolvidas nas demarcações das zonas de luz e das zonas de sombra na 

representação.  

Durante muitos séculos, a sombra projectada não serviu os intentos “ilustrativos” 

das ideias dominantes e foi mesmo negada para evitar que a sua representação 

prejudicasse a visibilidade do representado, se, interferisse com a «clareza» de leitura 

dos corpos entre si. Como podemos observar na obra de Velásquez, “A Forja de 

Vulcano” (fig. 47)
165

, a representação da sombra ficava pelas figuras e pouco mais. 

Utiliza-se muito esta prática no caso da sombra projectada por uma figura sobre outra, 

para evitar a parcial ocultação/visualização da que a recebe. Outros artistas optavam 

pela marcação de uma sombra muito ténue na superfície junto aos pés das figuras, de 

modo a que estas não parecessem pairar e mantivessem uma autonomia presencial, ou 

ainda para que a sombra projecta num fundo não criasse uma duplicação da figura 

representada. Note-se que, todas as opções eram intencionalmente escolhidas.  

Sublinhe-se que, não se necessitava da veracidade naturalista “pura” para 

transmitir um conceito. Mesmo em período de desenvolvimento renascentista, a sombra 

projectada é sugerida, muitas vezes abandonada, e quando adoptada, parece 

encerrar/apresentar uma sombra menor do que a própria luz projectaria na realidade. 

Neste caso, a sombra serve uma intencionalidade pictórica na marcação de planos de 

profundidade entre as figuras representadas e as figuras no espaço ou como meio para 

evidenciar as formas do fundo. Utiliza-se a sombra projectada mais enquanto um 

artifício subtil à produção de um efeito pictórico do que como elemento importante da 

representação pictórica naturalista. 

No entanto, é possível traçar um roteiro de alterações morfológicas e pictóricas da 

representação da sombra projectada (ou de outro elemento qualquer) que foram sendo 

aplicadas pelos artistas. Sem esquecer que numa pintura de representação concorrem 

entre si todos os elementos da linguagem pictórica, podemos deslocar o nosso olhar pela 

história das imagens pictóricas, salientando determinado elemento e verificar como ele 
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se foi transformando e encontrada a respectiva solução técnico-expressiva. Vários são 

os exemplos de aplicação de sombra contida, de sombra mais explícita ou mesmo de 

exclusão da sombra projectada na pintura.  

Até ao Renascimento, a recusa de representação da sombra projectada é mais uma 

forma de submissão simbólico-religiosa ao representado do que uma negação ou 

incapacidade de aproximação verosímil ao representado. Neste caso, bania-se ou 

representava-se subtilmente a sombra na figura ou projectada pela figura ao contrário 

dos objectos, que pareciam necessitar de um apontamento de sombra para deles se obter 

uma melhor leitura do volume. 

Estas supostas omissões apenas o são, na medida em que o conjunto da obra perca 

veracidade e se torne absurdo (obviamente que, por vezes, é o absurdo e o grotesco que 

se pretende expressar…), um princípio tão válido para a sombra como para outro 

elemento que se desarmonize com a finalidade da obra, pois a harmonia (em sentido 

lato) é parte integrante do receituário pictórico. O elemento sombra usa-se com a 

máxima cautela exactamente com a intenção de respeitar a harmonia, a legibilidade e a 

coerência formal de uma obra pictórica. 

Após a apresentação das suas reflexões sobre a óptica, Leonardo da Vinci 

apresenta-nos um conjunto de estudos sobre as sombras próprias e projectadas, partindo 

da noção da construção de um espaço virtual pelo método da perspectiva cónica. Nestes 

estudos, Leonardo concluiu que «as sombras são indispensáveis para a perspectiva pois 

sem elas se compreendem mal os corpos e os volumes» e que, a projecção da sombra a 

partir de um foco de luz se faz do mesmo modo que se estabelece o ponto de fuga na 

geometria. Presente num desenho da escola de Leonardo (fig. 48)
166

, este procedimento 

revela-se muito elucidativo acerca do papel desempenhado por um estudo e a 

consciência da sua inimitabilidade numa obra final. Como é fácil de perceber, a sua 

adopção pictórica produziria uma imagem absurda, que em nada beneficiaria o modelo 

que se pretende legível e melhorado. Do foco de luz saem representações gráficas de 

raios divergentes, definindo um a priori do fenómeno luminoso, que condiciona o seu 

efeito na produção das sombras, o que não mereceu a atenção de Leonardo pelo simples 
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facto de direccionar o seu pensamento para o estudo específico da sombra própria e 

projectada. 

A definição do contorno de uma sombra projectada obtém-se com a maior ou 

menor definição dos seus limites. Leonardo defendeu que as sombras projectadas não 

deviam possuir uma linha limite muito definida, valorizando a representação da 

penumbra. Pelo contrário, outros pintores, como Dürer, insistiriam na definição dos 

contornos. 

Ao privilegiar a sombra, tem vindo a vencer a tese de que o tenebrismo barroco - 

que limita a importância da presença qualitativa da luz - originou uma valoração 

quantitativa, quando não mesmo predominante, da sombra. Trata-se de um olhar que 

direcciona o nosso entendimento para soluções técnico-expressivas, baseadas em 

evidências pictóricas, em que a representação da sombra assumiria o papel de 

protagonista entre os demais elementos da linguagem pictórica. Para nós, esta 

abordagem decorre de uma leitura meramente “formal” e quantitativa, muito distanciada 

dos conteúdos filosófico-teológicos e do imaginário criativo dos artistas que há muito 

dominavam a “modelação” das formas, sem necessitar de recorrer a efeitos luminosos 

suplementares, pelo que os efeitos de luz possuem forçosamente uma intencionalidade 

alienável.  

 

3.1 Caravaggio: a exaltação da luz e da sombra 

Se não vejamos, apelando a Caravaggio: as áreas das zonas obscurecidas no 

“todo” das suas pinturas são maiores do que as zonas em luz; mas, como quantidade não 

traduz qualidade, é na luz que encontramos a visibilidade do representado e a sua 

qualidade. Na sua obra, a luz é presença de uma “luz outra”, é uma luz em oposição a 

uma luz conforme a natureza, i.e., conforme a luz referencial da pintura consolidada ao 

longo do séc. XV, um século de consolidação da representação conforme a natureza, ou 

seja, em que a luz natural se referia à luz solar. Podemos considerá-la: Inexistente? 

Oculta? Inominável? Inclassificável? A luz revelava-se aos olhos sensíveis dos pintores 

desta época, através de fenómenos naturais (O Sol, A Lua, o fogo) e por via mítico-

religiosa atendia a uma luz espiritual, pertença de uma suprarrealidade invisível, 
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irrepresentável. Era uma luz referenciada na tradição grega antiga e na tradição judaico-

cristã. A luz supra-sensível recebida por via do platonismo, corresponderia – dentro de 

um sincretismo possível - à luz invisível divina judaico-cristã.  

Devemos viabilizar uma aporia (problema aparentemente insolúvel) da fé? Se não 

é viável, enaltecer a capacidade imaginativa do artista ao introduzir uma nova luz 

partindo de uma luz referencial sensível o Sol e/ou o fogo, numa reinterpretação destes 

fenómenos naturais e seus efeitos, de modo a romper com um receituário estabelecido 

que parecia já ter servido plenamente a construção de um espaço virtual tridimensional.  

Cremos que a diferença entre estas duas opções não é nítida em Caravaggio. O 

artista não legou desenhos nem escritos e mesmo as referências são por demais 

romanceadas e envoltas em mistério. Os escritos de Bellori sobre Caravaggio revelam 

mais do gosto e do «carraccianismo» do autor que de uma análise isenta. Tudo parece já 

ter sido dito, acerca deste pintor de quem apenas restou a obra, tão explorada e 

romanceada que não permite qualquer aproximação ao seu trabalho senão por via da 

exemplificação e leitura pictórica da mesma, no contexto específico desta investigação, 

e nunca como apropriação específica do seu estudo.  

Não se nega o uso que deu à luz um ponto de vista meramente «caravaggesco». 

Estes factos levam-nos a defender que uma leitura de e sobre Caravaggio pode 

degenerar na pior das especulações. Por outro lado, temos sempre a possibilidade de 

uma leitura fenomenológica, essa relação entre o sujeito e o objecto no seu contexto 

histórico, e, neste ponto, reconhecemos a Carlos Vidal a pertinência de denominar a luz 

em Caravaggio de «inominável»: 

[…] A luz e a obscuridade caravaggescas não respeitam (pictórica e 

literalmente), nem se ligam à vida, aos corpos e aos objectos 

circundantes. O mais importante é que, em Caravaggio, não há 

mesmo nem luz nem obscuridade, mas puras invenções e inéditos 

corpos compactos. Concluindo, o nome próprio da «luz sem nome» 

caravaggesca só pode ser «pintura». Nem «luz» nem «obscuridade», 

apenas «coisa». Pictórica. 
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Talvez pictórica. […]
167

 

O parágrafo supracitado que finaliza o livro, levanta-nos algumas questões. A 

primeira decorre da afirmação de que «a luz e a obscuridade «caravaggescas» não 

respeitam (pictórica e literalmente), nem se ligam à vida, aos corpos e aos objectos 

circundantes».  

Redefinindo o que é representação, afirmámos que «quem representa, representa 

algo, dá algo que vê ou imagina, a ver» e revela ainda de que «não há visibilidade sem o 

mínimo de luz». Para desfazer dúvidas sobre os limites da representação, torna-se 

necessário não confundir o que se apresenta com os limites da sua visibilidade. Como 

constatámos, Markus Gabriel e Stoichita levaram ao limite a ideia de uma 

«representação sem representado», a nosso ver, uma noção sem lugar quando a 

representação reclama da mimesis, de uma verosimilhança com maior ou menor grau de 

explicitude do referente. Portanto, o facto de a negritude parecer anular parte do 

representado não lhe confere estatuto: existirá enquanto metáfora, apenas como modo 

selectivo do que interessa mostrar, do que se pretende tornar visível. Caravaggio, entre 

outros, abdicando do pormenor, não esconde o tema. 

Não rejeitamos a possibilidade de uma interpretação no sentido subjectivo e 

especulativo, em que os limites da representação clamem pelo protagonismo da sombra, 

remetendo para uma simbólica do subliminar, de uma estética do indizível/invisível, 

mas não é seguramente o caso. Todas as obras de representação podem ser alvo de 

leitura subliminar, de interpretação simbólica, devidamente posicionada dentro do 

dizível/visível, em que o subliminar e o simbólico se inseririam forçosamente, porque é 

essa a função da representação em pintura, ao longo do período em questão. 

Na pintura de Caravaggio, estas luzes e sombras resultam de uma época de 

convulsão, que só o barroco valorizou e extravasou plenamente. Efectivamente a luz, a 

obscuridade e os corpos são inéditos em Caravaggio: pelo modo como irrompe na 

pintura e selecciona o que deve ser representado, tornado visível, a luz é suficiente para 

contrariarmos a ideia da sua inexistência.  
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Que há luz, há, embora se afaste de todos os referenciais pictóricos executados 

pelos pintores predecessores; a obscuridade surge, pela sua densidade no claro/escuro 

dos corpos quase sem transição entre a superfície onde incide a luz e a zona de sombra. 

Nesta sombra há densidade e quase anulação de matizes transitórios nas tonalidades da 

cor em sombra.  

A obscuridade que envolve o representado cria um espaço que parece negar 

geometricamente uma construção mas um olhar mais atento por toda a obra de 

Caravaggio revela-nos uma pintura inicial onde atmosfera e espacialidade estão 

presentes. Em “O Martírio de S. Mateus”, (1599-1600), (fig. 49)
168

 o espaço virtual 

pictórico possui legibilidade suficiente para ser percepcionado e se efectivamente, muito 

do espaço é submetido à obscuridade, também é verdade que nesta obra podemos 

distinguir o plano das paredes e o plano do chão. A invisibilidade é parcial na medida 

em que não é impeditiva de uma reconstrução mental e não é caso único o das obras em 

que se adivinha e se percebe mesmo o traçado parcial ou implícito dos planos que 

formam as paredes e o chão. Em abono da verdade, as últimas obras são extremamente 

obscuras e anulam o registo do espaço pictórico virtual. Temos, um Caravaggio que vai 

anulando progressivamente o espaço pictórico e mergulhando as suas figuras na “treva”.  

Se quisermos igualmente um conceito para o que denominámos de «figuras 

mergulhadas na treva», emprestando este envolvimento densidade aos próprios corpos, 

diremos que, num contexto sócio-teológico, a Igreja vinha a recuperar o dogma do Céu 

e do Inferno para fazer valer as bulas e para afirmar-se como o único meio de salvação, 

princípio perfeitamente conforme o espírito Tridentino. 

Neste contexto pictórico os corpos adensam-se e apresentam-se compactos, 

devido a uma representação direccionada para um realismo e um pormenor no 

tratamento cromático tonal dos corpos a que não falta uma grande explicitude dos 

contornos definidores da sua forma. 

Para nós, «a luz sem nome» não pode ser só pintura. A luz dita «sem nome» 

deriva de um Deus cujo nome «está acima de todos os nomes», nome não identitário, 

mas «nome atributo». «O Nome», enquanto nome de Deus, é a essência de todos os 
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nomes, do mesmo modo que «a árvore» era para Aristóteles substantia, princípio 

sígnico das diferentes árvores, portanto, o atributo aparece como nome/atributo ou 

atributo/nome é para todos os efeitos um referente. Temos que o nome se substituíu 

pelos atributos da divindade, por «cognomes»: Deus é O Inominável; Deus é O 

Omnipresente; Deus é Aquele que É; Deus é A Essência de todas as coisas; Deus é 

Luz… ou seja, todos os atributos do bom e belo terão forçosamente de existir como 

atributos/nomes de Deus.  

Mesmo reconhecendo, numa perspectiva wittgensteiniana, a falta de objectividade 

que a linguagem pode gerar, não deixamos de entender a quem nos referimos se 

falarmos de Luís XIV, ou Rei Sol. Na linguagem, desde a expressão oral à expressão 

pictórica, o contexto é sempre necessário. Portanto, a «luz sem nome» tem referente, 

paradoxalmente tem nome «É Luz». É luz do Sol? Não. Mas, em Pe. António Vieira, o 

sol é a luz menor de uma Luz Maior. É uma metáfora? É. Todo o discurso exegético vai 

neste sentido. Deus é tão irrepresentável como um anjo, o dogma da irrepresentabilidade 

de Deus há muito tinha sido ultrapassado e a Sua parte trina de Filho criara uma 

aproximação mais fraternal ao Deus «sem nome» tornando-O também Pai. Não fazemos 

desta tese um acto de profissão de fé, nem cremos que ela denote uma adesão, mas 

pretende, sem procurar qualquer tipo de filiação ao cristianismo, compreendê-lo. 

O pictórico é o final de todo um percurso. Os conceitos de cada época são tema de 

conversas e interpretações pelos seus protagonistas activos e passivos. Aos pintores, 

parte intelectual activa do todo social, pedem-se as ilustrações/imagens dos conceitos 

teológicos vigentes, cuja criação é a partilha entre conceitos socialmente existentes e os 

conceitos do próprio artista dando lugar a uma opinião/visualização particular. No 

domínio pictórico, as imagens não surgem à revelia deste contexto, quando muito 

incorporam-no e abrem novas perspectivas. Qualquer pintor tinha «e tem» plena 

consciência dos seus mecenas e de nada teria servido a Caravaggio o protectorado do 

Cardeal del Monte se da sua obra se retirasse uma leitura exclusivamente herética. 
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3.2 A luz entre profano e sagrado 

No domínio pictórico, achamos falso atribuir-se à luz ou à sombra a exclusividade 

do «mistério», quer por via da teoria de uma estética do visível, quer pela de uma 

estética do invisível, quer ainda pela prática pictórica. O profano e o sagrado não têm de 

rivalizar entre si e, caso um se sobreponha ao outro formam sempre um todo pictórico 

na obra, embora, como temos vindo a constatar, um elemento pictórico possa adquirir 

maior presença e a salientar-se os demais elementos.  

Na pintura, a relação entre as partes e o todo pictórico e/ou as partes entre si, tem-

-se revelado o princípio mais proveitoso ao entendimento das resoluções pictóricas 

presentes nas obras analisadas. O carácter tendencioso de valoração de um elemento 

pictórico pode falhar se não for analisado como o elemento diferenciador. Em 

Caravaggio, luz e sombra são a singularidade de toda a sua obra pictórica, através de um 

grande confronto entre ambas, radicando nesta dicotomia a razão pela qual os dois 

componentes pictóricos têm sido tão explorados. Este facto originou, de imediato, 

opções estéticas opostas: a valorização da negritude vs. a valorização da luz. A 

preferência/gosto é discutível, aceitável, ou ambas complementam-se? É matéria 

relevante como opção e leitura pessoal em território específico e especulativo sobre a 

visibilidade vs invisibilidade.  

A nosso ver, enquanto representação, só se pode valorizar a luz, porque 

representar é ilustrar, mostrar «algo», apenas a luz permite a visibilidade e 

consequentemente o «dar a ver». Analise-se a luz, então, como um «dar a ver» e o modo 

como é «dado a ver». 

No caso específico do denominado tenebrismo esteve implícita a crítica de uma 

insuficiência do «dar a ver» e simultaneamente do «como dar a ver». Felizmente para os 

seus promotores, a elite culta percebeu a qualidade das obras em questão e, atrevemo-

nos a dizer, a síntese simbólica no confronto luz/sombra: uma luz «outra» sem referente 

no mundo sensível, logo, luz vinda de outra dimensão, invadindo o mundo sensível 

onde a obscuridade, a treva da iniquidade e do pecado, tinha a sua morada. Um 

céu/mundo espiritual vs mundo real tantas vezes em confronto nas prédicas do próprio 

Cristo em frases como: «Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os mortos» 
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(Mateus, 8;22); «buscai primeiramente o reino de Deus» (Mateus, 6;33); «o que faz a 

vontade de meu Pae, que está nos céus, esse entrará no reino dos céus» (Mateus, 7;21): 

«não temaes aos que matam o corpo, e não podem matar a alma» (Mateus, 10;28); «Por 

isso é que lhes fallo em parábolas, porque elles vendo não vêem e ouvindo não ouvem, 

nem entendem» (Mateus, 13;13). 

O recurso a parábolas é bem ilustrado pelas parábolas do semeador (Mateus 13;1), 

do trigo, do grão de mostarda e do fermento, da cizânia e, por último, a parábola do 

tesouro escondido. A seu modo, nelas se explicita o conceito de corpo de luz. No final 

da parábola do tesouro escondido, que é uma antecipação do Apocalipse de João, Jesus 

refere o final apocalíptico como a vitória do bem e dos justos sobre o mal e que «Então 

resplandecerão os justos como o Sol, no reino de meu Pae. O que tem ouvidos de ouvir, 

oiça» (Mateus, 13;45). 

3.2.1 A emanação luminosa (influência filosófico-teológica) 

Na transfiguração de Cristo, o conceito de espírito e ou de alma como corpo de 

luz é ainda mais claro: 

[…] E transfigurou-se diante d’elles. E o seu rosto ficou refulgente 

como um sol, e as suas vestiduras se fizeram brancas como a neve. E 

eis que lhes appareceram Moysés e Elias fallando com elle. […] 

Estando elle ainda fallando, eis que uma lúcida nuvem os cobriu. E 

eis que saiu uma voz da nuvem, que dizia: Este é aquelle meu querido 

Filho em quem tenho posto toda a minha complacencia; ouvi-o. […] 

(Mateus, 17) 

O branco simboliza a luz que se torna parte da identidade das personagens 

sagradas à semelhança da ressurreição do Cristo. 

[…] vieram Maria Magdalena e a outra Maria vêr o sepulchro. 

E eis que tinha havido um grande terramoto. Porque um anjo do 

Senhor desceu do céu, e chegando revoltou a pedra, e estava sentado 

sobre ella; 
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E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua vestidura como a 

neve. […] 

(Mateus, 28) 

A frase «eu não sou deste mundo» encaixa perfeitamente numa luz suprarreal. 

Primeiro - Não é uma premissa apreciativa quantitativa que deve ser considerada. 

Mas não negamos uma via especulativa a Markus Gabriel e a Victor Stoichita, 

principalmente, quando remetem o enigma, o misterioso, a metáfora ao desconhecido 

que a negritude encerra. Se, como pretende M. Gabriel na sua abordagem platónica, o 

preto é fundo da caverna com seus mistérios, temos de considerar, por oposição, que o 

branco é a luz à entrada da caverna. Por outro lado, recorrendo às teorias da Gestalt 

sobre as relações de forma/fundo, atestamos que um pequeno quadrado amarelo sobre 

um fundo azul tende a evidenciar/destacar o amarelo, sendo que o contrário é também 

válido. Resta-nos perceber que uma cor saturada mais luminosa, como o amarelo, ganha 

ainda maior intensidade lumínica quanto mais escuro for o fundo. Considerando esta 

dupla análise, a luz ganha a dianteira.  

Segundo - Declaramos que esta abordagem se enquadra nos pressupostos 

filosófico-teológicos da Renascença de meados do séc. XVI a meados do séc. XVII, 

pelas seguintes razões: frente aos reformistas, a Igreja precisava de afirmar os seus 

dogmas; necessitava de uma linguagem simbólica reafirmativa dos mistérios do 

sagrado. Como sabemos, os mistérios de Deus foram sendo revelados do mesmo modo 

e meios com que evoluíram as civilizações: transmissão oral, escrita hieroglífica e 

representação de símbolos e pela escrita cuneiforme.  

No que respeita ao legado judaico-cristão, numa primeira instância, a influência 

judaica pautou-se pela supressão da representação do universo divino, mas os cristãos 

mostraram apetência, desde a simples simbologia do peixe e do pastor com o cordeiro 

aos ombros, pela representação do seu universo sagrado.  

No judaísmo, a um Deus apresentado na Tora pelo fogo divino, seguir-se-á um 

Deus, que, por um lado, será destituído de qualquer relação com as coisas do mundo, 

porque já não é luz de fogo, mas luz da Luz, e, por outro, terá presença no mundo pelo 
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Filho, mistério do Verbo que se fez carne, i.e., da Luz que prolonga a palavra vinda 

directamente de Deus aos profetas no Antigo Testamento, que está no Filho como 

palavra e presença, passará a ser reescrita pelos discípulos e, mais tarde, testemunhada 

pelas imagens e pela arte sacra em geral. A luz estará na palavra/mensagem, assim 

como nas imagens que a ilustram, fornecendo ao crente e ao não crente uma presença 

mais duradoura nas suas memórias do que mil palavras. Encontrava-se o melhor meio 

para traduzir a doutrina cristã, na qual os mistérios do Verbo encarnado, o Cristo, 

representa os mistérios da Luz, da luz presente na palavra e nos sacramentos, porquanto 

os mistérios são a palavra e os sacramentos, por sua vez, estes pela luz neles implícita 

unem o mundo ao divino. 

Sem intenção de indeferir uma tese apologética da sombra temos de considerar 

que é, pelo menos, de igual pertinência, a defesa em tese da apologia da luz e dos seus 

efeitos na cor, no espaço e na capacidade de criar diferentes efeitos de luminosidade, 

que estão muito para além da luz natural.  

 

4. Rumo a uma afirmação matricial na luz 

A luz tem uma origem. Na sua aparente imaterialidade, é um “corpo” de energia 

constituído por fotões com diferentes comprimentos de onda. Ao encontrarem a 

superfície dos objectos, reflectem-se em diferentes direcções e, quando captados pelos 

olhos, recebem cada comprimento de onda como uma cor. É deste modo que a zona 

mais iluminada de uma superfície reflecte maior quantidade de luz. À medida que vai 

ficando menos exposta, há perda de luminosidade e progressivamente a cor da 

superfície adquire tonalidades cromáticas tonais mais escurecidas do que a cor inicial 

onde incide a luz. Analisaremos, contudo, a possibilidade de validar um território 

específico para a luz e para a sombra, mas não sem antes percebermos melhor as 

características desta dicotomia de claro/escuro. 

Na história da pintura são vários os exemplos de uso da luz, tais como: da luz 

natural, do Sol, que vindo do “infinito”, segue um traçado de “raios” paralelos entre si; 

de uma luz dita “artificial”, quando na realidade não há luz artificial para um pintor, 

podendo considerar-se esta como a luz emitida por um foco luminoso próximo, 
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caracterizado por raios divergentes; da luz da aurora e da luz crepuscular; da luz 

utilizada como elemento da composição, traçando um percurso em que vai sendo 

dirigida para os elementos que se pretende evidenciar; da luz resplandecente; da luz 

simbólica do divino e da luz simbólica do diabólico; da acentuação da luminosidade e 

da acentuação da obscuridade. 

Dada a importância da definição de um determinado tipo de luz pretendido, que 

vai emprestar uma “atmosfera” à obra cujos conteúdos simbólicos e conceptuais se 

podem revelar fundamentais, é essencial ter presente que o pintor não representa a luz, 

mas tão só as zonas iluminadas dos corpos, i.e., os efeitos causados nas superfícies que 

a luz ilumina. É neste sentido que uma teoria da aplicação do foco luminoso partilha a 

construção da totalidade da obra com a poiesis, na estrita medida em que a opção do 

foco luminoso condiciona a direcção em que progredirá a sombra e condicionará, em 

alguns casos, a sombra projectada. Como sabemos, um foco luminoso colocado no 

“infinito”, digamos a luz do sol, projecta sombras que têm uma direcção paralela, 

enquanto que a luz da vela, à semelhança do foco utilizado na geometria descritiva, 

projecta sombras divergentes. 

Esta tipificação de possibilidades pictóricas requer do pintor a procura de uma 

direcção luminosa que lhe permita uma representação adequada do que 

conceptualmente pretende expressar, no entanto não lhe dá os meios técnicos e 

expressivos de que necessita para a realização pictórica da representação pretendida. A 

luminosidade é relativa e os factos perceptíveis são o domínio privilegiado para o 

encontro com as soluções técnicas e expressivas do pintor. 

Verificamos que a tipificação morfológica da luz toma a dianteira, na medida em 

que, na representação, é o elemento que permite a visibilidade do referente (uma 

determinada visibilidade objectiva, formal, e simultaneamente, subjectiva e 

conceptual…), mas, ainda assim, em indissociável parceria com a presença da sombra. 

 

Este vínculo entre luz e sombra inerente à forma do referente (luz própria e 

sombra própria do referente) está inclusive na pintura de cariz bidimensional, onde a 

sugestão de luz/sombra da forma é expressa através de uma mancha homogénea de cor, 
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mais ou menos luminosa, na zona que se pretende iluminada, e por mais escura na zona 

pretensamente em sombra. 

Desta dicotomia complementar entre luz/sombra, podemos ainda referenciar um 

percurso de abordagem do claro/escuro em progressão até ao Renascimento, período ao 

longo do qual se define e dá rigor uma metodologia consequente. Assim, de uma 

«insinuação» de volume presente nas personagens de Cimabue, segue-se uma 

volumetria subtil e pouco contrastada em Giotto, depois uma presença mais reforçada 

dos contrastes de luz/sombra, como podemos observar em Masaccio e principalmente 

em Piero della Francesca, pintores em que o claro/escuro adquire uma presença robusta 

de volumetria, que vai evoluindo no sentido do reforço naturalista, através de um 

“esfumado” subtil em Leonardo ou de um claro/escuro naturalista a que não é estranha a 

observação da luz natural e a aposta na sua representação. 

 Adquirido o conhecimento e a mestria pictórica do claro/escuro nos mestres do 

classicismo renascentista, assistimos a uma proliferação de experimentações pictóricas 

que desembocaram no claro/escuro artificioso de um Maneirismo mais preocupado com 

o efeito que com a “realidade” para, finalmente, se manifestar um claro/escuro muito 

definido, robusto e contrastado, de que foram arautos os pintores do período barroco.  

Na forma, a sombra própria tem de ser vista, pelo menos, em parceria com a luz: 

não há maneira de contornar esta situação. Como acabamos de observar, apenas 

podemos verificar qual destes elementos exerce o papel preponderante. 

Na construção da forma em claro/escuro, esta cumplicidade representacional entre 

luz/sombra, não invalida que luz e sombra possuam separadamente o seu domínio 

próprio. Efectivamente, o representado não pode ser visível sem luz, por isso dizemos 

que, na pintura, cabe à luz a definição de uma “atmosfera”, não apenas no sentido 

espacial como no caso da “Mona Lisa” (fig. 54)
169

 de Leonardo, mas também no de 

criar uma diferenciação de forma/fundo, ou mesmo de “abrilhantar”, reportando-nos a 

Nunes, a forma representada.  

No legado do séc. XV, o conceito de «cópia do natural», de mimesis, apresenta-se 

na prática da pintura como a estrutura lógica da consumação das formas 
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  vd. Anexo, p. 43. 
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tridimensionais, embora de um ponto de vista conceptual sirva implicitamente e 

incorpore o sentido alegórico do que representa. A lei é a imitação direccionada para 

uma finalidade precisa de acção (praxis) e do fazer (poiesis), logo, os artifícios 

pictóricos (cenário, gestos, adereços, símbolos explícitos ou velados) procuram 

deliberadamente atingir o “espectador” com a imagem. No limite, a cumplicidade entre 

luz/sombra na tradução da forma serve no plano teórico-prático o que, na 

imitação/verosimilhança, serve a relação entre o real/referente e a aparência/significante 

de características simbólicas na feitura das imagens. A partir de meados do séc. XVI, a 

escolha/aplicação da luz adquire cada vez maior evidência oferecendo imagens que 

sendo explicações visíveis de um representado invisível, provêm de um espaço real 

ficcionado. 

 As diferentes opções técnico-expressivas entre luz e demais elementos pictóricos 

(que por referência à semiologia, chamámos de elementos «sintáxicos») adquirem uma 

metodologia pictórica caracterizadora do artista; as singularidades pessoais do processo 

pictórico. 

Basicamente, a luz na pintura interage directamente com as formas, que, estando 

no espaço implicam uma espacialidade virtual, valendo-se da perspectiva como parte 

envolvente em torno do representado. Numa representação da volumetria em 

claro/escuro, a zona de maior incidência luminosa traduzia-se por uma saturação da cor, 

a partir da qual os variados matizes adicionados a outras cores construíam as 

tonalidades nas zonas da incidência luminosa. Nas zonas de transição para a sombra e 

na zona de sombra, procedia-se de modo semelhante, utilizando várias tonalidades mais 

escuras da mesma cor saturada, podendo a zona iluminada ou em sombra expressar-se 

com uma progressão tonal mais subtil na transição dos matizes ou com uma transição 

mais brusca e homogénea na de sombra. Na representação volumétrica comprometida 

com um espaço virtual tridimensional com os demais elementos representados ao seu 

redor. Tal é a intenção de Leonardo ao criar um fundo na sua “Mona Lisa” que, pelo 

método pictórico utilizado, dá a sensação de uma atmosfera ao mesmo tempo que 

acentua o fundo/espaço por trás da figura representada. 

Ao conceber a luz que iluminará uma determinada cena/espaço, o pintor terá de 

considerar a espacialidade virtual do representado no espaço/suporte e a relação com a 
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envolvente arquitectónica, tal como a relação e visibilidade entre as figuras 

representadas e entre estas figuras e o fundo. Desde logo, os pintores entenderam a regra 

básica da relação/distinção entre forma /fundo, reforçando a distinção entre o primeiro 

plano, tido como mais próximo de nós, e o de fundo, mais afastado, podendo alargar-se 

até ao “infinito”. Eis as duas soluções mais simples de aplicar: primeiro plano mais 

escuro e o de fundo mais claro; primeiro plano mais claro com cores mais saturadas e o 

de fundo mais escuro. Com recurso a soluções mais “sofisticadas”, a luz pode traçar um 

percurso ao longo do representado, criando uma sucessão de planos intercalados por 

zonas mais iluminadas e outras menos, chegando a pontuar com luz um espaço 

supostamente pouco iluminado ou sem luz, de modo a permitir uma leitura convincente 

do representado.  

 Através desta intervenção da luz, desta relação da luz com os elementos 

“sintáxicos” da linguagem pictórica, os pintores vão utilizando uma luz que subtilmente, 

na sua invisibilidade, abre caminho para novas relações significantes. Através dos 

registos luminosos (luz/cor, luz/forma, luz/espaço) presentes no representado pelos 

elementos da linguagem pictórica (mancha, cor, forma), foram surgindo novos graus de 

significação que ultrapassam em muito a representação literal de uma narrativa mítico-

teológica, passando à metáfora, à leitura subliminar, as «entrelinhas», a um eventual 

mistério de leitura hermética é por este motivo que, quando o artista acaba por expressar 

uma luz que se afasta da luz natural, uma luz sem referência no mundo visível, quando 

pretende representar os efeitos da luz/sombra.  

O pintor ultrapassou a dicotomia formal e tradicional da representação pictórica 

de uma luz/sombra, não se resignando com o “receituário” padrão renascentista do séc. 

XV, ampliando e reforçando todo um novo modo de aplicação dos elementos pictóricos. 

Esta recusa da impossibilidade de representação da luz espiritual acabaria vendo 

compensado o seu esforço de materialização de uma luz “outra”, também ela 

semelhante e de referência matricial na luz natural, na medida em que ambas são 

luz/energia invisível que existe não se deixando ver, mas se esta luz natural do Sol tem 

um foco referencial, a luz divina é imanência pura de total invisibilidade. 

A luz emanada do Sol (matéria invisível) não se deixa ver, ela dá a ver; é a luz do 

espírito e a luz da razão (a razão enquanto conceito sem forma); a luz supra-sensível 
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também não se dá a ver, tão pouco se deixa ver, porque não tem sequer existência 

energética subatómica, diríamos hoje: é emanência do divino e por isso se tornou luz de 

Deus, luz do espírito (essência espiritual ou corpo espiritual de luz)
170

. O grande feito 

dos pintores residiu num facto simples: a criação de uma luz completamente nova, na 

pintura tornando possibilitando a representação de uma luz irrepresentável: 

[…] The Sun, as the principle of heat and light for the earth, was 

regarded as an igneous mass and had its share in this worship. 

Christianity adapted this usual belief, but denied the divine title to the 

heat and light, and made them the symbols of divinity, witch 

enlightens and warms humanity. The symbolism led quite naturally to 

the liturgical rite by the Church on the Eve of Easter celebrates the 

mystery of the Death and Resurrection of Christ, of witch the 

extinguished and rekindled fire furnishes the expressive image. The 

beginning of the office also reflects the ancient beliefs. The new fire is 

struck from a flint and is blessed with this prayer:  

Lord God, Almighty Father, inextinguishable light. Who was 

created all light, bless this light 

sanctified and blessed by Thee, who was enlightened the whole 

world; make us enlightened by 

that light and inflamed with the fire of Thy brightness; and as 

Thou didst enlighten Moses when 

He went out of Egypt, so illuminate our hearts and senses that 

the may attain life and light 

everlasting through Christ our Lord. Amen. […]
171
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  Catholic Encyclopedia: Liturgical Use of Fire, www.new advent.org/cathen/06079a-htm 
171

  Tradução livre – […] O Sol, como princípio de calor e luz para a Terra, foi visto como uma massa 

ígnea que teve a sua veneração. O Cristianismo adoptou/adaptou esta crença estabelecida, mas ao recusar 

titular o calor e a luz de divinos, permitiu torná-los símbolos da divindade, a qual ilumina e aquece/afaga 

a humanidade. O simbolismo foi direccionado naturalmente para o ritual litúrgico pela Igreja para as 

Vésperas da Páscoa nas celebrações do mistério da Morte e Ressurreição de Cristo, o qual fogo extinguiu 

e reacendeu numa nova e expressiva imagem. O início do Ofício também reflecte as antigas crenças. O 

novo fogo eclodiu vigorosamente com a sua bênção através da prece:  

Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, inextinguível luz. Que criaste todas as luzes, abençoa esta 

luz santificada e abençoada por Ti, que iluminaste todo o Mundo, torna-nos iluminados por 

essa luz e inflama-nos com o fogo do Teu esplendor; como na presença iluminadora de Moisés 

quando saiu do Egipto, assim ilumina os nossos corações e sentidos para que consigamos 

atingir a vida e a luz eterna em Cristo Nosso Senhor. Assim seja. […] 

http://www.new/
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No entanto, se a obra pictórica se situa fora do âmbito da representação e não 

existe uma evidência de significado, é no entendimento e prática da interacção dos 

elementos da linguagem pictórica da pintura que se deve procurar entender o universo 

conceptual do pintor e o seu modo de o manifestar é um fazer, «o seu fazer» que nos 

exige um conhecimento mais específico da linguagem pictórica e suas raízes 

conceptuais.  
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CONCLUSÃO 

 

A luz ocupou desde sempre um papel fundamental na história de todas as 

civilizações. Aparecia em todo o seu esplendor pela aurora: era o Sol que se elevava. À 

permanência do Sol chamaram dia e à sua ausência, noite. Ainda assim, a noite 

apresentava algum grau de claridade: a este círculo de luz, denominaram de Lua. A Lua 

continha os seus mistérios, ora aparecendo cheia e mais luzidia, ora revelando apenas 

parte de si e, mistério dos mistérios, podia até desaparecer e acentuar a obscuridade que 

caracterizava a noite. A escuridão era treva tenebrosa, a ausência de Sol, a ausência de 

luz, sem a qual não havia visibilidade e se restringia o contacto com o mundo e a 

liberdade de movimento. 

Quanto maior a escuridão menor é a nitidez da nossa visão. As cores esvanecem-

se, não sabemos exactamente o que vamos encontrar e surgem na mente a dúvida e a 

insegurança geradoras do receio do desconhecido. O ser humano possui, como explica 

Damásio, um sentimento de existir, um «sentimento de si»: acto de ser que aspira à 

perpetuação, recusa a morte, revela insegurança perante o desconhecido, fazendo 

sobressair em primeiro lugar o instinto de sobrevivência, seguido de uma explicação 

plausível da existência. 

O instinto de sobrevivência revela um mundo cheio de adversidades. A primeira 

ligação ao mundo estabelece-se através dos órgãos dos sentidos. As sensações são 

percepções dos sinais vindos do exterior que exigem ser entendidos e interpretados. O 

Homem nunca se satisfez com a sua sobrevivência: necessitou de entender o 

percepcionado para garantir a sua tranquilidade e a do grupo. O desenvolvimento 

bioquímico do cérebro dotou-o de uma consciência que vai aplicar um elevado sentido 

de abstracção. Na sua percepção de espaço existe tempo: passado, presente e futuro. O 

mito apresenta-se como explicação/interpretação da sua condição humana. Certamente 

há uma razão/princípio para tudo: a lógica sempre apelou a uma explicação. 

Como tivemos ensejo de afirmar, o ser humano é um ser bio-psico-sociológico. 

Encontrar explicações para o mundo não é apenas tarefa isolada, o estereótipo esculpido 

de “O Pensador” de Rodin (1840-1917). A linguagem parte do espanto, da dúvida, de 
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inúmeras possibilidades de explicação do mundo. Nesta demanda de explicações, para a 

causa do mundo e dos seres, percepcionaram-se dois territórios bem distintos: a terra e 

seus seres e a “calote” esférica do firmamento com a esplendorosa e misteriosa 

presença. Dois domínios distintos, cada qual com seus enigmas: o primeiro era o 

mundo, para cujo aparecimento não havia explicação, embora para muitos fenómenos se 

encontrasse algum entendimento no encadeamento dos acontecimentos; ao invés, o céu 

era inatingível e podemos admitir que, por lógica dicotómica – Céu vs Terra, Dia vs 

Noite… - o mundo físico deveria possuir o seu ”par” supra-físico, um mundo de deuses. 

Utilizando as características que o desenvolvimento bioquímico cerebral lhe forneceu, o 

Homem dava os primeiros passos na procura da causa e no desvendamento dos 

mistérios da natureza por duas vias distintas: a via filosófico-religiosa e a via filosófico-

científica. 

A linguagem verbal foi o primeiro código utilizado pela humanidade. Desta 

“simples” organização/ordenação de sons, fazendo-os corresponder a objectos, 

sentimentos e/ou conceitos, destrinçaram-se as capacidades intelectivas da humanidade 

dos demais seres.  

Podemos afirmar peremptoriamente que vivemos rodeados de códigos, de 

estruturas “linguísticas”, na medida em que consideremos que tudo é 

código/comunicação, circunstância que exige um diversificado conhecimento de signos 

e símbolos que ultrapassam largamente os significantes da comunicação verbal ou 

escrita. 

Sendo tudo linguagem, ganha primazia uma abordagem de conhecimentos 

interdisciplinares em que a teoria de comunicação, a semiológica e a semiótica 

desempenham um papel essencial e a imagem – como afirma Damásio - adquire uma 

relevância inquestionável no desenvolvimento cerebral e na tradução de conceitos.  

A luz foi um enigma desde sempre. Na emanação invisível e estado incorpóreo 

tornar-se-ia cheia de mistérios, propícia a explicações variadas, de Platão, que 

considerava o Sol como o esplendor da estátua de ouro de Zeus, no Olimpo, e a luz 

emanando dos olhos para receber a visão das coisas, a Newton, que se limitou a 

constatar o fenómeno da refracção no prisma e avançou com a possibilidade de a luz ser 
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constituída por partículas, desmitificando a tese de Platão e contrariando a dos seus 

contemporâneos que a consideravam uma substância “etérica”. Com a primeira 

explicação plausível, Newton apresentou-se como um físico convicto, pois se tudo na 

natureza é constituído por matéria, também a luz teria de o ser. Porém a luz permaneceu 

e permanece em parte misteriosa, quer como causa, quer como efeito. Actualmente, a 

física da luz confronta-se com novos enigmas intrigantes do fenómeno e constituição da 

luz, tais como a dispersão subatómica de fotões e de neutrões e as oscilações de 

frequência, que negam a sua propagação linear e a velocidade constante.  

A nossa civilização pretendeu conotar o fenómeno da luz com a simbologia da sua 

origem. Enquanto fonte/foco iluminador, a luz tinha as suas origens no Sol e no fogo e 

era evidente o seu efeito iluminador. 

É factual que o Homem construiu um conjunto de mitos em demanda da razão de 

ser da eidosfera (o mundo visível) e nesta demanda acabou por alicerçar os domínios da 

ciência. Apesar das diferenças metodológicas, a não explicação dos fenómenos não os 

anula. Sem preconceitos, como Damásio faz nos estudos neurológicos ao cérebro, 

recorrendo à metáfora e à arte, validamos uma abordagem filosófica e científica, sempre 

que necessária. Do nosso ponto de vista o importante é a existência de uma base comum 

na estrutura bioquímica do desenvolvimento cerebral, que evidenciou o espírito 

inquiridor, deixando a cada qual a opção de se alicerçar na fé, na ciência ou na 

compatibilização de ambas, como foi prática do Renascimento denominado de início da 

Idade Moderna, porém retendo e proliferando todo um imaginário cuja complexidade 

teológica supera a pratica pictórica. 

A nosso ver as primeiras especulações mítico-filosóficas não são questões 

menores, mas percursos em busca de uma estrutura lógica do pensamento, 

questionações que permitiram um processo criativo profícuo. A literatura clássica mítica 

denota autores com elevado grau de abstracção da realidade, diríamos fazendo fé na 

ciência, um grau de abstracção típico do desenvolvimento bioquímico cerebral, que, à 

semelhança da ciência, questiona os fenómenos naturais: chama a si a mesma direcção 

num sentido contrário. 
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Em síntese, há um percurso da luz a reter na abordagem das imagens criadas. Na 

mente em que o mito reflecte grande imaginação (imaginare de imaginar; 

imagine//imaginatione//imaginariu de imagem/imaginação/imaginário) e se apresenta 

intrigantemente belo, ressurge dos textos míticos todo um imaginário profusamente 

criativo. 

Se não vejamos, a ciência já encontrou explicação para o aparecimento das 

galáxias e dos sistemas solares a partir da morte das estrelas. Quando as supernovas 

explodem, libertam pelo espaço sideral as energias e as poeiras subatómicas que as 

compõem. As poeiras tendem a uma ordenação, a sucessivas agregações sob a 

influência da força da gravidade, originando a formação de novas estrelas e planetas. Os 

sistemas solares assim como toda a matéria e os nossos próprios corpos são energia 

condensada das estrelas. De facto, tudo o que existe no plano visível e invisível provém 

das estrelas: o Universo nasceu da luz, tudo descende da luz, nós somos filhos da luz. 

Há diferença no conceito e na interpretação? Claro que sim.  

Mas o fenómeno pode levantar uma questão mais complexa para a qual não há 

resposta. Terá o Homem – com tanto de si por revelar – a capacidade de, sendo o único 

ser dotado de consciência e reconhecendo-se, de um ponto de vista bioquímico, parte do 

todo e ao mesmo tempo capaz de se colocar fora deste todo (como explica Damásio 

com a metáfora da orquestra) ser portador genético de uma noção de origem? Intuirá o 

Homem que a origem do Cosmos radicada na luz lhe chega à mente como parte do seu 

registo genético? Uma intuição/imaginação que lhe permite pelas suas características 

peculiares de ser inteligente, afirmar, contra todo o conhecimento disponível, que a 

matéria é constituída por átomos, como fez Demócrito e/ou a Leonardo da Vinci na 

antevisão do voo? 

Mesmo vaga, há uma transversalidade entre filosofia, teologia e ciência? 

Consideramos que sim, na medida em que levantam questões com base numa 

fenomenológica comum. No entanto, exceder-nos e entrar em comparações com o que 

pode não ser comparável, diremos que partem da causa comum, embora utilizando 

meios distintos, sem necessidade de confronto. É a perspectiva interdisciplinar 

recentemente colocada na Enciclopédia Interdisciplinar de Ciência e Fé – Cultura 

Científica, Filosofia e Teologia.  
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Na teologia, o ponto de partida é dogmático e incontornável, pois antes de 

qualquer tipo de manifestação já existia Deus. Colocado o Criador antes do 

manifestado, ficou inviabilizada qualquer possibilidade científica para encontrar 

explicação para a origem do mundo físico.  

O Homem de fé monoteísta apresenta-se escudado por um argumento 

intransponível de raiz judaica transmitida à civilização cristã: Deus é princípio invisível 

e inominável, Ser Omnipresente, Omnisciente e Omnipotente. Portanto a ciência divina 

está acima de todo o conhecimento a que o Homem possa aspirar, porque «antes era 

Deus». 

A ciência concebeu a partir de Peter Higgs (1929-), a constatação da existência de 

uma partícula, o bosão, cuja característica proporciona à matéria possuir massa. Um 

elemento de pouco valia para o crente, que pode continuar a colocar a questão: donde 

vem e como se forma o bosão? 

Actualmente, a neurologia acredita que o ser humano tem nos órgãos dos sentidos, 

particularmente na visão, o primeiro elo de relação com o mundo dos fenómenos. Neste 

conceito reside a tese neurológica defendida pelo cientista e investigador António 

Damásio, que nos dá, no seu primeiro livro O Erro de Descartes, a Emoção e a 

Neurobiologia da Consciência, uma primeira noção do que apelidou, no ser humano, de 

«sentimento de si». A sua “crítica” a Descartes não representa a negação da validade do 

«cogito ergo sum», o «penso logo existo» (o cogito de cogitare é capacidade de 

imaginar).  

O espírito científico de Damásio sabe que o acto pensar/reflectir é fundamental na 

experimentação laboratorial de investigação: não há como negar a racionalidade exigida 

na observação e leitura dos dados. Também não é verosímil que Damásio desconheça 

como a Idade Moderna foi crucial para o pensamento científico, para a epistemologia, 

que teve em Francis Bacon (1561-1626) e René Descartes dois pilares fundamentais 

para uma metodologia experimental e racional: em Bacon, o apelo ao método 

experimental e com o método de Descartes, um projecto epistemológico baseado na 

racionalidade. 
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Damásio pretendeu demonstrar uma evolução bioquímica do cérebro humano em 

que o pensamento é posterior à sensação. Por este motivo o seu “espinosismo” impõe-se 

como um a priori a Descartes, no seu segundo livro, Ao Encontro de Espinosa: As 

Emoções Sociais e a Neurobiologia do Sentir. Espinosa apresenta-se mais próximo das 

suas conclusões neurológicas, intuindo o processo do funcionamento da consciência, 

quando propôs três categorias de conhecimento, a saber: a primeira corresponderia à 

percepção sensível (o acto de ver, entender e experimentar); a segunda, à razão; a 

terceira, categoria à filosofia, o conhecimento/sabedoria adquirido(a) como ponto de 

chegada de um longo percurso. 

Se não há pensamento sem assunto, i.e., quem pensa, pensa sobre algo, também 

não há representação sem representado. Representa-se algo observado ou recriado a 

partir do que se percepcionou. Não é possível representar o que se desconhece: quando 

muito imagina-se o desconhecido, a partir de elementos, símbolos ou estabelecem-se 

códigos. Para Damásio, o que diferencia o ser humano é o facto de nos vermos 

indivíduos pertencendo a um todo, e, simultaneamente, como indivíduos fora deste 

todo. O «sentimento de si» define-o como um «eu sou». Como diria Damásio, apelando 

à metáfora do músico na orquestra, temos a capacidade de nos vermos como músicos 

fazendo parte da orquestra (a eidosfera) e simultaneamente colocarmo-nos fora dela no 

papel de maestro. Quiçá como espectadores!? «Acrescentamos nós!». 

Com este paradigma, Damásio abre-nos novas perspectivas. É o exemplo de um 

cientista que não teme uma inflexão metafórica à explicação do pensamento científico 

quando cita indiferenciadamente Richard Feynman (1918-1988), um correligionário 

cientista, ou o poeta Fernando Pessoa (1888-1935), pensadores de áreas distintas, 

portanto sem preconceitos em separar os fenómenos, já que um verdadeiro espírito 

inquiridor sabe que um fenómeno é simplesmente intrigante, e, como tal questionável. 

Para Damásio, a evolução bioquímica do cérebro dotou o ser humano de 

capacidades sensíveis e questionadoras que acrescidas da necessidade de afirmação de 

convicções, fizeram surgir no indivíduo a necessidade de comunicar as impressões e o 

entendimento de uma realidade sensível e/ou de uma supra-realidade invisível que 

tornam o ser humano admiravelmente único. Com este cientista temos a plena 
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consciência do longo processo de desenvolvimento bioquímico na formação do cérebro 

e da diversidade das respectivas apetências inquiridoras. 

Não é por acaso que o cientista faz recair a sua atenção na actividade artística. A 

actividade artística segue um percurso semelhante. O artista pintor sensibiliza o mundo 

a partir da percepção sensível visual e da interpretação do referente e constrói com os 

significantes (elementos pictóricos, meios técnico-expressivos) uma interpretação da 

realidade e/ou de uma supra-realidade, até ao momento pertença da transcrição oral ou 

escrita. A luz, na sua invisibilidade física, actua no Homem a dois níveis (verdade «de la 

Palisse» …): permite a visibilidade e desperta interrogações, logo, é “luz” do espírito, 

do entendimento. 

Na pintura, a luz surge como cópia directa, a saber, a tradução da luz do mundo, 

quer se trate do Sol ou do fogo, mas é a “luz” do espírito que a faz surgir como 

metáfora. Pouco importa se a luz se deixa ver ou apenas deixa ver: ela pode adquirir 

visibilidade pelo modo como é utilizada pelos pintores, nomeadamente no período 

renascentista. A luz, na presente investigação, escapa às referências e procura novas 

formas de representação que acompanhem a luz “outra” dos mitos, essa luz por detrás 

ou para além do Sol. 

Na cor reside a presença sub-reptícia da luz, na medida em que, na realidade, a luz 

toca o mundo, reflectindo-se para os nossos olhos. Seguindo esta premissa mais estrita 

da ciência, acabaremos por afirmar que não nos é dado ver a superfície dos seres e das 

coisas, mas somente a luz que reflectem, sendo que a ciência considera que a visão 

engana. Efectivamente, há pertinência nestas afirmações. Numa primeira fase, a 

percepção humana adaptou-se às condições de sobrevivência. No entanto, para o pintor, 

a cor e o espaço são evidências presenciais das quais retira os requisitos tidos como 

necessários à representação. Neste sentido, o acto de pintar é solução pictórica, todavia 

tenhamos em conta a necessidade de redimensionar a aparência lumínica e a 

metodologia utilizada que o motivaram. 

 Comecemos pelas principais soluções encontradas, a saber: um período em que a 

luz na representação de imagens bidimensionalizadas definia a zona iluminada da 

forma, recorrendo a uma tonalidade mais clara da cor do referente, podendo em algumas 
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situações utilizar o branco, e, para a zona de sombra, a sua tonalidade mais escura; 

adquiridos os meios para a construção de uma tridimensionalidade virtual, o método 

proposto permanece simples, baseando-se na aplicação de várias tonalidades em ambas 

as zonas, criando deste modo a ilusão de volume. Parece evidente que a relação da luz, 

com os demais elementos da linguagem pictórica surge numa relação luz/cor. 

Constatamos que a luz se revela não se revelando, ou seja, permite ver e dá-nos a ver as 

coisas com determinada forma e cor. À semelhança de Newton, afirmamos que o 

“corpo” da luz, não se deixando ver porque energia, é constituído por “energia 

colorida”, que os mecanismos da visão traduzem. Do encontro deste fenómeno com a 

possibilidade de traduzirmos em imagens qualquer narrativa, surge uma 

“materialização” da luz “outra”, não menos inverosímil que um centauro ou um anjo. 

De facto, a pintura tem a possibilidade de tornar visível o invisível, de dar presença a 

uma não presença. 

Ainda a partir de Damásio, podemos reafirmar um percurso matricial na 

percepção do fenómeno da luz e consequente transmissão oral e escrita do seu 

entendimento e da necessidade de transposição dos mitos em imagens pictóricas, mais 

ou menos simbólicas, já que a imagem acompanha a propagação das convicções 

míticas, “materializando-as”, e mais do que segui-las, reforça-as. Percebido o seu 

impacto no público em geral, a imagem foi adquirindo uma mais-valia, uma presença 

cada vez maior no seio das civilizações. A Igreja sempre utilizou as imagens, qual “livro 

dos analfabetos”, para manter a presença doutrinária dos textos sagrados, desde sempre 

e especialmente no denominado período da Contra-Reforma. 

A interpretação dos textos sagrados precede a sua transposição em imagem 

pictórica, requer o seu conhecimento e as respectivas conotações simbólicas. Olhando o 

mundo como um sistema diversificado de códigos/signos, a pintura tem a sua estrutura 

lexical própria. Comum a todo o indivíduo, é a capacidade de abstracção, a capacidade 

de fazer, na relação com o mundo exterior, o «input» e/ou o «output», no dizer de 

Damásio, dos dados/códigos que lhe são fornecidos. Por tal motivo, quer se trate de arte 

ou ciência é esta capacidade a motivadora humana que vem caracterizando a abertura de 

novas possibilidades. 
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Na temática do mito da luz, destacámos o imaginário pictórico desenvolvido entre 

os meados do séc. XVI e meados do séc. XVII. Embora conscientes de que as 

singularidades dos efeitos lumínicos tiveram predecessores, por exemplo, Rafael no 

fresco “A Libertação de S. Pedro”, (fig. 55)
172

 quisemos mediar as datas com base em 

dois acontecimentos fulcrais: o início da Contra-Reforma e a actividade artística de 

Rembrandt. 

Os homens cultos já não estavam apenas nos mosteiros. Este movimento 

humanista teve os seus pioneiros em intelectuais como Marsílio Ficino, ao longo do séc. 

XV, que revelou uma apetência sincrética acentuada e que na sua idolatria “herética” 

por Platão possuía em casa um busto do mestre grego iluminado por uma vela, valendo-

lhe a protecção dos Médicis; em frades, como Giordano Bruno, na passagem do séc. XV 

para o séc. XVI. Porém, raramente as interpretações e descrições destas abordagens 

surgem ligadas ao imaginário sagrado da Igreja de Roma, facto que revela a sua pouca 

abertura a inovações doutrinárias. Como afirmámos, não se tratou de uma reforma no 

seio da Igreja mas de uma afirmação da doutrina vigente: aos argumentos protestantes, a 

Igreja replicou reafirmando os seus princípios. Não admira que os sincretismos, as 

ideias heréticas e as incursões em território pagão grego se confinassem a um modelo 

formal, deixando à solta a pintura dita pagã desse mesmo legado para os palácios e o 

deleite da sociedade laica. 

Percebemos como a luz presente no legado mítico ocidental evolucionou sob duas 

linhas de pensamento religioso, o grego e o judaico e como o humanismo renascentista 

tentou conciliar ambas, podendo a influência possuir diferentes interpretações. O mito 

da caverna chegou a Plotino, circunscrevendo a condição humana a uma contingência, 

da qual aparentemente não havia (ou não era perspectivada) uma saída. O Homem 

confrontava-se continuamente com um mundo reflexo de outro (supra-sensível), onde as 

coisas eram Formas/Ideias perfeitas, um mundo de arquétipos. Pelo contrário, a visão 

estava corrompida, porque só podia observar cópias e, consequentemente, o acto de 

pintar não reproduzia se não uma pintura/cópia. Sendo o referente/mundo cópia menor 

do seu arquétipo, o mundo dos deuses, a pintura enquanto cópia da cópia era 

considerada menoridade representacional. Sem acesso à verdadeira beleza do supra-
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sensível, restava desfrutar das sombras projectadas na parede da caverna, perante o que 

Plotino considerou que a metáfora não permitia ir longe e que, ao representarmos as 

imagens, só poderíamos representar a partir daquilo que conhecemos. Se só 

conhecêssemos sombras, forçosamente teríamos de as representar, logo, para Plotino, a 

pintura, o mesmo é dizer a representação de qualquer imagem, é filha da sombra. A 

pintura nascida da sombra é aporia várias vezes defendida. Contudo, o mito da alegoria 

da caverna não acaba aqui. 

Plotino parece ignorar Platão, quando - após a descrição do interior da caverna – 

nos apresenta a possibilidade de redimensionar o homem vulgar sujeito a viver na 

sombra e da sombra. O sábio é aquele que, tendo chegado à entrada da caverna, 

despertou para a realidade maior, a realidade que sob a luz torna tudo explicitamente 

visível e entendível, e que disto dará testemunho após o seu regresso. 

Na luz fora da caverna reside a superação da ilusão das sombras e o conhecimento 

da essência do Belo e do Bom de todas as coisas. Estamos convictos de que Plínio fica a 

meio do caminho, ou seja, entende a sombra sem perceber que a sombra projectada só é 

possível existindo um foco luminoso. Colocada a questão deste modo, parece a aporia 

de Plínio completamente descabida? Não queremos ir tão longe. Mas admitamos que 

Plínio não considera a luz causa do fenómeno. Do mesmo modo, não quis Damásio 

desclassificar Descartes, ou seja, Descartes observa o papel e a importância do 

pensamento, mas não se apercebe de que este distingue o Homem dos demais seres, não 

explicando o que precede o acto de pensar: a percepção sensível. 

A experiência diz-nos que, se olharmos para o fundo da caverna, a escuridão 

impede-nos de ver, de igual modo, a intensidade da luz que a invade, fazendo jus à ideia 

de que sol/clarão/esplendor é também barreira à visibilidade. Colocado deste modo, o 

mito apresenta alguma imprecisão, no entanto não o denigre, na medida em que 

entendemos a intenção da metáfora: a luz abre a outra realidade, a outro mecanismo de 

visão. Apenas o recurso ao novo pressuposto para realça os limites da visibilidade: o 

mergulho na luz e/ou na obscuridade impede-nos a visão. 

À semelhança de A. Damásio, concluiremos, que estando a luz na origem da 

visão, proporcionou o primeiro contacto com o mundo – a defesa de um a priori 



 

303 
 

espinosiano – seguido de uma reflexão possível sobre os fenómenos observados, 

acompanhados da vontade de expressar emoções que originaram naturalmente a 

fonética e o progresso da linguagem. Tais motivações desencadearam o incremento de 

códigos cada vez mais abstractos: a visualidade originou a apreensão/representação do 

mundo sensível e posteriormente a escrita hieroglífica, que se tornaria cuneiforme num 

nível sígníco mais abstracto; o som, a estrutura fonética mais elaborada de significantes 

e significados e a música, a forma de arte mais abstracta. Assim, situada a arte no plano 

mais abstracto das funções cerebrais, entendemos o interesse da neurociência pelo seu 

estudo. É o momento em que escapamos da inserção na orquestra, desse fazer parte de 

um todo com a natureza, para nos colocarmos no papel do maestro, que, 

simultaneamente, se posiciona de fora. 

A visão adquiriu um estatuto privilegiado em relação aos demais sentidos como 

demonstra a ênfase colocada por Platão no mito da caverna, uma luz cuja metáfora 

adquire grande e importante diferença no modo como interpretamos o mundo sensível. 

A defesa de que a luz do Sol era a estátua de Zeus, com uma presença fronteira entre 

dois mundos ou duas dimensões existenciais, reforça este conceito. 

São muitos os exemplos da importância simbólica atribuída à luz: para os egípcios 

da Antiguidade a luz do Sol era o próprio Deus, cruzando o firmamento; no 

cristianismo, sob a influência e a adopção da tradição judaica da Tora, a luz submete-se 

a uma interpretação mais complexa; no Livro do Génesis, o «Fiat Lux» é a expressão da 

vontade de Deus, dando início à Criação, mas ainda assim, só no quarto dia é criado o 

firmamento. Segundo a interpretação judaica, a Criação é parte da emanação de Deus, 

porque Ele está para além de tudo o que d’Ele emanou. É uma luz imperceptível e 

inacessível além do manifestado. O judaísmo permanece aguardando a vinda de um 

Messias como profeta ou Rabi, jamais aceitando o conceito de Deus vivo entre os 

homens, de um Filho que é Deus com o Pai e Luz da Luz, o Verbo/Luz feito carne dos 

cristãos. 

A luz nunca foi encarada como um fenómeno natural: a luz do Sol ou do fogo era 

olhada como a luz do mundo reclamando simultaneamente de uma origem misteriosa, 

que, podemos dizê-lo, «se revelava não se revelando», apesar da dificuldade de 

conceber o «nada»; a luz do mundo apelou a um mundo de Luz. Na realidade, o mundo 
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apresenta-se-nos como uma progenitora, uma cadeia bioquímica evolutiva bem mais 

complexa, questões sem resposta cabal na Antiguidade, no Renascimento e na 

actualidade. 

A Igreja Católica Apostólica Romana tinha-se como a detentora da verdade, não 

apenas de uma verdade teológica e moralista de foro religioso, mas também de um 

dogma social alargado. Era uma teologia dogmática com uma razão de ser do mundo e 

dos seres, que devia pressupor um conjunto de regras definidoras do certo e do errado 

em qualquer acto humano. 

Sendo o pensamento livre e incontrolável, caberia ao Papa a convocação de 

Concílios com a finalidade de afastar os focos de livre interpretação e heresia, apelando 

à reafirmação dos dogmas da fé. Porém a Igreja não estava isenta das influências 

humanistas. Os Papas provinham do seio da aristocracia, de famílias dominantes, e 

muitas eram as cumplicidades intelectuais com os pensadores humanistas, mas perante a 

miragem da perda de credibilidade e de poder da corte papal, lançada pelos reformistas, 

impunha-se banir os conteúdos tidos como heréticos. Havia a noção da necessidade de 

manter os princípios básicos da exegese e a Igreja como herdeira dos mistérios da Luz. 

As alegorias pagãs podiam coexistir com a temática sagrada mas não invadir a 

temática religiosa, no entanto, cremos ser possível o estudo de algumas investidas neste 

sentido. Concluiremos que a representação de cenas sagradas, tinham de ser 

suficientemente explícitas no seu conteúdo sagrado. Resultando no apelo a uma 

demarcação de territórios entre profano e sagrado, imprimindo no imaginário teológico 

católico da pintura uma presença mais pungente sob as directivas do Concílio de Trento. 

Aos pintores caberia evidenciar e exaltar os mistérios da fé em que se espelha uma fé 

consubstanciada nos sacramentos, i.e., na luz da redenção, a luz que vem pelos 

sacramentos e os sacramentos que levam à luz. 

A luz do fogo apelava mais ao mito de Prometeu, um mito fora do contexto 

teológico-cristão. Ao fogo/chama/luz bastava o seu valor simbólico na vela ou, 

paradoxalmente, a luz das chamas do inferno, em “O Inferno”, de Bassano (fig. 56)
173

. 

Pelo contexto do representado, estas últimas luminárias não careciam de serem 
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confundidas com a Luz Crística: a «Luz da Luz, do Deus verdadeiro de Deus 

verdadeiro» nada tinha a ver com o Sol, «a luz menor duma Luz Maior», como vimos 

em Pe. António Vieira. 

O Sol, aparentando um foco raiado, serviria como referente pictórico à 

representação pictórica de uma «Luz Maior». A representação do sol numa referência 

naturalista aparecia “redimensionada” em esplendor, envolvendo a divindade e/ou 

“rasgando” o firmamento, trazendo-nos um vislumbre de uma Luz Divina: em Rubens 

(fig. 57)
174

; em Rembrandt (fig. 45)
175

; em Greco (fig. 58)
176

; em Giulio Romano (fig. 

59)
177

; em Corregio (fig. 60)
178

; em Pietro da Cortona (fig.61)
179

; em Andrea Pozzo (fig. 

62)
180

 e em Greco (fig.63)
181

, de cunho pagão em Giulio Romano, mas sobretudo, ao 

serviço de uma representação mais conforme a reabilitação e a propaganda da Igreja 

Católica.  

Em Giotto, esta luz aparecia como auréolas simbólicas de luz através de uma 

representação pictórica contraditória, em que, o representado apela a uma volumetria e 

espacialidade virtual, mas simultaneamente apresenta auréolas circulares, 

bidimensionais: círculos dourados em torno das figuras santas representadas. Ao invés, 

o Renascimento, embora o anuncie e sirva os intentos de representação simbólica da luz 

divina, aplicaria o conhecimento da perspectiva para transformar os círculos de luz em 

elipses – conforme a perspectiva – e abdicando do característico dourado a favor da 

utilização do branco e/ou do amarelo, o que traduz a necessidade de expressar uma 

maior presença de luz, uma valorização de momentos bíblicos que distingam o Jesus 

Cristo, a Virgem Maria, os Anjos e/ou a eclosão/manifestação da presença de Deus Pai, 

entre os demais santos aos quais uma simples auréola bastava. 

Para o efeito, imaginaram os pintores grandes focos raiados de luz e posicionados 

em vários locais do quadro (de cima, de baixo, lateralmente, focos distintos para zonas 
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diferenciadas, foco vindo de trás, acompanhando a aparição de uma personagem, zonas 

iluminadas sem revelar de onde surge a luz …). 

Após o séc. XV, o reportório pictórico revelou-se mais interessado na criação 

teórico-prática de um novo “receituário” pictórico denominado de «naturalista», sem 

precedentes na pintura. Como exemplificámos, a teoria tratadística de Alberti a 

Leonardo passando por della Francesca e a prática pictórica de Massaccio a Leonardo 

são o paradigma de uma tridimensionalidade virtual e também de como a pintura das 

personagens sagradas podem ser confundidas com seres humanos comuns, tal a 

ausência de elementos identificadores de cunho sagrado inseridos no representado. 

O séc. XVI reabilita e insiste, principalmente após o Concílio de Trento, numa 

nova dinâmica catequizante. Em boa verdade, impôs-se a necessidade de afirmar a fé, 

formando padres profundamente conhecedores da doutrina e delegando nos mais aptos, 

da Ordem de Jesus uma nova missão evangelizadora, uma nova cruzada, desta feita, de 

Bíblia em “punho”. Como resposta ao protestantismo, a Igreja cria um Índex e, no 

último cartel do séc. XVI, pela primeira vez, o Catecismo da Igreja Católica, cujo texto 

permaneceu sem revisão até finais do séc. XX.  

Por estes motivos Lomazzo defendeu um artista munido de conhecimentos 

sociológicos, políticos e teológicos, além dos conhecimentos habituais específicos na 

teoria e prática pictórica cujo acto de concepção da obra não deve ser coarctado. O 

pensamento sempre foi livre e intocável, mas não devemos cair na ingenuidade. A 

indicação de Lomazzo encerra uma advertência subliminar, mais precisamente: ao saber 

que a sua obra se inscreve num contexto social alargado, com, «dizemos nós», um 

envolvimento político complexo em jogos de interesse e poder, nos quais o mecenato 

clerical da Igreja pugna por princípios doutrinários a respeitar, o pintor, mesmo sub-

repticiamente, alguma cedência à liberdade terá feito a favor das concepções filosófico-

teológicas. 

Neste contexto, parece-nos admissível a necessidade de respeitar a cor simbólica 

de um manto ou as características de determinado símbolo, já que em nada impediu a 

concepção, composição e técnica aplicada, elementos que teriam desfeiteado o carácter 

pessoal da obra. 
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Por conseguinte, é possível reconhecer que o pintor, o cientista e o filósofo 

possuem em comum a percepção dos fenómenos, embora divergindo na formulação da 

questionação e na metodologia interpretativa utilizada. Todos estabelecem códigos, 

linguagens, sistemas. Na procura de respostas, criam paradigmas, as suas “verdades” 

interpretativas, para os quais a introdução de um novo conceito reclama do vislumbre 

criativo de novas possibilidades: o “eureka” ou “fiat lux” criativo.  

Efectivamente, querer tornar visível o invisível, dar corpo à Luz Maior incorpórea 

do divino - que o símbolo já representara - pode ganhar maior presença e explicitude 

pelo engenho dos pintores, que, ao evidenciarem os efeitos de luz até então nunca 

utilizados, deram-lhe uma presença singular. Doravante, temos a possibilidade de 

reafirmar que o invisível adquire visibilidade, o inmanifestado se manifesta. É luz que 

se «revela não se revelando». É também a possibilidade de termos uma luz ultrapassada 

pelo atributo de dar a ver, que a seu modo rompe com o destino de permanecer velada e 

se revela como um mundo de novas possibilidades. 

A este fenómeno não escaparam sequer os escultores/pintores, como Bernini, que, 

no “Êxtase de Santa Teresa”, (fig. 64)
182

 não resiste a colocar um esplendor em metal 

dourado vindo de cima e por trás do anjo que surge perante Santa Teresa d’Ávila. 

Foram os pintores que redimensionaram o uso da luz – mais uma vez servindo um 

conceito filosófico-teológico, uma função sócio-teológica – trazendo para a pintura uma 

luminosidade nunca outrora conhecida e contribuindo para a afirmação/propaganda da 

doutrina da Igreja Católica. 

Sem este apelo suscitado pelas escrituras e devido ao inegável poder do mecenato 

clerical, cremos que a luz permaneceria numa estreita relação com a luz do mundo, a 

saber: um foco em direcção ao representado e direccionado da esquerda para a direita e 

vice-versa, em ângulo de quarenta e cinco graus, ou, relembrando a pintura anterior ao 

Renascimento, a luz que servindo a representação bidimensional se traduzia por uma 

luz/cor, ou seja, a luz e a sombra de cores homogéneas e planas diferenciadas pelo matiz 

(a tonalidade mais clara para a zona de luz; tonalidade mais escura para a zona de 

sombra). 
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Por ausência documental há uma declarada falta de meios para abordar a obra de 

Caravaggio. Terá o pintor utilizado a luz lateralizada como mero efeito pictórico? 

Existirá na forte dicotomia luz/sombra um confronto entre a luz divina e a treva 

mundana? Parece-nos difícil de obter uma resposta sem causar algum embaraço 

especulativo. A lateralização do foco é característica óbvia do pintor. Esse recurso 

torna-se tão evidente que parece ter sempre existido, em “O Martírio de S. Mateus” (fig. 

49)
183

 as figuras centrais recebem uma luz vinda de um foco lateral e simultaneamente 

com um foco a quarenta e cinco graus vindo da esquerda e incidindo na figura central e 

caída; o mesmo em “A Conversão de S. Paulo”, (fig. 65)
184

, em que temos um S. Paulo 

sob um foco vertical, algo ambíguo dada a iluminação do tronco do equino que aponta 

para uma luz vinda de cima e do lado do espectador. Se o efeito decorreu da simples 

necessidade de iluminar o que o pintor pretendia mostrar, tendemos a concluir que foi 

uma resolução pictórica - qualquer elemento que surge na pintura é de teor pictórico - 

embora possa não ser meramente pictórico, porém também é verdade que a luz lateral 

foi por vezes abandonada.  

Por outro lado, a completa separação entre luz e sombra na assunção de uma total 

obscuridade é parte da obra final; a ausência de luz negando a espacialidade  não se 

revela uma característica global, em “As Sete Obras da Misericórdia”, (fig. 66)
185

  há 

uma sugestiva representação perspéctica. Em Caravaggio a luz não é sempre lateral 

(luzes vem de cima a par da luz lateral). O espaço envolvente não é sempre 

impenetravelmente obscuro, mas utilizou uma luz e uma obscuridade únicas na sua 

irregularidade pictórica. Percebemos a classificação de tenebrismo na medida em que, 

na pintura, eram habitualmente representados locais com os seus objectos, quais 

cenários ora mergulhados na obscuridade como se o pintor só reconhecesse a presença 

de personagens principais, síntese simultânea de protagonistas e de representação 

pictórica. 

Quando o comparamos a Rembrandt, surgem-nos como pintores de igual 

virtuosismo, que encontraram na luz a característica e o cunho pessoal de autor. 

Caravaggio usa uma luz inclassificável. Mas Rembrandt faz da luz o meio pelo qual ela 

                                                           
183

  vd. Anexo, p. 39. 
184

  vd. Anexo, p. 54 
185

  vd. Anexo, p. 55. 



 

309 
 

pode emparceirar – na sua invisibilidade – com os demais elementos da linguagem 

pictórica. 

Em Rembrandt, a luz é diferente: participa de toda a pintura, quer seja de temática 

profana ou sagrada e assim ultrapassa o mero efeito pictórico de se tornar uma luz 

“outra”, embora também a ela recorra. A luz de Rembrandt já não é apenas a Luz Maior 

de uma luz menor ao serviço da sua obra de temática sagrada: é a luz da pintura, a luz 

autonomizada e eleita pelo pintor como princípio, meio e fim da sua obra, a que sempre 

se manteve fiel desde o “Jovem Pintor no Estúdio” (fig. 46)
186

, de c. 1627, até à 

“Conspiração dos Batavas”, (fig. 67)
187

 c. 1661-1662, passando por a “A Ceia em 

Emaús”, (fig. 68)
188

 c. 1629, e “A Ronda da Noite”, (fig. 69)
189

 na qual utiliza um foco 

intencionalmente direccionado sobre a figura feminina, demonstrando o pintor que se 

trata de uma luz, que é luz na e da pintura. A sua obra é disso testemunho desde o 

início. Em “Jovem Pintor no Estúdio” esconde a pintura, apenas revelando a luz que 

dela emana, a luz que está antes e depois da obra, uma luz com um princípio e um fim. 

A luz vem à pintura e através da pintura ao mundo, é fonte de inspiração e entendimento 

do pintor que dela faz legado ao mundo. Na pintura a luz servindo o pintor serve-lhe o 

entendimento e dá entendimento, independentemente do carácter laico ou religioso da 

obra. Imerso na luz, Rembrandt serve um conceito e uma prática pictórica em que a luz 

se mostra a si mesma pela forma como é utilizada. Contraditoriamente, sendo invisível 

apresenta-se não se apresentando, revela-se não se revelando. O pintor consegue negar a 

sua invisibilidade óbvia no modo como a utiliza com os outros elementos pictóricos, 

criando uma situação paradoxal: a presença tão intensa do efeito lumínico da luz que faz 

com que não a vendo, nos pareça estar na sua presença materializada. 

A luz da musa inspiradora dos cultos pagãos, de Apolo a Prometeu, assim como, a 

luz inspiradora do génio artístico tão característica do séc. XVI tem agora pela primeira 

vez uma “corporeidade” pictórica sem véus metafóricos, sem apelo a corpos de luz, sem 

apelos místicos. É luz de presença tão forte e singular que por vezes em a, “A Ronda da 

Noite”, nos nega a referência do foco de luz, como acontece na figura feminina vestida 
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de branco, É a razão porque enfatizamos a luz presente na obra de Rembrandt e não em 

outro pintor. Nem mesmo Caravaggio, na inquestionável singularidade da obra 

produzida, reclama de tão grande apelo à luz como o faz Rembrandt.  

As obras iniciais de Caravaggio são menos contrastadas na dicotomia luz/sombra. 

Mesmo afastando-se da sua época, é um pintor da península itálica sob a “pressão” de 

uma Igreja dominante, embora protegido do Cardeal del Monte, sabia os terrenos que 

pisava e respondia com a diferença reconhecida e permitida aos artistas da época. O 

facto de a obra possuir uma luz enigmática e singular não a tornou autónoma, na medida 

em que não foi em torno do uso da luz que fez as suas variantes luminosas e pictóricas. 

Caravaggio caminhou sempre no sentido de salientar o representado recorrendo a uma 

luz misteriosa, ao mesmo tempo que parecia querer evidenciá-la, tornando as zonas 

obscurecidas cada vez mais escuras. Rembrandt fez da luz o seu principal elemento 

pictórico de trabalho. 

Embora haja referências a uma luz supra-sensível, o pintor culto sabe que apenas 

tendo acesso a uma luz natural, que necessita de transpor, acederá a uma luz espiritual 

porque nele, como diria Damásio, há capacidade de partilhar com a realidade e conceber 

para além dela. A luz divina representada pelo pintor é premissa de uma narrativa 

filosófico-teológica e produto da sua criatividade. Poucas descrições existem de luz 

espiritual, sendo as mais conhecidas a da sarça-ardente do fogo divino perante Moisés, a 

das línguas de fogo baixando sobre os apóstolos, em “O Pentecostes” (fig. 63)
190

 e em 

“A Conversão de São Paulo” (fig. 65)
191

 a  presença/corpo de luz do Cristo está ausente 

dado que Este não possui descrição, e, não sendo descritível, Caravaggio opta por uma 

luz vinda do Céu, sem origem definida e sem presença. Um corpo de luz é de todos os 

símbolos o que necessita de maior capacidade imaginativa para ser materializado, 

embora, como ressalvámos, o olhar directo para o Sol o apresente raiado, sem forma, e 

ofuscando, também cega como cegou S. Paulo. Caravaggio dá a ver o efeito dessa luz, 

que surge misteriosa e imprescindível à representação. 

Da condição que levou o Homem a questionar-se: De onde venho? Quem sou? 

Para onde vou? Também tomou parte o artista: Que tema vou pintar? Donde vêm as 
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referências? Como vou realizá-lo? Como vou apresentá-lo? Em comum um pensamento 

transversal atravessa o espaço-tempo. O tema antecipa a sua concepção e leva 

irremediavelmente a uma questão: Como fazer? Como «dar a ver»? É neste ponto de 

«dar a ver» que apelamos a uma leitura radicada na luz e no trabalho pictórico: o «dar a 

ver» implica a visibilidade radicada na luz, ou seja, «não há ver sem luz»; porém 

necessita de saber «o que tem de dar a ver», i. e. o conhecimento do tema a executar, 

neste caso uma «luz outra», com os meios técnico-expressivos de que dispõe para «dar a 

ver», e finalmente, considerar o «como dar a ver», o local final da obra e sua função. 

É verdade que o acto de ver implica a luz é tão natural, para quem vê, como o de 

respirar, uma proposição teórico-filosófica de valia semelhante à inexistência de 

visibilidade na ausência de luz, não acrescentando nada de novo ou qualquer valia para 

a representação, pois, como referimos, um intenso clarão ou a ausência de luz impedem 

a visibilidade seja do que for excepto da luz (um eventual quadro branco) ou da 

obscuridade (um quadro negro): ausência de «coisa» a representar. 

Diferente é o confronto com o «dar a ver». Neste processo, levantam-se várias 

questões: o conhecimento e as características conceptuais e formais do que se pretende 

representar, um «dar a ver» baseando-se num conhecimento apurado nos textos e 

respectiva simbologia, e que, o referente simbólico servisse convincentemente o 

representado.  

Por este motivo, Lomazzo reclamou da cultura artística e do entrosamento do 

artista com a sociedade. Sabia que a técnica nunca tinha sido empecilho no trabalho dos 

pintores (a perspectiva, a opção pela direcção luminosa, a “modelação” em claro/escuro, 

as proporções e fisionomia da figura humana), aqui reconhecemos alguma pertinência a 

Gombrich:  

[…] l’artiste ne síntéresse pás aux causses, mais au mécanisme de certain effets. 

Le problème que se pose à lui est de nature psychologique: il faut que límage évoquée 

soit convaincente […]
192

 

Porém, também que os mecenas exigiam uma representação à luz da exegese, 

neste caso à luz de uma «Luz Maior», uma questão indisfarçável, porque continha o 
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factor da iluminação do representado. Deste modo, a luz natural com que o pintor «dava 

a ver» revelou-se insuficiente para apresentar/representar uma realidade supra-sensível, 

porque se apercebia de que, através dos efeitos lumínicos produzidos no representado se 

materializava uma «luz outra» que permitia novos modos de «dar a ver», tirando partido 

do processo pictórico, este sem segredos para o pintor. 

A luz que permite ver é a luz que na pintura «dá a ver». A seu modo, a luz é 

sempre luz da luz -Sol e/ou luz-vela, mas, pelo tema, incorpora a luz supra-sensível e 

espiritual por não poder fugir ao contexto temático que a metamorfoseia não apenas no 

sentido metafísico, mas porque pelo próprio processo técnico-expressivo pictórico é 

distanciada da representação da eidosfera sob a luz natural. 

Para nós, o mistério permanece na intenção deliberada do artista, mas de algo 

estamos certos: o artista dá a ver e quando dá a ver cria uma luz que condiciona o 

ambiente geral da pintura e a espacialidade desta. A luz direcciona e dirige a 

“orquestra” com seus “músicos” (os elementos da linguagem pictórica), 

redimensionando a representação. Pela obra realizada, pelo seu modo de «dar ver», 

Rembrandt traduz uma luz animadora (de anima, alma como sentido vital e, porque não 

igualmente de animus, sede do pensamento) e concilia o profano e o sagrado, 

oferecendo um novo paradigma: a luz é o princípio, o meio e o fim da pintura. Pelo 

menos na de sua autoria. 

Ao fruidor de uma obra de arte cabe observá-la atentamente e descodificar os 

elementos pictóricos presentes, o modo como se relacionam e a quais se deu maior ou 

menor relevância, sem abandonar o conhecimento da origem cultural de uma 

iconografia, que condicionou a concepção e realização da representação. Por isso, 

vamos defendendo que a luz, esse “algo” invisível que se manifesta não se 

manifestando, empresta aos elementos representados uma mais-valia e mesmo a tese, 

que a luz adquire, através dos elementos «sintáxico-pictóricos» utilizados, uma 

“presença” única, que nos permite afirmar que existe não existindo, se torna visível 

sendo invisível. A luz ocupa, por consequência, um lugar de protagonismo no domínio 

pictórico em nada inferior aos restantes elementos, devendo ser olhada como um 

elemento, apesar da sua incorporeidade. Por outro lado, dado que a teoria e prática 

pictórica se apresenta consolidada, permanece a exigência primeira de uma 
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leitura/entendimento das Escrituras Sagradas, que permita reconhecer o protagonismo 

da luz e como esta se revela na pintura. 
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