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INTRODUÇÃO 

 

A atual pesquisa pode ser compreendida como uma investigação acerca da expressão do 

inconsciente nas imagens, representando o amadurecimento de processos teórico-práticos 

vinculados à cultura e às artes visuais que mobiliza nossos esforços há pelo menos duas décadas, 

considerando nossa trajetória acadêmica e a utilização que temos feito das linguagens artísticas 

visuais. Esta reflexão surgiu a partir das nossas experimentações com as linguagens artísticas 

visuais, estando intensamente vinculado ao nosso interesse nos domínios das ciências, dado que 

a prática artística também se caracteriza por um fazer científico teórico-prático. 

Neste estudo, procuramos ampliar o conhecimento acerca da imagem e analisar os dados 

de acordo com uma abordagem específica que vincule o nosso objeto às áreas da arqueologia e 

da psicologia, prioritariamente, implicando em questões teóricas inspiradas nos métodos de 

prospecção estratigráfica da arqueologia, no sistema perceptivo visual, nas leis da psicologia da 

Gestalt e no princípio da economia psíquica entre consciente e inconsciente, de acordo com a 

abordagem utilizada pela psicologia mentalista.  

Quisemos averiguar de que modo o método arqueoimagético estaria adequado à 

prospecção de arqueoimagens latentes contidas nas imagens artísticas fixas e bidimensionais e 

nas ilustrações científicas. Para tanto, fizemos uma pesquisa bibliográfica acerca do 

conhecimento disponível no estado da arte, e partimos para a pesquisa exploratória e para a 

pesquisa experimental, envolvendo a produção e a caracterização de conceitos 

interdisciplinares e análise das variáveis do nosso objeto de estudo. A pesquisa envolveu as 

seguintes etapas: 

 

1) Levantamento bibliográfico do conhecimento disponível acerca de elementos 

conceituais e metodológicos referentes às contribuições teóricas ligadas à psicologia 

pré-científica e aos conteúdos interdisciplinares voltados para os enfoques 

epistemológicos e simbólicos, que deram origem à arqueologia e à psicologia 

científica, assim como a movimentos culturais, filosóficos e artísticos que tenham 

proximidade com estes conteúdos; 

 

2) Desenvolvimento de um questionamento acerca da Arqueologia da Imagem, cuja 

inspiração surgiu a partir do estudo da arqueologia, da psicologia, das artes visuais 

e de outros conteúdos teóricos interdisciplinares; 
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3) Aplicação da análise arqueoimagética em uma criteriosa seleção de imagens fixas 

e bidimensionais relacionadas às linguagens artísticas visuais e também às 

ilustrações científicas, objetivando prospectar diversos conteúdos simbólicos pré-

conscientes ou inconscientes que poderiam vir a se expressar através das 

arqueoimagens latentes. 

 

Para o desenvolvimento das análises arqueoimagéticas, submetemos algumas imagens 

ao método arqueoimagético, que será explicado no segundo capítulo, ao tempo em que testamos 

o método na busca por uma comprovação provisória e pela discutibilidade da nossa hipótese. 

O desenvolvimento desta hipótese se deve à constatação de que a teoria da Arqueologia 

da Imagem poderia servir como uma matéria auxiliar ao estudo das imagens, podendo vir a 

complementar, a partir da proposta de um enfoque particular, o debate acerca das teorias da 

imagem. A pesquisa pretendeu abordar seu objeto baseado prioritariamente em um paradigma 

interdisciplinar que vem propor a aproximação da arqueologia, da psicologia e das artes visuais, 

com outras disciplinas. Procuramos ainda, abordar o objeto da pesquisa a partir de um enfoque 

tecnológico que mantivesse proximidade com o desenvolvimento dos materiais, aparelhos e 

ferramentas utilizadas na produção das imagens em suas diversas linguagens artísticas visuais 

fixas e bidimensionais, e de um enfoque artístico, científico, simbólico e cultural vinculado ao 

hibridismo das linguagens, visto que tratamos de aspectos interdisciplinares. 

Deste modo, dando continuidade à pesquisa intitulada Transições da Imagem: 

Fotografia, Contemporaneidade, Cultura e Hibridismo, realizada no período de 2007 à 2009 

no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV) da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) sob orientação de Juarez Paraiso, buscamos dar a merecida relevância ao tema da 

Arqueologia da Imagem. O tema ainda se apresenta em desenvolvimento e aberto à outras 

investigações acadêmicas significativas, o que por si só já bastaria como argumento para o 

desenvolvimento desta tese, devido, sobretudo, a sua atualidade e relevância para os estudos 

culturais contemporâneos aplicados às imagens. Pelo que temos observado, a expressão 

Arqueologia da Imagem e suas variantes em outros idiomas, ainda se mantém restrito a nichos 

acadêmicos com interesses específicos, e, seus limites teóricos e metodológicos ainda carecem 

de maior aprofundamento. 

Apresentaremos abaixo algumas abordagens teóricas ligadas à Arqueologia da Imagem 

para que possamos oferecer ao leitor uma maior percepção acerca da produção intelectual que 

tem sido associada ao tema. Ressaltamos que temos pesquisado a expressão desde o início do 



22 
 

ano de 2007, constatando que a mesma tem sido aplicada para teorização de pesquisas voltadas 

para o contexto tecnológico próprio à produção e à circulação de imagens vinculadas ao 

paradigma fotográfico, tanto no contexto das imagens fixas, quanto no das imagens em 

movimento. Algumas pesquisas utilizam a expressão estando ligada à iconografia de culturas 

da Antiguidade, ou a têm utilizado para teorizações no contexto da arte rupestre, outras 

pesquisas procuraram vincular a expressão ao contexto midiático. 

Destacamos, porém, a publicação de Carlos Córdova (2000). Trata-se do catálogo de 

uma exposição de fotografias estereoscópicas mexicanas do século XIX que foi realizada no 

Museo de História Mexicana de Monterrey. Este trabalho analisa aspectos técnicos vinculados 

à estereoscopia, e outros aspectos formais referentes à temática das paisagens e dos 

monumentos mexicanos. Durante o início da nossa pesquisa de mestrado, a publicação foi a 

única referência sobre a Arqueologia da Imagem que foi encontrada em nossas buscas. Apesar 

de termos feito muitos esforços, inclusive ao termos entrado em contato com o museu mexicano 

para adquirir o catálogo, não conseguimos obter acesso à publicação. 

Constatamos igualmente que a expressão Arqueologia da Imagem passou a assumir 

maior visibilidade a partir da segunda década do século XXI, por volta do ano de 2013, quando 

os resultados de algumas pesquisas, publicados em forma de diversos tipos de relatórios de 

cunho acadêmico, antes inacessíveis, passaram a ser paulatinamente mais facilmente 

encontradas, ainda que restritos a buscas específicas. Observamos também que, nas plataformas 

de pesquisa Capes e Scielo, não foi encontrado nenhum resultado referente à expressão. As 

referências elencadas acima demonstram que a expressão Arqueologia da Imagem tem sido 

explorada nos meios acadêmicos há mais de uma década, porém, sem dispor ainda de um 

consenso por parte dos pesquisadores quanto à definição de uma teoria. 

Quanto aos nossos esforços para dar visibilidade ao tema de forma artística, diríamos 

que no ano de 2007, realizamos a intervenção artística em contexto específico SiKr, no Goethe 

Institut de Salvador e no PPGAV-UFBA, durante as etapas iniciais dos processos criativos 

teórico-práticos que foram desenvolvidos em nossa pesquisa de mestrado. A exposição foi 

concebida passando conceitualmente em torno da Arqueologia da Imagem. Na ocasião, 

convidamos o Prof. Dr. Alberto Olivieri para ministrar uma palestra sobre o tema. No ano de 

2008, realizamos a exposição Transe: Fluxo-Tempo, no Espaço Xisto da Biblioteca Central da 

Bahia, quando apresentamos imagens criadas a partir do uso simultâneo de tecnologia óptica 

rudimentar e sistema de captação digital em um processo artístico híbrido que unia fotografia e 

performance, quando voltamos a discutir plasticamente diversas questões que remetiam à 
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Arqueologia da Imagem. Em 2009, concluímos a nossa dissertação, quando ocorreu na galeria 

ACBEU a sua defesa, juntamente com a realização da exposição dos seus resultados práticos. 

Esta exposição recebeu o título de Espectro-tempo: Arqueologia da Imagem. 

Nosso interesse pelas áreas das artes visuais e das ciências sociais, teve grande ênfase 

na área da fotografia, remontando ao início da nossa carreira artística em meados da década de 

1990, e principalmente ao ano de 1999, quando visitamos de forma autônoma e fotografamos 

diversos sítios arqueológicos andinos. Sendo este, um marco importante da nossa trajetória, no 

sentido de nos colocarmos em contato com culturas milenares pertencentes a estes territórios. 

Para o desenvolvimento da tese, estabelecemos alguns parâmetros teóricos, a partir da 

desenvolvimento do conceito de grande sítio arqueoimagético, que corresponde àquilo que a 

psicologia mentalista denomina inconsciente absoluto. Deste grande sítio arqueoimagético 

emergiriam fluxos arqueoimagéticos que passariam pelas sínteses arqueoimagéticas e 

definiriam os pequenos sítios arqueoimagéticos. Estes, associados às experiências pessoais, 

podendo ser manifestos nas imagens a partir das expressões, dos gestos e das particularidades 

estilísticas de cada artista e interpretados de acordo com os repertórios pessoais individuais. 

A pesquisa se propôs a estabelecer três categorias de imagens que funcionam como 

esquemas, denominadas de sínteses arqueoimagéticas. As sínteses arqueoimagéticas 

funcionam como catalisadores dos processos de imaginação simbólica. A primeira síntese 

arqueoimagética, esquemas ópticos, representa o sistema óptico da visão e os dispositivos 

ópticos de captação e projeção de imagens. Aqui estarão representados simbolicamente 

elementos que remetam ao globo ocular, órgão responsável pela visão, ao nervo óptico e à 

partes do sistema nervoso central, às câmaras escuras estenopéicas, às câmeras escuras 

portáteis, às câmeras claras, às câmeras fotográficas e aos diversos modelos de aparelhos e 

dispositivos ópticos utilizados para captação e projeção de imagens. 

A segunda síntese arqueoimagética, territórios arqueoastronômicos, representa os 

espaços simbólicos de relações socioculturais e de relações cósmicas, imagens de sítios 

arqueológicos, de sítios arqueoastronômicos, buscando enfatizar suas relações com as culturas 

de tempos pré-históricos e de civilizações antigas, os mapas e outras expressões gráficas, tais 

como desenhos, iluminuras e manuscritos, os artefatos imagéticos da cultura material 

provenientes de prospecções arqueológicas e outros documentos da história cultural, arcaicos 

ou contemporâneos.  

A terceira síntese arqueoimagética, o cosmos, representa os sistemas estelares, as 

galáxias, as constelações, os corpos celestes, as imagens místicas de culturas arcaicas, as 
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imagens da alquimia, os mandalas, os elementos da natureza e outras representações de 

configuração metafísica. 

Investigamos igualmente, de que modo a Arqueologia da Imagem poderia contribuir, 

enquanto processo e metodologia, para uma prospecção conceitual das arqueoimagens que 

estariam contidas no grande sítio arqueoimagético, a partir da análise arqueoimagética das 

imagens que estariam inseridas no contexto das três sínteses arqueoimagéticas. Para tanto, 

fizemos a leitura de teóricos da psicologia, da arqueologia, do imaginário, e da história e da 

teoria da arte, buscando situar a Arqueologia da Imagem dentro de um campo teórico 

interdisciplinar, articulando os conceitos que estavam sendo desenvolvidos. 

Logo a seguir, no primeiro capítulo, tratamos das matrizes epistemológicas que 

fundamentaram a nossa hipótese, apresentando referências principalmente da história da 

psicologia. Nesta etapa da pesquisa, abordamos o desenvolvimento de um tipo de pensamento 

ligado à psicologia pré-científica. Será visto como pensadores de diversas épocas refletiram 

sobre as questões do corpo, da alma, da consciência, da percepção, do pré-consciente e do 

inconsciente. Serão apresentados os principais fatos que antecederam a formação dos princípios 

formais da psicologia científica, quando a psicanalise começa a se afirmar enquanto ciência, 

estando vinculada à psicologia mentalista. Será visto o contexto experimental ligado ao 

surgimento da psicologia analítica e a própria produção teórica e artística empreendida por 

Jung. Para esta etapa da pesquisa, procuramos fundamentar teoricamente nos baseando em 

autores como Abbagnano (2007), Chaui (2002), Jung (2012), Gilson (2006) e Heidbreder 

(1981). 

Tratamos das relações históricas e teóricas entre as áreas da psicologia e das artes 

visuais, quando abordamos questões sobre os primórdios do modernismo nas artes visuais, da 

utilização do automatismo como recurso criativo, da relação estabelecida entre Breton e Lévi-

Strauss (apud Passetti, 2008). Em Foucault (2008), procuramos fundamentação teórica sobre a 

arqueologia do conhecimento científico e filosófico. Tratamos das bases disciplinares da 

Arqueologia da Imagem, tomando por referência Trigger (2004), vimos de que modo foram 

investidos esforços na tentativa de definir a arqueologia como uma disciplina autônoma, 

estabelecemos algumas diferenciações entre as abordagens, tentando caracterizar o enfoque da 

arqueologia e fazer uma diferenciação geral entre a sua abordagem teórica e a abordagem que 

está sendo apresentada por esta Arqueologia da Imagem, e buscamos uma possível definição 

para a teoria. Quanto à consciência e ao caráter simbólico, abordamos a diferenciação entre 

corpo e alma em relação direta com o desenvolvimento da nossa hipótese. 
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Assim, tivemos a pretensão de definir uma teoria, demonstrando de que modo ela estaria 

voltada para a interdisciplinaridade, quando abordamos alguns fatos arqueológicos que tiveram 

relação com o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento dos sistemas de objetos e da 

produção artística visual, o estabelecimento da cultura, e a sua transmissão por meio dos mitos 

de origem, fundamentados principalmente na história da arqueologia e na história da arte. 

Notamos, através destes estudos, de que modo a metáfora arqueológica descrita por Freud e os 

conceitos de inconsciente individual e inconsciente coletivo desenvolvido por Jung vieram a 

influenciar o desenvolvimento do método arqueoimagético. Abordamos o tema do progresso 

tecnológico voltado para o conhecimento acerca da arqueologia, enfatizando os enfoques 

culturais, neurofisiológicos e artísticos. Tentamos descrever o ponto de interseção entre a 

Arqueologia da Imagem e a busca pelo autoconhecimento. Então, apresentamos o percurso 

artístico teórico-prático que tivemos que seguir para que pudéssemos construir uma imagem 

arqueológica que abarcasse diversos aspectos da cultura. 

No segundo capítulo, foi feita a apresentação das sentenças que definiram a hipótese da 

Arqueologia da Imagem, ainda que sejam relativas, discutíveis e falíveis, quando foram 

abordados os conceitos que integram o complexo arqueoimagético, e, os aspectos técnicos da 

aplicação do método arqueoimagético. Desta maneira, tentamos fomentar o debate acerca da 

apreciação e interpretação da imagem na contemporaneidade e traçar uma linha tênue entre a 

arte e a ciência, mesmo porque a abordagem contemporânea na área das artes visuais se insere 

no contexto do conhecimento científico. Neste sentido, apresentamos um experimento, 

demonstrando a aplicação do método arqueoimagético voltado para o procedimento de análise 

arqueoimagética de uma imagem produzida por Eadweard Muybridge (1907), em confronto 

com as três sínteses arqueoimagéticas que foram definidas. A escolha desta imagem foi feita 

pelo fato de que a mesma está ligada às questões históricas, tecnológicas e estéticas tratadas em 

nosso recorte temático. 

Abordamos a linguagem do desenho e as técnicas concernentes à sua prática, 

procurando enfatizar elementos que o caracterizam como uma expressão própria da psique. 

Debatemos sobre os procedimentos criativos relacionados ao desenho como vestígios de uma 

atividade psicomotora. Tratamos das questões da memória, da cultura e do planejamento das 

atividades criativas, e fizemos referência à linguagem fotográfica como um registro fóssil de 

elementos de uma realidade observável. Apresentamos o contexto tecnológico, acerca dos três 

paradigmas da imagem, e o contexto histórico de onde emergiu nosso enfoque da Arqueologia 
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da Imagem, quando levantamos algumas das questões que contribuíram para a formação de 

suas bases disciplinares. 

Do terceiro ao quinto capítulo, realizamos experimentos inéditos a partir da aplicação 

do método arqueoimagético e verificamos as suas possíveis respostas. Desta forma, procuramos 

demonstrar os resultados alcançados com aplicação das análises arqueoimagéticas realizadas 

em uma seleção criteriosa de imagens que compõem a história universal da arte e de algumas 

ilustrações científicas.  

Por fim, fizemos a exposição das conclusões, quando apresentamos e discutimos os 

resultados obtidos. Assim, tratar do tema Arqueologia da Imagem se tornou um desafio 

estimulante devido ao reduzido, porém crescente número de publicações, referências e 

pesquisas desenvolvidas sobre o assunto, o que nos deixou, até certo ponto, imparciais em 

nossas apreensões e resultados, na medida em que procuramos as referências necessárias na 

história mundial do pensamento, para propor, embasar e verificar a nossa hipótese, de alguma 

forma, livres de determinismos teóricos. A partir destas observações, tentamos contextualizar 

a pesquisa dentro de uma base de conhecimentos interdisciplinares que viesse a se relacionar 

com a Arqueologia da Imagem. Neste sentido, observamos que o registro da imagem e a 

acepção do seu significado simbólico ocorrem em paralelo ao desenvolvimento das técnicas 

artísticas, e de modo mais específico, aos paradigmas tecnológicos disponíveis a cada período 

da história. Por este motivo, acreditamos, surgiu uma intensa necessidade de definição de um 

paradigma arqueoimagético. 
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I. ARQUEOLOGIA DA IMAGEM: SUAS MATRIZES EPISTEMOLÓGICAS 

 

Para compor um panorama teórico que apresente as matrizes epistemológicas da 

Arqueologia da Imagem, iniciaremos este capítulo com um debate filosófico que pretende 

abarcar questões vinculadas aos domínios das imagens. Desta forma, tratamos das origens, e 

em seguida, do desenvolvimento de parte do percurso que o pensamento ocidental percorreu 

para chegar a uma compreensão dos fenômenos da representação. Com isso, tivemos a 

pretensão de compor um corpus teórico que viesse a embasar a nossa tese. Procuramos 

compreender de que forma este pensamento, proveniente de um longa tradição filosófica acerca 

do corpo e da alma, do espírito, da imagem e da consciência, mantém vínculos com as teorias 

da psicologia científica voltadas para o estudo do consciente e do inconsciente, e de forma mais 

específica, com o desenvolvimento da nossa hipótese da Arqueologia da Imagem. 

A nossa abordagem tenta se aproximar de uma proposta de transposição de um 

pensamento psicológico para um pensamento cosmológico, estando, por exemplo, em sintonia 

com autores como Jung e Eliade. Neste sentido, o estudo das imagens estaria intimamente 

ligado aos estudos culturais. Em Imagens e símbolos, Eliade enfatiza o papel desempenhado 

pela história das religiões para o despertar de uma consciência arcaica. 

 

Encarando o estudo do homem não apenas enquanto ser histórico, mas também 

enquanto símbolo vivo, a história das religiões poderia tornar-se, que nos perdoem 

o termo, uma metapsicanálise. Pois ela nos conduziria a um despertar e a uma re-
tomada de consciência dos símbolos e dos arquétipos arcaicos, vivos ou fossili-

zados nas tradições religiosas da humanidade inteira. (Eliade, 1991: 31) 

 

1.01. Origens, psicologia pré-científica e psicologia científica 

 

Culturas que se desenvolveram a partir do Paleolítico, cujas influências repercutiram 

em outros períodos, aquelas que faziam a leitura e a marcação do tempo, praticavam rituais 

propiciatórios, adivinhações e outras práticas religiosas, e utilizavam largamente as dádivas 

oferecidas pela natureza como meio de acesso aos seus conhecimentos de mundo, baseados em 

uma grande dose de subjetividade e intuição. Entre estes conhecimentos fragmentados e 

ametódicos, do ponto de vista científico, se desenvolveu uma prática que posteriormente ficou 

conhecida com o nome de astrologia, quando se buscava uma interpretação mais subjetiva para 

as configurações aparentes momentâneas dos corpos celestiais, lhes conferindo significados. 

Nesta crença, estava embutida a busca pela compreensão da vontade dos deuses, que eram 

expressos em essência pela aparição e desaparição, pelos movimentos, pela transfiguração e 
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pela intercomunicação dos corpos celestes. A sistematização destas observações veio dar 

origem aos nomes das estrelas, das constelações e dos planetas. Deste contexto, surgiram 

diferentes maneiras de se interpretar e se nomear as coisas, de acordo com cada cultura. 

Diversos povos, como os egípcios, os chineses, os ameríndios, e de uma forma geral, os 

indo-europeus, desenvolveram e estruturaram suas culturas particulares, suas línguas, seus 

templos, suas produções artísticas, e seus modos de pensar e de agir, baseados em sistemas 

mitológicos, que tiveram inspiração nas representações divinas expressas pelos astros. O tema 

dos mitos indianos do Tempo e dos seus deuses cósmicos, como Brahma, o Deus Criador, e 

Visnu, por exemplo, foi tratado por Eliade, tendo por base os estudos sobre mitos e símbolos 

realizados por Zimmer. Ali, Eliade nos conta sobre: “certa etapa do grandioso drama cósmico.” 

(Zimmer apud Eliade, 1991). 

 

A história verdadeira lhe revela o Grande Tempo, o tempo mítico, que é a verda-

deira fonte de todo o ser e de todo o acontecimento cósmico. Eis como ele conse-

gue ultrapassar sua “situação” historicamente condicionada e rasgar o véu ilusório 

criado pelo tempo profano, ou seja, é por sua própria “história” que Indra é curado 

de seu orgulho e de sua ignorância; em termos cristãos, ele é “salvo”. E esta função 

redentora do mito não é válida apenas para Indra, mas também para cada um dos 

humanos que ouve sua aventura. Transcender o tempo profano, reencontrar o 

Grande Tempo mítico, equivale a uma revelação da realidade última. Realidade 

estritamente metafísica, que não pode ser abordada de outra maneira senão através 

dos mitos e símbolos. (Zimmer apud Eliade, 1991: 58) 

 

Há cerca de seis séculos antes da era cristã se deu o desenvolvimento da cultura helênica. 

A princípio, povos organizados em comunidades agrícolas que, de maneira semelhante à outras 

culturas, idolatravam a grande mãe, imagem da fertilidade que era expressa através de estatuetas 

sacras esculpidas na pedra, sendo que o grande marco tecnológico, porém, foi a introdução do 

bronze. Eles praticavam rituais religiosos e depositavam oferendas nas tumbas escavadas nas 

rochas, atestando a crença na elevação da alma. Antes, constituíam uma cultura bárbara formada 

por pequenas aldeias, que, ao terem contato com tradições milenares bem desenvolvidas, 

principalmente as que vieram indiretamente da Ásia, por meio dos anatólios, passaram a 

desenvolver um modo particular de raciocínio, por meio de questionamentos, e a estabelecer 

paulatinamente as bases do pensamento ocidental. 

Entre os primeiros filósofos ocidentais reconhecidos, se destaca o nome de Tales de 

Mileto, que fez a previsão de um eclipse solar que ocorreu em 585 a.C., e de Aristarco, que 

atribuiu às configurações gerais do sistema solar, o modelo heliocêntrico. Estes e outros 

filósofos, que ficaram conhecidos como pré-socráticos, estavam interessados na natureza das 

coisas, e em suas explicações cosmológicas: de que eram feitas; como surgiram; como se 



29 
 

aglomeravam; até que ponto poderiam se fragmentar; por que se moviam; e quais as qualidades 

destes movimentos. Eles se questionavam sobre o arkhé, o princípio das coisas e as origens do 

universo. Os filósofos da região da Jônia, ditos fisiológicos, foram os primeiros a se questionar 

sobre a natureza da matéria, a phýsis. Para Tales de Mileto, por exemplo, a água era o elemento 

primordial e dela se formavam os demais elementos. Destas inquietações, surgiram escolas 

filosóficas, e daí, as inclinações filosóficas e suas doutrinas: milésios; monistas; pitagóricos; 

atomistas e outras; e, posteriormente, os sofistas. 

O homem, a ética e o conhecimento surgiram como questões de destaque da filosofia 

socrática; conhecimento não como um estado acabado, mas como um processo. Sócrates, em 

busca da verdade, afirmou que ela encontra-se dentro de nós, “no interior de nossa alma” 

(Sócrates apud Chaui, 2002). Ele se empenhou para entender até onde iam os limites da 

consciência. Sócrates não escreveu seus pensamentos, mas deixou uma mensagem contundente. 

Dos escritos póstumos, deixados por nomes como Xenofonte, Aristófanes e Platão, podemos 

obter uma visão do pensamento socrático a partir da percepção dos seus contemporâneos. No 

diálogo platônico Mênon encontra-se a afirmação de que: 

 

A verdade e o conhecimento são inatos em nós porque somos racionais. Pela razão, 

participamos da racionalidade e da verdade da natureza que, assim, encontra-se 

dentro e fora de nós; é a mesma em nós e nas coisas. Conhecer não é senão 

encontrar procedimentos (como a dialética exercitada na ironia e na maiêutica) 

capazes de despertá-las, como se saíssemos de um sono profundo. Essa afirmação 

tem um significado decisivo na história da filosofia, pois com ela é afirmado, pela 

primeira vez, o poder do pensamento para encontrar, por si mesmo e em si mesmo, 

a verdade. Podemos notar aqui qual é a diferença entre Sócrates, Heráclito e 

Parmênides. De fato, os dois últimos também distinguiram opinião e verdade e 
também afirmaram que somente o pensamento conhece o verdadeiro, mas este 

encontra-se na phýsis ou no ser, enquanto, para Sócrates, o verdadeiro se encontra 

em nós, no interior de nossa alma. (Chaui, 2002: 200-201) 

 

O teórico Étienne Gilson, em sua obra O espírito da filosofia medieval (2006), debate 

acerca do conhecimento de si baseado no pensamento socrático, tentando definir uma “filosofia 

cristã” que remete à tradição grega, e desse modo, reforça aquele sentido do termo 

“representação” apresentado por Abbagnano; um vocábulo medieval que indica imagem, ideia, 

ou mesmo, ambas as coisas. (Abbagnano, 2007: 853). 

 

Qualquer que seja o aspecto do homem que o filósofo cristão considere, ele sempre 

conclui relacionando-o e submetendo-o a Deus. Ora, a própria natureza do homem 

é um ponto sobre o qual a Bíblia tinha algo a ensinar aos filósofos. No sexto dia 

da criação, Deus disse para si mesmo: “Façamos o homem à nossa imagem, como 

nossa semelhança; e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, 
os animais domésticos, toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. 

Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou; homem e 
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mulher eles os criou” (Gn 1, 26-27). Três vezes afirmada em algumas linhas, essa 

semelhança divina, inscrita na própria natureza do homem pelo ato criador, 

comanda a estrutura íntima do seu ser. Não seria possível acompanhar os detalhes 

infinitamente ramificados da sua influência, mas podemos pelo menos assinalar 

que transformações ela impõe ao problema do conhecimento de si. 

(Gilson, 2006: 279-280) 

 

A autora Heidbreder faz uma análise acerca da filosofia socrática de modo a se 

aproximar do posicionamento dos behavioristas, no sentido de que eles acreditaram 

inicialmente no estudo do organismo total em suas relações com o meio ambiente físico, sendo 

que Sócrates tinha um interesse especial pelo ambiente social, cuja ênfase passou a atrair cada 

vez mais os behavioristas. 

A autora considera que Sócrates, em essência, tinha pelas pessoas uma afeição ao caráter 

ético, sendo este um traço característico da sua abordagem psicológica. (Heidbreder, 1981). 

Deste modo, o legado do pensamento socrático contribuiu definitivamente para a formação de 

uma filosofia voltada para o autoconhecimento, o bem, a verdade e a justiça. Pensadores 

cristãos muitas vezes o compararam a Jesus Cristo: 

 

Ambos foram condenados por seus ensinamentos, ambos compareceram aos tribu-

nais e não se defenderam, ambos nada deixaram escrito, ambos deixaram uma 

posteridade sem limites, e tudo quanto sabemos de ambos depende de fontes indi-

retas. (...). 
Acontece que Sócrates, diferentemente de Jesus, não se apresentava como divino 

nem como encarnação da verdade (ou como Verbo de Deus), não tinha nada pra 

profetizar, não tinha mensagem alguma a dar, não tinha nenhuma verdade divina 

para revelar e nenhum dogma para impor. (Chaui, 2002: 179-180) 

 

Heidbreder também afirma que Platão, um dos porta-vozes de Sócrates, estabeleceu pela 

primeira vez uma distinção bem definida entre mente e matéria, e que esta abordagem tem 

aparecido de forma bem destacada até os tempos atuais na psicologia. Para Platão as ideias 

possuem uma perfeição que não pode ser encontrada nas coisas concretas. Em busca da verdade, 

e por meio da razão, concluiu que todas as coisas permanentes, perfeitas, imutáveis e absolutas 

deveriam ser mais reais do que as coisas perecíveis, mutáveis e imperfeitas. “Portanto, 

pressupôs um mundo de ideias, do qual o mundo “real” – aquele revelado pelos sentidos – é 

apenas uma cópia imperfeita.” (Heidbreder, 1981: 34). 

Utilizando a dialética como método, Platão identificou a mente com o bem e o belo, e a 

matéria com a parte mais inferior do homem e do universo. A matéria deveria ser combatida e 

subjugada. Em relação a este aspecto, Platão incluiu as artes na categoria dos valores a serem 

combatidos, pois eram uma mera tentativa de imitação do mundo inteligível, e por não 

representarem a essência, supra-sensível, e a verdade, poderia corromper os valores 
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democráticos da sociedade. (Platão, 2000). Em sua dialética a ideia e a imagem representavam 

instâncias em oposição, onde a ideia representava a verdade, e a imagem representava a 

falsidade. 

O conceito de Idéa ou eîdos, aparece na filosofia ocidental como a imagem, a forma, o 

aspecto exterior e visível de uma pessoa ou de uma coisa. Com Platão este conceito passa a 

significar a forma metafísica de uma coisa, acessada apenas pelo intelecto. Na filosofia 

platônica, idéa passa a significar a forma ideal concebida pelo pensamento, e na filosofia 

aristotélica, um conceito abstrato que difere das coisas concretas. Chaui considera que “em 

oposição a eîdos está eídolon: imagem, reprodução, cópia, ídolo, fantasma, simulacro.” (Chaui, 

2002: 499). 

Apesar de termos encontrado em Platão alguns posicionamentos radicais contra a arte e 

os artistas (Platão, 2000), em sua Alegoria da Caverna (Platão apud Brandão, 2004), pudemos 

nos entregar ao deleite conceitual que se aproxima do contexto da nossa hipótese, com todas as 

analogias à psicologia, à câmera obscura, à projeção da imagem, no caso das sombras, aos 

aspectos labirínticos da caverna comparados a um mandala, à busca pelo conhecimento, e à 

relação territorial e também indicial das cavernas com o surgimento de algumas das primeiras 

manifestações artísticas, entre outros aspectos.  

 

Na tradição iniciática grega, a gruta é o mundo, este mundo, como o concebia Pla-

tão (República, 7, 514, ab): uma caverna subterrânea, onde o ser humano está 

agrilhoado pelas pernas e pelo pescoço, sem possibilidade, até mesmo, de olhar 
para trás. A luz indireta, que lá penetra, provém do sol invisível: este, no entanto, 

indica o caminho que a psique deve seguir, para reencontrar o bem e a verdade. 

Todos os espectros, que lá se movem, representam este mundo, esta caverna de 

aparências de que a alma deverá se libertar, para poder recontemplar o mundo das 

Idéias, seu mundo de origem. (Platão apud Brandão, 2004: 55) 
 

Em relação à filosofia de Aristóteles, a teórica Marilena Chaui (2002) chama a atenção 

para o fato de que a substância, ousia, é o ser tomado em vários sentidos. No primeiro sentido, 

relacionada ao princípio ou arkhé. Neste ponto, já se pode notar uma relação com nosso recorte 

temático. A autora explica que a ousia é o princípio ontológico, lógico e epistemológico de 

todos os seres e o fundamento da realidade e do conhecimento. No segundo sentido, relacionada 

à causa ou aítia, “a forma, a matéria, a finalidade e a inscrição de uma forma numa matéria são 

as causas da essência da coisa. A substância é causa das coisas ou dos entes nesses quatro 

sentidos.” (Chaui, 2002: 390). No terceiro sentido, relacionada ao substrato ou hypokeímenon. 

Deste modo, substância, como suporte ou substrato ou sujeito, vem permitir que qualidades, 

quantidades, lugares e tempos possam existir. No quarto sentido, relacionada à essência ou tò 
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ti en eînai. Aquilo que a substância é em si e somente por si mesma. “A essência é a natureza 

da coisa, aquilo pelo que ela é e o que ela é e aquilo sem o qual a coisa deixa de ser o que ela 

é, ou simplesmente deixa de ser.” (Chaui, 2002: 390).  

Em Abbagnano, encontramos considerações sobre o conceito de alma no pensamento 

de Aristóteles. Para o filósofo, a alma como ato ou atividade é forma, e como forma é 

substância, assumindo uma das três determinações da substância; forma, matéria, ou composto 

de forma e matéria: 

 

A matéria é potência, a forma é ato e todo ser animado é composto por essas duas 

coisas; mas enquanto o corpo não é o ato da A., a A. é a atividade de um corpo 

determinado, isto é, a realização da potência própria desse corpo: donde se pode 

dizer que ela não existe nem sem o corpo nem como corpo. 

(Abbagnano, 2007: 28) 

 

Estas definições postas por Aristóteles constituíram, a partir de então, todo o projeto da 

psicologia da alma, valendo-se de interesses metafísicos, morais ou religiosos. A psicologia da 

alma, por toda a sua história, deu maior ou menor ênfase à determinação aristotélica de que a 

alma é substância, garantindo um sólido sustentáculo para as atividades espirituais. 

Com o objetivo de garantir a impassibilidade da alma em face das mudanças do corpo, 

e também sua indecomponibilidade ou sua imortalidade, Aristóteles previu o caráter de 

simplicidade e de indivisibilidade da alma. A relação da alma com o corpo constituiu a sua 

terceira determinação importante, fazendo uma analogia com a relação da forma com a matéria, 

e do ato com a potência. (2007).  

Tomando por base estas questões, Epicuro, filósofo da escola de pensamento da tradição 

atomista, considerava que a alma é composta por partículas sutis, que se difundem por todo o 

corpo “como um sopro quente” (Abbagnano, 2007). Para ele, a alma é a causa da sensação, mas 

é independente do próprio corpo, que sem esta, quando se separa do corpo, passa a não ter mais 

sensibilidade. Em relação ao pensamento dos atomistas, Chaui expõe que todo conhecimento, 

sensível ou intelectual, se dá por contato, pois tudo é matéria, e porque a percepção é o contato 

da matéria entre os corpos. A alma é um tipo de átomo impalpável, e o pensamento é o contato 

da matéria com as imagens que permanecem conservadas em nosso corpo: 

 

As coisas emitem imagens (...), que guardam o aspecto das coisas de onde vieram, 

atravessam o ar e se chocam com nosso corpo, esse choque sendo a causa da perce-

pção. O pensamento, por sua vez, recebe por contato as imagens mais finas e sutis, 

produzidas dentro de nós pelas sensações. (...). Essas imagens, que são menores, 

têm uma clareza e precisão maiores, convidam o pensamento e o orientam a pensar 
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o que é invisível, isto é, o pleno e o vazio, os átomos e suas formas, ordenações e 

posições. (Chaui, 2002: 124)  

 

Por ter definido muitos conceitos, entre estes, o da arte em três sentidos, aos quais 

classificou como kállos, tékne e poíesis, Aristóteles obteve destaque na filosofia ocidental. 

Neste sentido, dentro da tradição socrática, a Arte se aproxima do conceito de mímesis; de uma 

forma geral, imitação e representação.  

Dentro do conceito que Platão definiu para a arte estava um conjunto de regras que 

direcionavam as atividades humanas. A própria dialética constituía a arte do raciocínio. A 

poesia era arte, apesar de que, para ele, uma arte de inspiração delirante. A arte seria como um 

espelho, que representa as coisas do mundo sem de fato sê-las. São no espelho como imagens, 

em sua aparência, mas não como coisas palpáveis nem como essência. Em Platão, somente a 

essência representa a coisa verdadeira. (Lacoste, 1986).  

Na filosofia de Aristóteles, kállos aparece como a acepção do belo nos sentidos estético, 

moral e espiritual. tékne como o meio, a técnica, à qual se recorre a fim de se produzir uma 

coisa de acordo com a reta razão, seja em relação às artes da medida e da contagem, às manuais, 

às quais recorremos para a fabricação de objetos, seja às artes imitativas, como a pintura e a 

escultura. O terceiro sentido conferido à tékne se refere diretamente ao conceito de poíesis: “A 

ação do Demiurgo, que fez do universo a sua obra, e que o gerou como artefato, foi o ato poético 

fundamental que os artistas repetem ao impor à matéria, segundo a ideia que trazem na mente, 

uma forma determinada.” (Nunes, 1999).  

Especificamente, em relação ao caráter óptico da Arqueologia da Imagem, Aristóteles 

ganha destaque por ter observado e descrito pela primeira vez no mundo ocidental, assim como 

fizeram os chineses, o fenômeno da projeção da imagem em uma câmara estenopéica. 

O pensamento da Antiguidade Clássica exerceu grande influência sobre os cristãos da 

Idade Média e sobre toda a filosofia medieval, que buscava na expressão imago, em latim, a 

imagem transcendental da fé, do bem, do sagrado e do Cristo, vinculada à pureza da alma. 

Cristo humano, divino, tríplice, carnal e espiritual.  

O caráter religioso do simbolismo cristão se afirmou durante toda a Idade Média, 

juntamente com a afirmação do culto às imagens da Divindade. Deste modo, o teórico Étienne 

Gilson lembra que este pensamento também influenciou o desenvolvimento da filosofia pós-

medieval, principalmente quando relaciona a filosofia clássica do século XVII ao 

desenvolvimento das ciências positivistas. 
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Não se trataria de fazer de Descartes um “filósofo cristão”, mas quem ousará 

sustentar que a filosofia moderna seria exatamente o que ela foi, de Descartes a 

Kant, se não tivessem existido as “filosofias cristãs” interpostas entre o fim da 

época helenística e o início da era moderna? (Gilson, 2006: 17-18) 

 

Para o autor, a Idade Média, do ponto de vista filosófico, talvez não tenha sido tão estéril 

quanto se tem afirmado. E também, talvez tenha sido justamente a influência exercida pelo 

cristianismo no decurso desse período que inspirou alguns dos princípios da filosofia moderna. 

 

Basta examinar sumariamente a produção filosófica dos séculos XVII, XVIII e até 

XIX para discernir imediatamente características que parece difícil explicar sem 

levar em conta o trabalho de reflexão racional realizado pelo pensamento cristão 

entre o fim da época helenística e o início da Renascença. (Gilson, 2006: 17-18) 

 

A reflexão sobre a relação entre corpo e alma faz parte da longa tradição filosófica, 

porém, a aceitação quase que universal da doutrina aristotélica da alma tem uma exceção na 

figura de Plotino. Ele critica tanto a doutrina segundo a qual a alma é corpo quanto a da alma 

como forma do corpo: “Plotino não acha que a A. tenha ligação alguma com o corpo e a sua 

única preocupação é definir a realidade exatamente nos termos da sua independência em relação 

ao corpo e a todas as determinações corpóreas.” (Abbagnano, 2007: 29).  

Plotino também enfatizou os caracteres divinos da alma, em relação a sua unidade e 

indivisibilidade, e se questionou sobre qual seria a via de acesso à realidade da alma. Deste 

modo, a partir da noção de consciência, entendida aqui como introspecção ou 

autoconhecimento, ele parte para a superação da noção de alma. Abbagnano assevera que os 

neoplatônicos e os pais da igreja oriental afirmam a imaterialidade e a unidade da alma. Assim 

o é para Porfírio, para Proclo e para Nissa. 

 

Mas é sobretudo S. Agostinho que recolhe a herança do neoplatonismo e a trans-

mite ao mundo cristão, com o reconhecimento da interioridade espiritual como via 

de acesso privilegiada à realidade própria da alma. Essa via de acesso é a experi-

ência interior, a reflexão sobre a própria interioridade, a "confissão" como reco-

nhecimento da realidade íntima; em uma palavra, o que na linguagem moderna se 
chama consciência. (Abbagnano, 2007: 29) 

 

Santo Agostinho procurou entender aquilo que era compreensível à sua consciência, e 

o que o enganava. A partir desta percepção ele concluiu uma prova da sua existência. Para ele, 

a razão funciona como auxiliar da fé, permitindo esclarecer o que a fé revela de forma intuitiva. 

(Japiassú; Marcondes, 2001). O pensamento de Santo Agostinho foi decisivo para a formação 

e o desenvolvimento da filosofia cristã, sendo ele um precursor da formulação dos conceitos de 
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historicidade e de tempo histórico e um precursor da filosofia moderna, expressa nas figuras de 

Descartes e Rousseau, e do Existencialismo. 

 

Sto. Agostinho sofreu grande influência do pensamento grego, sobretudo da 

tradição platônica, através da escola de Alexandria e do neoplatonismo, com sua 

interpretação espiritualista de Platão. Sua filosofia tem como preocupação central 

a relação entre a fé e a razão, mostrando que sem a fé a razão é incapaz de 

promover a salvação do homem e de trazer-lhe felicidade.  

(Japiassú; Marcondes, 2001: 10) 

 

No Renascimento, período em que floresceu o espírito moderno ocidental, a consciência 

passou a ter um destaque central na filosofia de Descartes, que por meio do método científico, 

estabeleceu o primeiro princípio do conhecimento verdadeiro. Para Descartes: “A verdade e a 

virtude devem ter como fundamento ou como condição de possibilidade o pensamento e a 

vontade conscientes de si ou a subjetividade, entendida como capacidade racional universal de 

conhecimento e ação.” (Chaui-Berlinck, 2014: 14).  

A questão colocada por Descartes a respeito do cogito: “que exprime a auto-evidência 

existencial do sujeito pensante, isto é, a certeza que o sujeito pensante tem da sua existência 

enquanto tal” (Abbagnano, 2007: 148), rendeu um longo debate filosófico e existencial, com 

muitos posicionamentos favoráveis ao seu pensamento, mesmo séculos após o seu 

pronunciamento. 

 

Para toda filosofia que recorra à consciência (v.) como instrumento da indagação 

filosófica, o C. deve mostrar-se indubitável, pois na realidade não é senão a 

formulação do postulado metodológico de tal filosofia. Mas mesmo as filosofias 
que não reconhecem tal postulado fazem uso do C. e consideram-no válido. Assim 

fazem, p. ex., Locke, que vê nele "o mais alto grau de certeza" (Ensaio, IV, 9, 3), 

e Kant, que vê nele a própria apercepção pura (v.) ou consciência reflexiva. (...). 

Na filosofia contemporânea, Husserl assume explicitamente o C. como ponto de 

partida da sua filosofia (Ideen, I, § 46; Cart. Med-, § 1) e recorre a ele continua-

mente ao longo de suas análises, considerando-o como a própria estrutura da 

experiência vivida (Erlebniss) ou consciência. (Abbagnano, 2007: 148) 

 

Em relação ao conceito de alma, Abbagnano considera que o desenvolvimento decisivo 

da noção de alma no mundo moderno também ocorreu com Descartes, “em cuja doutrina a 

reafirmação da realidade da A. une-se ao reconhecimento de uma via de acesso privilegiada a 

tal realidade.” (Abbagnano, 2007: 30). Segundo o autor: 

 

Essa via de acesso é o pensamento, ou melhor, a consciência (v.). O cogito ergo 

sum revela de modo evidente, segundo Descartes, a substância pensante, isto é, 

revela "um ser, cuja existência nos é mais conhecida do que a dos outros seres, de 

modo que pode servir como princípio para conhecê-los" (Lett. À Clercelier, em 
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(Euvres, IV, 443). Ora, o cogito compreende "tudo o que está em mim e de que 

sou imediatamente consciente" (IIRép., def. I): isto é, duvidar, compreender, con-

ceber, afirmar, negar, querer, não querer, imaginar, sentir, etc. Assim, a consci-

ência é uma via de acesso privilegiada — porque tão segura, a ponto de ser 

absolutamente indubitável — a uma realidade, a substância A., que, por sua vez, 

também é privilegiada porque pode servir como princípio para conhecer as outras 

realidades. (Abbagnano, 2007: 30) 

 

Fazendo parte intrínseca deste debate filosófico moderno, Gottfried Wilhelm Leibniz, 

ao refletir e tomar consciência das suas próprias percepções, definiu, pela primeira vez, o 

significado específico do conceito de apercepção. 

 

Diz Leibniz: "A percepção da luz ou da cor, p. ex., de que temos A. é composta 

por muitas pequenas percepções de que não temos A.; um ruído que percebemos, 

mas ao qual não damos atenção, torna-se aperceptível se sofrer um pequeno au-

mento" (Nouv. ess., II, 9, 4). Enquanto as percepções pertencem também aos 

animais e às plantas, a A. é própria do homem porquanto suas percepções são 

acompanhadas pela "potência de refletir". Todavia, quando ele é reduzido ao 
estado de letargia, a reflexão e a A. cessam. (Abbagnano, 2007: 71) 

 

A teórica Chaui-Berlink esclarece que a apercepção corresponde à percepção consciente 

que pode ser obtida pela junção das pequenas percepções não conscientes, aquelas que operam 

no nível da apetição ou do desejo. A esta altura do debate, Leibniz dá uma reviravolta na 

tradição filosófica que estava pautada na consciência, procurando questionar os seus aspectos 

metafísicos. Caminhando para um nível mais profundo neste debate, Leibniz ao fazer referência 

às pequenas percepções, tenta dar conta daquilo que ia além dos limites da consciência: 

 

O ingresso dessa noção em filosofia deve-se a Leibniz, que frisou a importância 

das "percepções insensíveis" ou "pequenas percepções", de que não se toma ciên-

cia e sobre as quais não se reflete. Para Leibniz, são essas percepções que "formam 

o não-sei-quê, os gostos, as imagens das qualidades sensíveis, claras no conjunto 

mas confusas nos detalhes, as impressões que os corpos que nos rodeiam exercem 

sobre nós e que envolvem o infinito, os vínculos que cada ser tem com o restante 

do universo". (Abbagnano, 2007: 550) 

 

Quando Descartes determinou a virada subjetivista na interpretação da alma como 

substância, ele terminou por definir que os atributos da alma continuavam a ser os tradicionais, 

como a simplicidade, a indestrutibilidade e a unidade, por exemplo. Porém, para ele, a via de 

acesso à realidade da alma tinha o privilégio de ser a mais certa porque possuía a certeza do 

cogito. “Comparada a esta, a certeza das outras coisas, isto é, das substâncias extensas, é 

secundária e derivada, porque mediada pela consciência.” (Abbagnano, 2007: 30).  

Para Leibniz, a alma é como um espelho que representa em si todo o mundo: “a A. é 

somente uma mônada mais ativa e perfeita, na qual as apercepções, isto é, as percepções claras 
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e distintas, têm mais participação do que as pequenas percepções ou percepções obscuras e 

confusas.” (Abbagnano, 2007: 31). Desta forma, a doutrina estabelecida por Leibniz representa 

uma redução do princípio cartesiano que busca privilegiar a consciência: 

 

A partir de Descartes, o conceito de "consciência", isto é, de totalidade ou mundo 

da experiência interna, começa gradualmente a suplantar o conceito tradicional de 

alma. Já Descartes e Leibniz, embora se referindo às determinações tradicionais 

da A. como substância, acabam interpretando a seu modo a noção de substância: 

a realidade que atribuem à A. é a revelada e testemunhada pelos atos, ou pelo ato 

fundamental da consciência como pensamento, apercepção, etc. 

(Abbagnano, 2007: 30) 

 

Locke acreditava que as ideias nasciam por experiência sensorial, estando relacionadas 

às associações e às combinações de sensações. O filósofo considerou que o “conhecimento 

intuitivo” que o homem tem da sua própria experiência de vida “não é senão a consciência dos 

próprios atos espirituais.” (Abbagnano, 2007: 31). A questão do conhecimento encontra em 

Locke uma aceitação das vias de acesso às realidades do corpo e da alma. 

 

Locke identificou na experiência interna, ou reflexão, uma das fontes do 

conhecimento e entendeu-a como "a percepção das operações que o nosso espírito 

realiza em torno das idéias que recebe do exterior". Tais operações são as de 

percepção, pensamento, dúvida, conhecimento, vontade, etc, isto é, em geral, 

todos os atos do espírito de que se é consciente. "Essa fonte de idéias", acrescenta 

Locke, "reside internamente no homem, e embora não seja um sentido, porque 

nada tem a ver com os objetos externos, ainda assim é semelhante a um sentido e 

pode ser propriamente chamado sentido interno". (Abbagnano, 2007: 31) 

 

 A distinção entre aquelas duas realidades, corpo e alma, não foi aceita por Hume. Para 

ele a realidade substancial é uma construção fictícia do intelecto. Tanto as coisas materiais, 

como a alma, partem das relações de semelhança e de causalidade das percepções entre si. 

(Abbagnano, 2007: 31). 

 

Todavia os ingredientes elementares de tais construções, ingredientes que são o 

único dado certo da experiência, são constituídos por impressões e por idéias, isto 

é, são fornecidos pela experiência interna ou consciência. De tal modo que, 

enquanto realiza a demolição cética da noção de A. como realidade ou substância, 

Hume contribui em igual medida para estabelecer a supremacia da consciência, 

cujos dados são reconhecidos como os únicos elementos certos do conhecimento 

humano. (Abbagnano, 2007: 31) 

 

A relação de rivalidade entre as noções de alma e de consciência alcança o mais alto 

grau em Kant, quando faz uma crítica à psicologia racional, no tocante à noção de alma como 

um atributo tradicional de unidade e possibilidade de se vincular com o corpo. Na compreensão 
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de Kant, a unidade da consciência está na intuição do sujeito, ao ser tomado como objeto, na 

categoria de substância. A crítica kantiana à psicologia racional e ao conceito de alma, no qual 

está baseada, “consiste em declarar ilegítima a transformação da consciência em substância e, 

por isso, em eliminar a própria noção de A. como realidade subsistente por si.” (Abbagnano, 

2007: 32): 

  

Essa crítica foi, de certa forma, decisiva na história da filosofia: não que os 

filósofos tenham deixado de falar de algum modo em A., mas o tipo ou espécie de 

realidade que se atribui à A., a partir de Kant, passa a ser entendida em termos de 

consciência e, freqüentemente, reduzida à própria consciência.  
(Abbagnano, 2007: 32) 

 

A inversão da relação entre a alma e a consciência, na qual a consciência se transforma 

nessa mesma realidade, também pode ser percebida no idealismo e no positivismo, duas grandes 

correntes da filosofia oitocentista.  

Hegel considera a alma como “o primeiro grau do desenvolvimento do Espírito.” 

(Abbagnano, 2007: 32). Para Hegel, a alma é a consciência no grau mais elevado, ou seja, a 

autoconsciência, o “espírito subjetivo”, o espírito em seu aspecto de individualidade: “a A. é 

apenas o sonho do espírito, o nous passivo de Aristóteles, que, sob o aspecto da possibilidade, 

é tudo." (Abbagnano, 2007: 32). Abbagnano observa que, desta forma, as determinações 

tradicionais são conduzidas para diversos significados, que são necessariamente condicionados 

pela redução da alma à primeira fase do espírito consciente: 

 

Por outro lado, e com outro intuito, o Positivismo efetuava a mesma redução da 

A. à consciência, retomando e continuando a doutrina do empirismo clássico, 

especialmente de Hume. O intento, aqui, era preparar e fundar uma "ciência" dos 

fatos psíquicos, que tivesse o mesmo rigor das ciências da natureza.  

(Abbagnano, 2007: 32) 

 

A partir deste momento, por meio do associacionismo, os "fenômenos psíquicos" ou os 

"estados de consciência" eliminam a noção tradicional da alma como substância e se tornam 

objeto da psicologia. Estes fenômenos passam a ser explicados por meio das associações dos 

seus elementos mais simples, dominando as diretrizes que passaram a definir os primórdios da 

psicologia científica.  

Para Wundt e Dewey, a palavra alma, livre de “todos os resíduos do tradicional 

animismo materialista, denota a qualidade das atividades psicofísicas, organizadas em 

unidade.” (Abbagnano, 2007: 32). Neste entendimento, a obra de arte possui alma, enquanto 

que outras obras são mecânicas e destituídas de alma. Ryle foi o último a criticar o conceito de 
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alma, e deu o nome de "espectro na máquina" à concepção de alma de origem cartesiana, e aqui, 

cabe nos lembrarmos das máquinas geradoras de imagens: 

 

Em conclusão, já muito antes dessa última condenação, a noção tradicional de A., 

como uma espécie de realidade em si, princípio e fundamento dos chamados 

eventos mentais, fora abandonada e reduzida à noção de entidade funcional ou de 

uma espécie de coordenação e de síntese entre aqueles eventos. Mas, nesta forma, 

essa noção remete à de consciência (v.). (Abbagnano, 2007: 33) 

 

O médico e filósofo Ernst Platner, influenciado pelas ideias de Leibniz, dividiu o 

conhecimento acerca do ser humano em três ramos da ciência. No primeiro estavam a anatomia 

e a fisiologia; no segundo, a psicologia, e no terceiro ramo a antropologia, separando o ser 

humano em seus estados biológicos, mentais e sociais.  

Platner torna-se o primeiro a usar o termo inconsciente, quando observou que “a alma 

humana é entendida como uma sequência de pares alternados de impressões e ideias, vigília e 

sono, consciência e inconsciência.” (Chaui-Berlinck, 2014: 17-18). Também a partir de alguns 

conceitos formulados por Leibniz, Herbart desenvolve o conceito de limiar da consciência, 

esboçando o que viria a ser a teoria psicanalítica, posteriormente formulada por Sigmund Freud, 

e vindo a influenciar definitivamente a nossa hipótese.  

Para Herbart, “(...) várias ideias ou representações podem estar na consciência, porém 

algumas estarão abaixo de um limiar consciente, enquanto outras estarão se dirigindo para a 

consciência, buscando tornar-se o foco de sua atenção.” (Chaui-Berlinck, 2014: 18-19). Herbart 

concluiu que os objetos representados pela consciência nunca são esquecidos. Eles são 

conservados por ela numa imensa reserva de percepções, imagens e ideias de todas as 

experiências passadas. Ele acreditava que as ideias conscientes estão em uma camada acima, e 

as ideias inibidas, que foram afastadas da consciência, estão abaixo. Porém, as representações 

que se encontram abaixo do limiar da consciência continuam ativas e prontas para subir e 

alcançar a consciência: 

 

As ideias inibidas não desaparecem e, como dissemos, mantêm-se ativas abaixo 

do limiar da consciência, esperando a oportunidade de retornar à consciência. 

Quando elas conseguem esse retorno, ocorre uma apercepção, ou seja, uma 

consciência de si. Toda idéia luta por ser livre, isto é, para ser apercebida, e isso 
se dá quando ela consegue ultrapassar o limiar da consciência. Para tanto, as ideias 

precisam de força, o que significa que elas são dotadas de intensidade. As ideias 

que não conseguem ser apercebidas continuam em constante luta para atingir seu 

objetivo de liberdade. (Chaui-Berlinck, 2014: 18-19) 
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Para Gustav Fechner, fundador da psicofísica e defensor do paralelismo psicofísico, os 

processos inconscientes exercem de fato influências sobre a consciência. A esta altura deste 

debate filosófico-científico, o inconsciente já havia se tornado um termo de uso corrente.  

Lipps, influenciado por Herbart, constituiu a ideia de uma psicologia pura, e teve ainda 

mais influência sobre Freud na formulação da teoria psicanalítica. Para constituir a psicologia 

pura, Lipps delimitou o campo psicológico afastando dele os pressupostos metafísicos, e não 

aceitando que os eventos fisiológicos fossem determinantes para a ocorrência dos fenômenos 

psíquicos. “Tratava-se de constituir a psicologia como ciência que não depende de conceitos 

metafísicos nem fisiológicos e que, portanto, é capaz de definir o psíquico com leis específicas 

psicológicas.” (Chaui-Berlinck, 2014: 22).  

Franz Brentano e Edmund Husserl, por sua vez, buscaram afirmar o caráter científico 

da psicologia, visto que ela possuía um objeto específico, a consciência, e também os seus 

próprios métodos. Lipps, porém, fez uma crítica a estes teóricos e apresentou a teoria do sonho, 

na qual expressa que os sonhos são psíquicos, ligados ao “encadeamento no qual somos 

forçados a organizar, no pensamento, os objetos da consciência” (Chaui-Berlinck, 2014: 23). 

Lipps buscou chamar a atenção para o conceito de “representações inconscientes”. Vejamos: 

 

Para entender o que são essas representações devemos ter em mente que Lipps 
afirmava que tudo o que acontece no “meu” psiquismo no presente está de alguma 

maneira ligado às “minhas” vivências conscientes passadas, mas essas vivências 

anteriores não precisam existir no presente para a minha consciência. Como dizia 

Lipps, representações passadas agem, portanto, em mim, agora, sem estar 

presentes para mim, agora, como representações conscientes ou atuais. O psíquico 

inconsciente para Lipps é o nome de um encadeamento, o que liga o passado ao 

presente. (Chaui-Berlinck, 2014: 23). 

 

Em meio a este debate, Bergson procurou, de alguma forma, propor uma transposição 

de uma psicologia para uma cosmologia, numa relação que possa envolver a vida interna e a 

existência em geral e que descreva uma temporalidade cósmica através da intuição da duração. 

 

Segundo Bergson, “um dos objetos da Evolução Criadora é mostrar que o todo é, 

ao contrário, da mesma natureza que o eu, e que o sentimos através de um 

aprofundamento, mais e mais completo de nós mesmos”. Portanto, a intuição de 

nossa própria duração interior é a porta de acesso para intuirmos o movimento da 

vida, das coisas e, por fim, de todo universo. É a partir da percepção de nosso 

próprio movimento interior que podemos ter acesso ao movimento cósmico. 
(Bergson apud Rossetti, 2004: 117) 
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Com este posicionamento teórico, Bergson buscava afirmar a liberdade humana por 

meio do espírito. Oferecendo o suporte qualitativo e as condições necessárias para se fazer 

frente ao cientificismo e ao positivismo, que reduzem a potencialidade da intuição humana.  

Concomitantemente ao desenvolvimento do conceito de inconsciente, teóricos como 

Peirce, Saussure e Jakobson partiram para o estudo da linguagem. Vygotsky, em sua Psicologia 

da arte (Vygotsky, 1999), faz uma análise voltada para a questão do inconsciente expresso nas 

expressões artísticas, e Panofsky dá início ao seus estudos sobre iconologia. (Panofsky, 1982). 

Benjamin ao tratar de diversos assuntos também demonstra interesse pela psicologia, 

principalmente quando evoca questões acerca do inconsciente em relação aos desenvolvimento 

das técnicas de reprodutibilidade da imagem.  

Deste contexto sociohistórico efervescente de ideias surge a psicanálise, criada por 

Freud como uma afirmação do caráter científico dos estudos relacionados à psique. Freud, 

cientista e admirador da natureza, torna-se estudante de medicina especializado em neurologia 

com grande interesse na área da fisiologia: 

 

As teorias de Darwin atraíam-me muito, porque prometiam um progresso 

extraordinário na compreensão do mundo; e ao ouvir o belo ensaio de Goethe 

sobre a Natureza, lido em voz alta numa conferência pública pelo professor Carl 

Brühle [...], decidi estudar medicina. [...] Durante a juventude, sentia uma enorme 

necessidade de entender alguns dos grandes enigmas do mundo [...] e de contribuir 

para encontrar uma solução. O modo mais promissor [...] foi inscrever-me na 
faculdade de medicina, mas, ainda assim, fiz tentativas sem sucesso na biologia, 

na zoologia, na química, até que finalmente, sob a influência de Brücke, a 

personalidade que teve mais influência na minha vida, descobri a fisiologia.  

(Freud apud This in Costa Pinto, 2007: 83-84) 

 

Na faculdade, Freud foi cativado pelo pensamento de dois grandes filósofos, Ludwig 

Feuerbach, o homem a quem mais respeitava e admirava, e Franz Brentano, que lhe ensinou 

filosofia. Brentano foi identificado como filósofo aristotélico e psicólogo empírico; “Freud, que 

assistira a suas aulas sobre Aristóteles, fora enfeitiçado, assim como a metade de Viena que 

participava de seus cursos.” (This in Costa Pinto, 2007: 84).  

É interessante notar o uso que Freud fez de aparelhos ópticos em suas pesquisas, que 

resultaram em inúmeras contribuições para a ciência. Ao retornar a Viena, ele se tornou aluno-

pesquisador do instituto de fisiologia de Ernst Brücke. Nesta instituição, ele realizou o estudo 

anatômico de um peixe primitivo, quando analisou sua estrutura histológica: 

 

O futuro neurologista dava seus primeiros passos. O dr. Reisner acabara de desco-

brir, na medula desse peixe, algumas células gigantes, de função desconhecida: a 

tarefa confiada a Sigmund foi estudar a estrutura fina dessa célula. O jovem tinha 
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mãos maravilhosas para as colorações histológicas: graças à qualidade notável das 

preparações, conclui que as células de Reisner “são células gânglionares espinhais 

que, nos vertebrados inferiores, ficam na medula espinhal”. Freud remeteu seu 

relatório a Brücke, que ficou feliz de apresentá-lo à Academia Austríaca de Ciên-

cias, no início de 1877. 

Em seguida, Freud volta-se para as células nervosas dos lagostins, examinando ao 

microscópio os tecidos vivos: os cilindros axiais das fibras nervosas tinham es-

trutura fibrilar. Ele foi o primeiro a constatar essa característica fundamental do 

sistema nervoso, anunciando a teoria futura do “neurônio”.  

(This in Costa Pinto, 2007: 85) 

 

A utilização de aparelhos ópticos, como o microscópio, reforça para nós a crença em 

uma característica especial da ciência, o seu caráter imagético, baseado no conhecimento 

empírico, cujo fenômeno, neste caso, pode ser visualizado no objeto de pesquisa, assim como 

no conhecimento teórico, que pode ser simulado por meio das ilustrações. Esta crença é ainda 

reforçada pelo fato de que o próprio desenvolvimento da ciência moderna ocorreu 

paralelamente ao desenvolvimento de métodos aplicados às artes visuais. Basta lembrarmos 

dos estudos de Leonardo da Vinci e as suas contribuições para as artes, para a ciência e para o 

ensino acadêmico. Vinci não apenas utilizou aparelhos ópticos, como também desenvolveu 

projetos de máquinas para o polimento de lentes, e realizou estudos anatômicos, incluindo o 

estudo fisiológico do sistema óptico da visão, que lhe rendeu inúmeras ilustrações. 

Quanto às ilustrações científicas, que apesar de ter apresentado, em certas situações, 

características de caráter hegemônico, elas desempenharam um papel de importância para o 

desenvolvimento das ciências. Lembremos, por exemplo, das missões artísticas e científicas 

que ocorreram durante o século XIX, e do trabalho de Ernst Haeckel, que teve grande influência 

sobre a obra de Freud devido à elaboração da lei biogenética. Freud também realizou ilustrações 

científicas, como se fazia na época. E, assim como Vinci, pesquisou os seres vivos nas diversas 

fases do seu desenvolvimento. 

Vejamos um comentário a respeito das pesquisas freudianas sobre o cérebro 

embrionário e o sistema nervoso central, quando inventou um método de coloração baseado em 

cloreto de ouro. Freud, após algumas semanas, “(...) obtém resultados surpreendentes e sente 

grande satisfação com esse procedimento, que resulta, ao microscópio, numa imagem 

maravilhosamente clara e precisa.” (This in Costa Pinto, 2007: 87). Em suas observações, 

identifica semelhanças entre a estrutura cerebral humana e a de répteis.  

A esta altura, o debate científico estava muito pautado na arqueologia, tendo por base 

principalmente a teoria evolucionista darwiniana. Freud empenhou esforços na tentativa de 

vincular tais conhecimentos com os da psicologia: 
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Com a descoberta, em 1861, no calcário jurássico de Solenhofen, de um exemplar 

de Archaeopteryx, etapa intermediária entre os répteis e os pássaros, as ideias evo-

lucionistas de Darwin triunfam na Alemanha; o biólogo Karl Claus, também 

convencido delas, transmite seu entusiasmo aos alunos, entre eles Sigmund. Em 

1874, Claus publica uma resenha de Haeckel sobre a gastrea: Haeckel notara que 

os organismos animais multicelulares seguiam um mesmo esquema de desenvol-

vimento embrionário: o ovo fecundado invaginava-se para formar um estômago 

primitivo e, a seguir, depois da aparição de uma boca-ânus primitiva, um intestino 

ventral e uma cloaca primitiva (orifício comum das cavidades intestinal, urinária 

e genital). 

Na Introdução à psicologia (1916), Freud interessou-se pela origem filogenética 
do desenvolvimento da libido: “Vejam como, em uma classe de animais, o apare-

lho genital é estreitamente ligado à boca, ao passo que em outra classe ela não 

pode se distinguir do aparelho excretório e, em outros animais ainda, ele é ligado 

aos órgãos motores – situações que encontrarão agradavelmente apresentadas no 

belo livro de W. Bölsche. Nos animais, encontramos, de um modo, por assim 

dizer, fixadas todas as formas de perversão da organização sexual humana. 

Segundo a “lei biogenética” fundamental apresentada por Haeckel, a ontogênese 

– desenvolvimento do feto humano até a fase adulta – recapitula a filogênese – a 

história dos seres vivos. A adoção desta lei por Freud é a fonte desconhecida das 

suas ideias sobre a origem sexual de todo prazer.  

(This in Costa Pinto, 2007: 87-88) 

 

É importante lembrarmos de que nesta época, a figura de Franz Boas representou uma 

inestimável contribuição para os estudos da antropologia, colocando abaixo os discursos 

evolucionistas tendenciosos e determinando a igualdade racial. Boas observou que nas várias 

modalidades artísticas se manifestam princípios formais definidos que se apresentam de forma 

universal na arte de todos os povos e de todas as épocas. Ele considerou este fato como o indício 

de que estas são as características mais antigas e fundamentais de toda a arte. Nas artes gráficas 

e plásticas, estes princípios formais podem ser expressos pela simetria, por exemplo, que indica 

uma expressão própria dos movimentos das mãos dos artistas. (Boas, 2014). 

A partir daqueles estudos iniciais que foram empreendidos por Freud na área da 

fisiologia, podemos fazer uma associação mais direta com a Arqueologia da Imagem em relação 

à prática do desenho, em relação ao automatismo praticado por dadaístas e surrealistas, 

concernente a seus impulsos sensório-motores, quando os estímulos cerebrais de diversas 

naturezas, inclusive inconscientes, se convertem em movimentos e gestos que conferem à 

expressão artística as suas características mais eloquentes: “Com Brücke e Meynert, Freud está 

no lugar ideal para o estudo das localizações cerebrais e das vias motoras – o feixe cerebral –, 

ligando o córtex cerebral e a medula espinhal, vias responsáveis pela motricidade voluntária 

dos membros.” (This in Costa Pinto, 2007: 87-88). 

Acompanhado por Josef Breuer, Freud percebeu os efeitos traumáticos causados pela 

repressão à expressão do inconsciente em pacientes histéricos, mesmo antes de ter formulado 

seu conceito. Freud, porém, abandonou o método catártico utilizado por Breuer e introduziu a 
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técnica das associações livres, quando, segundo ele, começou a história da psicanálise 

propriamente dita. (Freud, 1997a).  

A ciência criada por Freud trouxe transformações radicais e irreversíveis sobre o modo 

de se refletir sobre a cultura, “correlata à descoberta do inconsciente, a figura da cultura 

encontra-se onipresente na obra freudiana, de formas diversas e, embora não seja sinônimo dos 

termos outro, Lei, Supereu e Outro da linguagem, pode representar cada um deles.” (Fuks, 

2011: 15-16). Porém, Webster analisa a psicanálise criada por Freud apresentando uma visão 

muito mais crítica. 

 

Freud acreditava sinceramente estar usando a ciência para afastar a superstição e 
introduzir uma nova visão da natureza humana. No entanto, sua verdadeira 

realização ao criar a psicanálise foi esconder a superstição sob a retórica da razão 

e reintroduzir, com isso, uma antiga visão da natureza humana. Ao esboçar o 

inconsciente ou o “id” como uma massa de instintos impuros, e ao entender os 

homens e mulheres como seres movidos por negros impulsos sádicos e sexuais e 

por um amor secreto por excrementos, Freud na realidade reinventou, para a era 

científica moderna, a tradicional doutrina cristã do pecado original. Ao mesmo 

tempo, mediante a psicanálise, oferecia a todos os seus seguidores uma via de 

redenção. (Webster, 2006: 56-57) 

 

Freud trabalhou com Jean-Martin Charcot no hospital psiquiátrico Salpêtrière, porém se 

distanciou dos métodos terapêuticos utilizados pelo mestre.  

O ano de 1885 teve muita importância para Freud, não só por ele ter percebido e dado 

início aos estudos ligados à metáfora arqueológica, mas também devido ao fato de ele ter 

começado a escrever o Projeto para uma psicologia científica (Freud apud Garcia-Roza, 2009), 

que é considerado uma obra importante na genealogia da psicanálise, e que desempenhou um 

papel definitivo na gênese da teoria psicanalítica.  

Apesar dos fatos apresentados, foi somente no ano de 1896 que utilizou pela primeira 

vez o termo psicanálise. Freud estava vivendo um momento muito promissor da sua carreira, e 

o marco definitivo da sua contribuição para a psicologia foi considerado, por ele e pela crítica, 

o surgimento da publicação A interpretação dos sonhos (Freud, 1999). Nesta obra, Freud relata 

como foi influenciado pelas teorias de Fechner e Lipps relacionadas ao inconsciente.  

A psicanálise, baseada em uma longa tradição filosófica que remete inicialmente à 

interpretação dos oráculos da Antiguidade, assim como à tradições das pequenas sociedades, 

quando os sonhos assumiam um destaque especial na expressão dos conteúdos simbólicos da 

psique, teve imensa importância para a ciência, a filosofia e as artes do século XX, e ainda 

continua a influenciar os rumos da cultura e da sociedade neste início do século XXI. 
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Dissidente do movimento psicanalítico, Carl Gustav Jung, figura com a qual mais nos 

identificamos por ter direcionado os seus estudos para o caráter metafísico da psicologia, 

desenvolveu a sua própria teoria, conhecida como psicologia analítica1. Em sua dissertação, 

tratou da psicogênese dos fenômenos espiritualísticos, tendo estudado Frederic Myers, William 

James e Theodore Flournoy. “A dissertação de Jung também indica a maneira na qual ele 

utilizava a escrita automática como um método de investigação psicológica.” (Shamdasani in 

Jung, 2012: 196). Isso demonstra desde já uma aproximação com as vanguardas artísticas do 

século XX, tendo exercido influência sobre o desenvolvimento da nossa pesquisa. 

 

Em sua juventude, Jung frequentemente visitava o museu de arte da Basiléia e 
sentia-se especialmente atraído pelas obras de Holbein e Böcklin, assim como 

pelos pintores holandeses. Perto do final de seus estudos, durante um ano, esteve 

bastante ocupado com a pintura. Suas pinturas desse período eram paisagens num 

estilo representacional e mostram habilidades técnicas altamente desenvolvidas e 

grande desenvoltura técnica. Em 1902-1903, Jung deixou seu posto no Burghölzli 

e foi a Paris para estudar com o eminente psicólogo francês Pierre Janet, que estava 

dando aulas no Collège de France. Durante sua estada, passava muito tempo 

pintando e visitando museus, indo constantemente ao Louvre. Prestava muita 

atenção especialmente em arte antiga, antiguidades egípcias, nas obras da 

Renascença, Fra Angelico, Leonardo da Vinci, Rubens e Frans Hals. Comprou 

quadros e gravuras e encomendou cópias para a decoração de seu novo lar. Pintava 

tanto óleos quanto aquarelas. Em janeiro de 1903, foi a Londres e visitou seus mu-
seus, particularmente interessado nas coleções egípcia, asteca e inca do Museu 

Britânico. (Shamdasani in Jung, 2012: 196). 

 

Segundo Hillman, Jung dedicou grande parte do seu trabalho à busca por “uma base 

alquímica para a psicologia profunda” (Jung apud Hillman, 2011: 17), a qual ele considerava o 

opus da transformação psicológica. Em relação a alquimia, Marie-Louise von Franz esclarece 

que ela representou a química praticada desde a pré-história até o século XVII,  

 

(...) na qual, os experimentos de laboratório eram combinados com experiências 

intuitivas, pictóricas e parcialmente religiosas acerca da natureza e do homem. 

Muitos dos símbolos que reconhecemos hoje como conteúdos do inconsciente 
foram projetados sobre a matéria, sobre a prima matéria (q.v.). O alquimista 

buscava o “segredo de Deus” no material primário e, ao fazer isso, desenvolvia 

métodos e processos que se assemelhavam àqueles da psicologia profunda 

moderna. (Franz, 2011: 235) 

 

Complementando a abordagem originalmente formulada por Jung, Hillman procura 

chamar atenção para a questão da linguagem alquímica, e esclarece que “além da teoria geral 

da transformação alquímica e além dos paralelos particulares das imagens alquímicas com o 

                                                             
1 O termo Psicologia Analítica em inglês, Analytic Psicology, se apresenta como a dissociação invertida do 

termo Psicanálise. 
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processo de individuação, é a linguagem alquímica que pode ser a mais valiosa para a terapia 

junguiana.” (Hillman, 2011: 18). Após apresentar os rudimentos alquímicos (Hillman, 2011), 

tais como o fogo, o combustível, os metais, os vasos, os fornos e fogões, e o espírito do fogo, o 

autor transcorre sobre as peculiaridades do sal e o seu valor para a psicologia alquímica: 

 

Um homem ou uma mulher é uma disposição menor (Kosmos) na qual todas as 

coisas da natureza estão representadas proporcionalmente. Não somente o mundo 
macrocósmico está personificado e vivo com qualidades subjetivas que hoje em 

dia permitimos apenas a seres humanos, mas o microcosmo do ser humano, por 

ser um microcosmo da natureza, é também um objeto mineral e físico, que se 

constitui de substâncias tais como o sal. A diferença entre esta substancialidade 

psicológica e aquela da química, que também sustenta que elementos minerais e 

físicos entram na composição de um ser humano, é que o modelo químico não 

requer consciência ou alma. Há um corte radical entre o sujeito consciente e as 

substâncias físicas. Enquanto que o modelo alquímico sugere: o que está dentro é 

igual ao que está fora. O mundo físico tem sua interioridade e subjetividade porque 

é uma disposição mais ampla da natureza humana. (Hillman, 2011: 86) 

 

 Jung, que está entre os humanistas mais destacados do século XX, através de 

experimentos com associações de palavras, buscou comprovar a existência do inconsciente 

reprimido, levando-o a criar o conceito de complexo: “Os símbolos presentes nos complexos 

foram as sementes para, mais tarde, conceituar as imagens como expressões de arquétipos, 

matrizes do inconsciente coletivo da humanidade.” (Byington in Costa Pinto, 2007: 153).  

Jung reuniu a emoção e a razão em sua busca pela totalidade, que para ele representava 

a “característica do fenômeno humano em todas as expressões da cultura.” (Byington in Costa 

Pinto, 2007: 154). Mas Freud não o perdoou por ter buscado na religião o fundamento criativo 

da psicologia, enquanto que os teólogos o consideraram um herege por ter formulado a base 

neuropsicológica da fé: “Até hoje, cientistas positivistas o desqualificam como ocultista, e 

religiosos repudiam, como heréticos, seus estudos sobre o cristianismo, que incluíram o 

simbolismo da missa católica, da Trindade, da figura divina e histórica do Cristo e do 

gnosticismo.” (Byington in Costa Pinto, 2007: 154). No entanto, a genialidade de Jung se 

expressou quando formulou o conceito de arquétipo e enraizou na psicologia todos os setores 

criativos e doentes da cultura: “Trata-se da descoberta do Arquétipo Central ou Self, 

responsável na mente pela representação da totalidade, tanto através da imagem de Deus, 

quanto da imagem do Universo, da física teórica.” (Byington in Costa Pinto, 2007: 154).  

A psicologia analítica formulada por Jung teve como principal objetivo auxiliar o 

indivíduo a buscar o seu autoconhecimento por meio do processo de individuação que ele 

percorre ao expressar de diversas formas as suas imagens arquetípicas. Esta busca pode ocorrer 

através de sessões de análise que podem incluir a realização de trabalhos artísticos visuais, 
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quando o analisado irá demonstrar o desenvolvimento simbólico criativo dos seus complexos e 

arquétipos. No conjunto de sua obra, Jung afirma o poder de criatividade do inconsciente, de 

onde emanam diversos tipos de representações simbólicas. Não se pode atribuir ao inconsciente 

uma psicologia consciente: 

 

Sua mentalidade é de caráter instintivo, não tem funções diferenciadas, nem pensa 

segundo os moldes daquilo que entendemos por “pensar”. Ele somente cria uma 
imagem que responde à situação da consciência; esta imagem é tão impregnada de 

ideia como de sentimento e poderá ser tudo, menos o produto de uma reflexão 

racionalista. Seria mais certo considerarmos tal imagem como uma visão artística. 

(Jung, 2008a: 58) 

 

No entanto, a psicologia analítica não faz uma diferenciação entre corpo e mente, assim 

como entre consciência e inconsciência, mas procura considerar a reciprocidade expressa nestas 

relações: “A imagem é, portanto, expressão tanto da situação inconsciente quanto da 

momentânea consciente.” (Pieri, 2002: 234). Esta concepção remete à imagem alquímica, que 

pressupõe: 

 

(...) correspondências, afinidades e influxos entre os diferentes componentes 

visíveis e invisíveis do cosmo, propõe-se – através de complexas operações (a 

“obra alquímica”) mas também através daquele que realiza tais operações (o 

“alquimista”) – tanto transformar os metais “vis” (por exemplo, o chumbo) em 
metais “nobres” (sobretudo o ouro), como conduzir o próprio operador para 

condições de humanidade “nobre” ou “áurea”, mas isso justamente a partir das 

condições de humanidade “impura” em que se encontrava. (Pieri, 2002: 28-9) 

 

A questão da criatividade em Jung é também abordada por Olivieri, quando este ressalta 

o papel da imitação e da repetição de acordo com as funções fisiológicas, a exemplo da 

respiração, no desenvolvimento do fenômeno psíquico. “Os antigos alquimistas procuravam 

sem cessar uma pedra milagrosa que conteria uma essência pneumática para poder extrair essa 

substância que está presente em todos os corpos.” (Olivieri, 2016: 11). A matéria alquímica em 

transformação é aqui exaltada em relação ao desenvolvimento criativo da obra de arte. 

Acreditamos ser de extrema importância incluir o papel da respiração no debate acerca 

da Arqueologia da Imagem, pois o fenômeno psíquico da criatividade se realiza plasticamente 

no contexto da relação estabelecida entre o corpo e a alma. A respiração é um caminho 

sustentável pelo qual se pode alcançar a serenidade necessária que auxilia o processo de 

desenvolvimento de propostas teoréticas. Inspirar e expirar possuem fortes significados. O ato 

de inspirar simboliza a renovação, a pausa, a tranquilidade e a coragem. Expirar significa por 

para fora o que já não serve, o ar carregado, os modelos de pensamento ultrapassados. 
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Em relação ao conhecimento tântrico, Eliade declara que: “Kâlacakratantra, por 

exemplo, vai bem longe: relaciona a expiração e a inspiração com o dia e a noite, em seguida 

com as quinzenas, os meses, os anos, chegando progressivamente até os maiores ciclos 

cósmicos.” (Eliade, 1991: 84). Este pensamento implica na transformação da vida, objetivando 

o domínio absoluto do corpo e da mente. 

 

Quer dizer que, pelo seu próprio ritmo respiratório, o iogue, repete e de certa forma 

revive o Grande Tempo Cósmico, as criações e as destruições periódicas do 

Universo. O objetivo desse exercício é duplo: por um lado, o iogue é levado a 

identificar seus próprios momentos respiratórios aos ritmos do Grande Tempo 
Cósmico, e ao fazê-lo, ele realiza a relatividade do tempo e, em última instância, 

sua irrealidade. (Eliade, 1991: 84) 

 

Jung se refere ao conceito de anima como um fenômeno psíquico mediador entre a 

consciência e as funções fisiológicas, como a respiração. “Na escala tântrica dos chacras essa 

anima estaria situada abaixo do diafragma.” (Jung apud Olivieri, 2016: 25). A suspensão da 

respiração, por sua vez, pode se tornar um agravo a saúde, podendo gerar uma série de 

problemas físicos e psicológicos. 

 

Outro autor como Wilhelm Reich observou pacientes que se abstinham de 

expressar algum pensamento ou sentimento quando também continham a 

respiração. Reich determinava que eles respirassem livremente. Logo que o 

paciente começava a respirar de forma mais desembaraçada, seus pensamentos e 

sentimentos começavam a jorrar. Reich começou a se concentrar na respiração 

para a compreensão das resistências conscientes e inconscientes das pessoas que 
se consultavam com ele. (Reich apud Lowen apud Olivieri, 2016: 25). 

 

Nesse sentido, ao se referir ao arquétipo do sopro, Olivieri ressalta o papel 

desempenhado pelo ritmo da respiração e a sua relação com o desenvolvimento do traço 

artístico transferido ao suporte. A respiração dá origem a linguagem. “(...) a respiração cria o 

ritmo através do pneuma do diafragma, pertencendo parte do vazio incorporado a textura do 

traço.” (Olivieri, 2016: 125). Assim, por meio da poética do vazio relacionada ao conhecimento 

vago, ele evoca a filosofia oriental afirmando que: “O tao é o vazio supremo.” (Olivieri, 2016: 

125). Esse vazio, ligado à textura do traço e à mancha gráfica, no desenho e na pintura, se 

expressa, por meio do sopro e do espírito, com o gesto da criação. Daí se pode observar outras 

questões sobre as imagens inconscientes do corpo e aos seus gestos ditados pelo ritmo repetitivo 

da respiração. A respiração surge do vazio e anuncia o gesto. (Olivieri, 2016: 196) 

 

A criatividade é oriunda de uma dimensão obscura e difusa aparentemente 

desordenada, em virtude do anacronismo a que a mesma está sujeita, não 
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encontrando uma síntese ou compreensão através do pensamento no real, estando 

sempre em contradição com a lógica do consciente. (Olivieri, 2016: 190) 

 

A relação de Jung com as imagens é também um fator de extrema relevância para a 

formulação da nossa hipótese. O estudo da sua obra, incluindo seus textos, suas ilustrações e 

pinturas, representa uma das mais expressivas referências, que nos inspirou para o 

desenvolvimento da pesquisa: 

 

Jung sempre observara os símbolos de esferas, círculos e formas quadráticas que 

seus pacientes desenhavam ou viam em sonhos. Ele as denominava mandalas, que 
em sânscrito significa círculo sagrado, porque são formas geométricas usadas para 

meditação. Ele também as desenhava e pintava, pois intuía que elas representavam 

a totalidade do Self. (Byington in Costa Pinto, 2007: 158). 

 

Quanto ao simbolismo do “Centro” vinculado a antigos lugares sagrados, Mircea Eliade, 

baseado em Jung, expõe a sua posição em relação a construção e a função da mandala. Ele 

afirma que o termo mandala significa “círculo”, e que as tradições tibetanas lhe conferem o 

sentido de “centro” e também de “o que rodeia”, representando de forma mais ampla “toda uma 

série de círculos, concêntricos ou não, inscritos em um quadrado”, e mais especificamente, uma 

imago mundi e um panteão simbólico. (Jung apud Eliade, 1991: 48). 

 

Entretanto, o mandala (como a imagem principal do Si-mesmo) tem uma ordem 

matemática rigorosa – como o símbolo do espelho – pois, se analisadas do ponto 

de vista físico, somente aquelas superfícies materiais que não tem distorções, cujas 

moléculas estão bem arranjadas, são capazes de refletir. Portanto, temos a 

impressão de que a verdade de um ser está refletida lá, no núcleo mais profundo 

da alma – de onde vêm os nossos sonhos, que nos mostram como nós realmente 

somos, enquanto que as projeções distorcidas vêm de complexos parciais que se 

tornaram autônomos. É por isso que os mestres Zen ensinam a seus discípulos, 
repetidas vezes, que eles deveriam libertar o “espelho interior” deles (a mente do 

Buda) da poeira. (Franz, 2011: 32-3) 

 

Eliade, em aproximação com o pensamento socrático sobre conhecimento de si, como 

foi visto anteriormente em Gilson (Sócrates apud Gilson, 2006), ainda comenta que: 

 

(...) a mandala pode ser ao mesmo tempo, ou sucessivamente, o suporte de um 

ritual concreto, ou de uma concentração espiritual, ou ainda de uma técnica de 

fisiologia mística. Esta polivalência, esta capacidade de se manifestar em planos 

múltiplos, ainda que correspondentes, é uma caraterística do simbolismo do 

Centro em geral. Isso é fácil de compreender: todo o ser humano tende, mesmo 

inconscientemente, para o Centro e para seu próprio Centro, que lhe dará a 

realidade integral, a “sacralidade”. (Eliade, 1991: 50) 
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Na teoria junguiana, o termo imagem pode assumir diversas acepções, e pode aparecer 

na “porção imaginativa do processo de individuação” relacionada à imagem da alma:  

 

Conforme o princípio geral da complementaridade, que leva em conta também o 

gênero sexual, são imagens da alma a Anima e o Animus, que indicam a figura 

interior feminina e masculina, respectivamente, do homem e da mulher. Sobre esse 

par antitético, ANIMA-ANIMUS. (Pieri, 2002: 28) 

  

Ao abordar a questão dos sonhos, Marie-Louise von Franz relata que Jung não aceitou 

a teoria elaborada por Freud voltada especialmente para as aflições sexuais reprimidas. Para 

Jung, o sonho tem uma função compensadora, já que “o sonho representa o material subliminal 

constelado pela situação atual da consciência.” (Jung, 2008a: 148). “Indubitavelmente, todo o 

simbolismo arcaico usualmente encontrado nas fantasias e sonhos representa fatores coletivos.” 

(Jung, 2008a: 132). Os sonhos são processos psíquicos que funcionam como um espelho “no 

qual o sonhador pode examinar a sua própria natureza.” (Franz, 2011: 16). A “psique objetiva”, 

que representa o inconsciente coletivo, era considerada no passado histórico um fenômeno dos 

“poderes espirituais”. (Franz, 2011: 17). Estes fenômenos naturais e fisiológicos são projeções 

das nossas experiências, mas há que se fazer uma distinção clara entre tais fenômenos internos 

e externos. 

 

Sendo assim, nós devemos ou ampliar o nosso conceito de projeção ao ponto de, 

como os indianos orientais, ver tudo como se fossem projeções; ou devemos 

estabelecer um limite entre o que consideramos projeção e o que é uma afirmação 

relativamente objetiva em relação a objetos exteriores. (...) Para a comum 

composição de subjetividade em nossa imagem da realidade, uma composição que 
é ilimitada, Jung usa a expressão identidade arcaica, arcaica porque essa era a 

condição original do homem, a saber, aquela em que ele vivia todos os processos 

psíquicos no “exterior” – os pensamentos bons e maus como espíritos, seus afetos 

como deuses (Ares, Cupido) e assim por diante. Só gradualmente alguns processos 

psíquicos, que antes eram visualizados como algo exclusivamente “exterior”, 

foram compreendidos como processos dentro do próprio sujeito vivente, como, 

por exemplo, quando os filósofos estoicos começaram a interpretar a deusa Atena 

como o insight, Ares como a paixão agressiva, Afrodite como o desejo erótico; 

esse foi, por assim dizer, o começo de uma “encarnação” dos deuses no homem. 

(Franz, 2011: 28) 

  

Uma das maiores expressões dos reflexos da obra de Jung no Brasil, inclusive, pode ser 

demonstrada pelo trabalho corajoso e pioneiro de Nise da Silveira, cujo reflexo pôde ser notado 

no fortalecimento da Lei Antimanicomial. Silveira implantou no Rio de Janeiro, em 1946, logo 

após a ditadura Vargas, oficinas terapêuticas baseadas na criação artística. Neste processo 

surgiram imagens de onde proliferam símbolos arquetípicos e elementos da cultura brasileira 

que demonstram clara reciprocidade com motivos arcaicos, mitológicos, alquímicos e 
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religiosos universais. O acervo resultante deste trabalho deu origem ao Museu de Imagens do 

Inconsciente. Passetti ressalta a importância das atividades plásticas e da resiliência na 

transformação da vida de pessoas marginalizadas que se mostraram como artistas virtuosos. 

 
Internos de instituições psiquiátricas diagnosticados como esquizofrênicos 

encontram ali, através do exercício de atividades plásticas, maneiras de expressar 
imagens interiores e, muitas vezes, se revelam verdadeiros artistas. Haveria, entre 

estes artistas, uma elaboração secundária que ultrapassa o automatismo? Após 

anos de exercício da “emoção de lidar”, é impossível que ela não tenha atingido 

um grau de elaboração pessoal que, distanciada de qualquer aprendizado 

sistemático e acadêmico, forma, justamente, a marca desses artistas, como 

Raphael, Isaac e Emygdio. (Passetti, 2008: 132) 

 

1.02. O dadaísmo e o surrealismo 

 

Os dadaístas desprezavam o nacionalismo, o materialismo e o colonialismo. “Dadá é 

um estado de espírito.” (Breton apud Ades in Stangos, 2000: 82). “Além disso, a ARTE, é claro, 

não existe... no entanto: nós fazemos arte – porque assim é, e não de outro modo.” (Vaché apud 

Ades in Stangos, 2000: 83). “A reação psicológica e moral à guerra leva a polêmica contra a 

sociedade da época aos seus extremos. A guerra era um acontecimento em contradição com o 

racionalismo sobre o qual se pretendia baseado o progresso social.” (Argan, 1992: 356). A 

produção dadaísta representou a expressão resiliente de uma classe de artistas inconformados 

com todos os valores instituídos, mas sobretudo com a guerra. 

 

Dadá quis substituir o contra-senso lógico dos homens de hoje pelo ilogicamente 

desprovido de sentido. É por isso que golpeamos com toda a força no grande 

tambor de Dadá e proclamamos as virtudes da não-razão. Dadá deu à Venus de 

Milo um enema e permitiu a Laocoonte e seus filhos que se libertassem, após 
milhares de anos de luta com a salsicha Python. (...) Dadá é a favor do não-sentido, 

o que não significa contra-senso. Dadá é desprovido de sentido como a natureza. 

Dádá é pela natureza e contra a arte. Dadá é direto como a natureza. Dadá é pelo 

sentido infinito e pelos meios definidos.2 (Arp apud Ades in Stangos, 2000: 84) 

 

Foi no bar Meierei, um misto “de night club e de sociedade artística” (Ades in Stangos, 

2000: 81), localizado em uma localidade ligeiramente suspeita de Zurique que se instalou o 

                                                             
2 Pela citação à Antiguidade, vale lembrar que Michelangelo esteve presente, em 1506, na ocasião em que a estátua 

do Laocoonte foi desenterrada (Néret, 2006: 8), e ainda que a atitude Dadá contra a arte, não possui as mesmas 

características que as dadas por Platão, ainda que a arte conceitual dos anos 1960, diretamente influenciada pelo 

Dadá, e principalmente por Duchamp, tenha feito referências ao filósofo. 
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Cabaret Voltaire. O local se configurou como um verdadeiro “centro para entretenimento 

artístico” (Ades in Stangos, 2000: 81). 

 

O poeta, escritor, filósofo e diretor-artístico de teatro Hugo Ball fundou, a 5 de 

fevereiro de 1916, o Cabaret Voltaire na Spiegelgasse 1, em Zurique, junto com 

sua amiga Emmy Hennings, mais tarde sua esposa. Cabaret Voltaire tornou-se o 

berço do Dadá. No lado oposto da rua, na Spiegelgasse 12, morava Lenin. Parece 

que as autoridades suíças se mostravam muito mais desconfiadas em relação aos 

dadaístas que, afinal, podiam irromper a qualquer momento com alguma coisa 

inesperada, do que em relação àquele russo tranquilo e erudito... mesmo que 
estivesse planejando a revolução mundial e também chegasse a leva-la a cabo, para 

espanto, não só dos suíços, como de todas as autoridades. (Richter, 1984: 2-3) 

 

Shamdasani, editor de O livro vermelho: Liber Novus (in Jung, 2012), reflete sobre esse 

momento profícuo, no qual não havia uma identificação clara das fronteiras entre as linguagens. 

 

As primeiras décadas do século XX testemunharam uma boa dose de 

experimentação na literatura, na psicologia e nas artes visuais. Escritores tentaram 

abolir os limites das convenções da representação a fim de explorar e mostrar todo 

o espectro da experiência interior – sonhos, visões e fantasias. Eles experimenta-

ram com novas formas e utilizaram formas velhas de jeitos novos. Da escrita 

automática dos surrealistas às fantasias góticas de Gustav Meyrink, os escritores 

aproximaram-se e colidiram com as pesquisas de psicólogos que estavam envol-

vidos em explorações semelhantes. Artistas e escritores colaboraram em tentativas 

de novas formas de ilustração e tipografia, novas configurações de texto e imagem. 

Psicólogos buscaram vencer os limites de uma psicologia filosófica, e começaram 
a explorar o mesmo terreno que artistas e escritores. Demarcações claras entre 

literatura, arte e psicologia ainda não haviam sido estabelecidas; escritores e 

artistas emprestavam ideias de psicólogos e vice versa. Importantes psicólogos, 

tais como Alfred Binet e Charles Richet, escreveram trabalhos ficcionais e drama-

ticos, frequentemente sob pseudônimos, cujos temas espelhavam aqueles de seus 

trabalhos “científicos”. Gustav Fechner, um dos fundadores da psicofísica e da 

psicologia experimental, escreveu sobre a vida da alma das plantas e sobre a terra 

como um anjo azul. Ao mesmo tempo, escritores como André Breton e Philippe 

Soupault constantemente liam e utilizavam os trabalhos de pesquisadores psíqui-

cos e psicólogos da anormalidade, tais como Frederick Myers, Théodore Flournoy 

e Pierre Janet. W.B. Yeats utilizou a escrita automática espiritualista para compor 
uma psicocosmologia poética em A Vision. Em todos os cantos indivíduos procu-

ravam novas formas com as quais representar as realidades da experiência interior, 

numa busca por renovação cultural e espiritual. (Shamdasani in Jung, 2012: 194) 
 

Analisando as questões psicomotoras relacionadas ao gesto criativo, Olivieri considera 

que: “O corpo do ser humano representa um sistema, histórico provocador e experimentador. 

A sua própria constituição de membros, olhos e cérebro formam uma unidade apropriada às 

experimentações.” (Olivieri, 2016: 19). Estas experimentações resultam da transformação das 

coisas naturais, da matéria, que passa a ser modificada gradativamente, através dos movimentos 

dos gestos numa relação epidérmica com o material. Os surrealistas eram experimentadores de 

novos processos artísticos, em especial Max Ernst, que expressava conteúdos simbólicos a 
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partir de desenhos extraídos de elementos matéricos triviais. Neste contexto Ernst propunha 

que “quanto mais arbitrária for a junção dos elementos, mais dramáticos e poéticos serão os 

resultados.” (Klingsöhr-Leroy, 2007: 9). 

 

O surrealismo foi, por assim dizer, um substituto do Dadá; como disse Arp, “expus 

com os surrealistas porque sua atitude rebelde em relação à ‘arte’, e sua atitude 

direta em face da vida eram semelhantes às do Dadá”. A diferença Radical entre 

eles residia na formulação de teorias e princípios, em vez do anarquismo dadaísta. 

(...) Os futuros surrealistas, incluindo Breton, Eluard, Aragon, Robert Desnos, 

René Crevel e Max Ernst, já estavam explorando as possibilidades do automatismo 

e dos sonhos, mas o período foi marcado pelo uso de hipnotismo e drogas.  

(Ades in Stangos, 2000: 90) 

 

 Porém os experimentos baseados em auxiliares “mecânicos” logo se mostraram 

contraprodutivos e foram abandonados pelo grupo. As atividades induzidas, para serem 

internalizadas, precisam ser aceitas. Por este e outros motivos Breton as rejeitou, buscando 

manter o foco nas ações positivas. 

 

Afirma Breton que a origem de seu interesse pelo automatismo foi Freud. Como 

estudante de medicina, trabalhara na clínica Charcot sob orientação de Babinski e 

passara algum tempo num hospital de Nantes (onde conhecera Vaché). 

Escrevendo no Manifesto sobre os anos que antecederam a guerra, diz Breton: 

“Completamente ocupado com Freud, como eu ainda estava nessa época, e 

familiarizado com os seus métodos de observação, que eu tivera ocasião de aplicar 

em pacientes durante a guerra, decidi obter de mim mesmo o que tentamos obter 
deles, um monólogo pronunciado o mais rapidamente possível, sobre o qual a 

mente crítica do indivíduo não deve produzir qualquer julgamento, e que, portanto, 

não seja embaraçado por nenhuma reticência e seja, tão exatamente quanto 

possível, pensamento falado.” Em colaboração com Philippe Soupault, produziu 

páginas e páginas escritas desse modo e que, quando as leram e compararam, os 

deixaram espantados com “a considerável seleção de imagens” assim geradas, “de 

uma qualidade tal que não teríamos sido capazes de produzir usando a escrita 

comum”. (...) Os surrealistas sempre sublinharam que o automatismo revelaria a 

verdadeira natureza individual de quem quer que o praticasse, de um modo 

muitíssimo mais completo do que em qualquer de suas criações conscientes. Pois 

o automatismo era o meio mais perfeito para alcançar e desvendar o inconsciente. 

(Ades in Stangos, 2000: 91) 

 

Em Nova York, a exposição International Exhibition of Modern Art (1913), que ficou 

conhecida como Armory Show, apresentou ao público exemplares cubistas, expressionistas, 

futuristas e de vanguardas semelhantes, demonstrando uma estética revolucionária. Porém a 

obra que mais causou sensação foi a pintura intitulada Nu descendant um escalier (1912), de 

Marcel Duchamp. (Richter, 1984: 7). Ao conhecer Francis Picabia em 1911, Duchamp 

abandonou seu estilo de vida burguês e passou a fazer experiências com a linguagem. Poucos 

anos depois, fez intervenções sobre uma reprodução de uma pintura de Leonardo da Vinci, e, 
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com isso destituía de valor aquela imagem a que se se atribuía um enorme valor, mas por outro 

lado, também atribuía valor a objetos industriais ordinários, totalmente destituídos de valor para 

a arte.3 (Argan, 1992: 358). Esse era o espírito arbitrário proposto pela produção duchampiana. 

Os demais artistas ligados ao dadaísmo compartilhavam dessa atitude irônica muitas vezes 

explorando atitudes, possibilidades e o acaso expresso pelas técnicas da expressão gráfica. 

Richter conta que em certa ocasião Arp rasgou um desenho e deixou que os fragmentos 

formassem um novo padrão. “Arp começava a deixar que o acaso entrasse em suas 

composições; e, ao mesmo tempo, estava produzindo desenhos espontâneos que resultavam do 

fluir livre da tinta, que tinham muito em comum com o desenho automático dos surrealistas.” 

(Ades in Stangos, 2000: 84). 

O surrealismo esteve fortemente engajado no período entre as duas grandes guerras do 

século XX, mas não se pode afirmar, como no caso do dadaísmo, que houve um fim 

estabelecido para o movimento. Ele se diferenciava sobretudo pelo seu “desejo de ação 

positiva” (Ades in Stangos, 2000: 89), que significava a necessidade de reconstrução a partir 

das ruínas do Dadá. 

 

O automatismo, tão estreitamente ligado ao acaso, era parte fundamental do 

surrealismo; (...). Entretanto, como veremos, enquanto o surrealismo organizaria 

essas ideias num conjunto de regras e princípios, no Dadá elas eram apenas uma 

grande explosão de atividades que tinha por objetivo provocar o público, a 

destruição das noções tradicionais de bom gosto, e a libertação das amarras da 

racionalidade e do materialismo. (Ades in Stangos, 2000: 85) 

 

Desde suas origens, o surrealismo sempre desejou “transformar o mundo” numa busca 

“por uma objetivação do desejo, força onipotente e capaz de suscitar todos os milagres.” 

(Nadeau, 2008: 172). Neste sentido, o surrealismo assume sua atitude metafísica, se 

aproximando da filosofia taoísta. “O tao é o não lugar em busca de significante” (Olivieri, 2016: 

125). Esta metafísica se expressa claramente nas obras de Magritte e Chirico, mas de forma 

menos óbvia, porém não menos interessante em Klee, simpatizante do surrealismo, apesar de 

sua abordagem funcionalista e construtivista. 

 

Klee procurou fornecer à sua arte um enquadramento mais amplo e libertar o 

espectador de uma realidade banal que não era mais do que uma superfície sob a 

qual se escondem outros mundos. O seu objetivo de revelar as “verdadeiras” ideias 

por trás das coisas visíveis – conduziu-o para muito perto da posição surrealista.  

(Klingsöhr-Leroy, 2007: 58) 

 

                                                             
3 No caso, a Gioconda, e também objetos tais como um secador de garrafas ou um mictório. 
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De todo modo, o surrealismo procurou expor a “Falência universal de uma civilização 

que se volta contra si mesma e se devora.” (Nadeau, 2008: 15). 

 

O surrealismo nasceu de um desejo de ação positiva, de começar a reconstruir a 

partir das ruínas do Dadá. Pois, ao negar tudo, o Dadá tinha que terminar negando 

a si mesmo (“O verdadeiro dadaísta é contra o Dadá”), e isso levou a um círculo 

vicioso que era necessário romper. (Ades in Stangos, 2000: 89) 

 

Paradoxalmente, a literatura melancólica do século XIX exerceu forte influência na 

formação do movimento e promoveu uma estética que repercutiu no Brasil na produção literária 

de Augusto dos Anjos e de Cruz e Souza. Entre os principais precursores do Surrealismo se 

encontram Lautreamont, Rimbaud, Mallarmé, Cros e Valéry.  

 

Com o romantismo, francês, inglês e sobretudo alemão, irrompem na literatura e 

na arte o gosto não só do estranho, do bizarro, do inesperado que haviam 

constituído a matéria do roman noir, mas também o amor ao feio oposto ao belo, 

o sonho, o devaneio, a melancolia, a nostalgia dos “paraísos perdidos”, ao mesmo 

tempo que a vontade de exprimir o inefável. (Nadeau, 2008: 38)  

 

No entanto, Hauser observa que o simbolismo representa o resultado final do desenvol-

vimento da linguagem iniciado pelo romantismo, que foi a descoberta da metáfora. “O símbolo 

envolve, porém, não só a evitação deliberada da denominação direta mas também a expressão 

indireta de um significado, o qual é impossível descrever diretamente e que é essencialmente 

indefinível e inesgotável.” (Hauser, 1994: 924). O simbolismo faz uso da sugestão, através de 

sinestesias e aliterações, para que o significado ultrapasse os limites do significante. Em relação 

ao uso da escrita automática, Klingsöhr-Leroy salienta que: 

 

Para o escritor, a écriture automatique representa a necessidade de permitir que a 

criatividade se alimente aos níveis mais profundos do inconsciente, dos sonhos e 

alucinações, e que ao mesmo tempo exclua o mais possível o pensamento racional. 

Os que se dedicam às belas-artes, introduziram práticas que, em função do meio 

usado, sondam novas fontes não racionais de inspiração para a criatividade. 

(Klingsöhr-Leroy, 2007: 8) 

 

Estava posta em prática a revolução poética da linguagem, além da escrita automática 

os surrealistas também desenvolviam narrativas oníricas, textos sem métricas nem preocupa-

ções estéticas, e utilizavam recursos gráficos e plásticos tais como o desenho, a gravura, a 

caligrafia, a tipografia, a diagramação, a fotografia, a fotomontagem, o fotograma, a pintura, a 

assemblage e a colagem. 
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Figura 1: 

Max Ernst. 

História Natural. Frotagem. 42,8 x 26,3 cm. c. 1925. 

 

E foi justamente Max Ernst quem expandiu os limites do desenho, quando foi tomado 

por uma obsessão e, a partir da observação das ranhuras das tábuas do assoalho desenvolveu a 

técnica do frottage, “o verdadeiro equivalente do que já é conhecido pelo termo escrita 

automática” (Ernst apud Ades in Stangos, 2000: 92). 

 

Decidi então investigar o simbolismo dessa obsessão e, para ajudar as minhas 
faculdades meditativas e alucinatórias, fiz das tábuas uma série de desenhos, 

colocando sobre elas ao acaso folhas de papel que passei a friccionar com grafita. 

Olhando atentamente para os desenhos assim obtidos... surpreendeu-me a súbita 

intensificação de minhas capacidades de visão e a sucessão alucinatória de 

imagens contraditórias umas às outras. (Ernst apud Ades in Stangos, 2000: 93) 

 

A temática das imagens oníricas já havia sido tema de investigação da psicologia. Em 

A interpretação dos sonhos (Freud, 1999), Freud declara que Marcinowski publicou uma 

coletânea de ilustrações representando paisagens que apareciam em sonhos. 

 

Esses desenhos mostram com grande nitidez a distinção entre o sentido manifesto 

e o sentido latente de um sonho. Enquanto, para olhos inocentes, eles aparecem 

como plantas, mapas e assim por diante, uma inspeção mais cuidadosa mostra que 

representam o corpo humano, os órgãos genitais, etc., e só então é que os sonhos 

se tornam inteligíveis. (Marcinowski apud Freud, 1999: 351) 
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Max Ernst desejava estudar filosofia e se especializar em psiquiatria desde a juventude, 

quando ingressou na universidade (Civita, 1968), mas foi nas artes visuais que se integrou 

definitivamente como um experimentalista revolucionário. Em um contexto de desvendamento 

do inconsciente e revolução social, a representação lógica e naturalista perde totalmente o 

sentido. Daí surge a valorização do caráter alucinatório. Não apenas os surrealistas, mas artistas 

como Bosch, Arcimboldo, Blake, Redon, Goya e Van Gogh já teriam buscado expressar ou 

mesmo expressado naturalmente este ideal. “(...) o próprio Leonardo da Vinci insistira na 

importância da fantasia criadora, aconselhando seus discípulos a observarem manchas numa 

velha parede ou a confusão de linhas em certas pedras jaspeadas, para aí encontrarem as mais 

estranhas imagens.” (Civita, 1968: 5).  

Lembramos que o psiquiatra Roscharch desenvolveu um teste psicológico baseado na 

livre associação, através da identificação de imagens a partir dos estímulos visuais causados 

por manchas de tinta sobre um suporte físico. O teste Roscharch em muito se assemelha as 

observações anotadas por Vinci. “Não deve ser difícil a você parar algumas vezes para olhar as 

manchas de uma parede, ou as cinzas de uma fogueira, ou as nuvens, a lama e outras coisas do 

gênero nas quais (...) vai encontrar ideias verdadeiramente maravilhosas.” (Vinci apud Jung; et 

al., 2008: 27).  

Os surrealistas, e Ernst, em particular, desejavam “desvelar a face primitiva e oculta do 

homem, através dos sinais que a manifestam, para fazer estalar o verniz da educação.” (Civita, 

1968: 5). Em relação a este tipo de livre associação que se expressa nas imagens, Olivieri 

ressalta que: 

 
Essas pré-figurações são simulacros, monemas de pré-imagens que se comunicam 

ao nosso corpo de forma subliminal e pré-consciente antecedendo à percepção e à 

representação do real pelo cogito. Esses elementos pré-significantes visuais absor-

vem por contiguidade o senso epidérmico arremessado pelo olhar, chegando ao 

sistema sensorial em período de tempo anterior a de outros monemas visuais que 

não sejam arquetípicos. (Olivieri, 2016: 22) 

 

As qualidades de textura das pinturas de Masson, por exemplo, transmitem uma 

atmosfera particular, mas seu desenho linear figurativo remete a uma composição abstrata. 

Parece que os seus desenhos foram criados sem nenhum controle consciente, dando forma aos 

elementos figurativos “sismográficos” típicos do método automático. (Klingsöhr-Leroy, 2007: 

70). Ades acrescenta que: 

 

Masson adotou sem reservas o princípio do automatismo, e os desenhos à pena e 

à tinta que começou no inverno de 1923-1924, logo depois do seu encontro com 
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Breton, estão entre os mais notáveis produtos do surrealismo. A pena move-se 

rapidamente, sem idéia consciente de um tema, traçando uma teia de linhas 

nervosas, mas firmes, das quais emergem imagens que são, por vezes, 

aproveitadas e elaboradas, outras vezes deixadas como sugestões. Os mais bem-

sucedidos desses desenhos possuem uma integridade que provém da elaboração 

inconsciente de referências texturais e sensuais, tanto quanto visuais. Parecem ter 

a qualidade orgânica, que Breton notara nas frases que lhe acudiam 

espontaneamente quando em vigília, uma qualidade que ele descreve em maior 

detalhe quando discute o automatismo em Gênese artística e perspectiva do 

surrealismo. (Ades in Stangos, 2000: 94) 

 

 Os surrealistas não estavam interessados em interpretar sonhos, mas em propor uma arte 

que expressasse conteúdos inconscientes. Por este motivo Freud preferiu se manter a distância 

do movimento, evitando até mesmo de participar de uma antologia de sonhos que foi organizada 

por Breton, pois “não conseguia vislumbrar em que é que uma coletânea de sonhos, sem as 

associações e as lembranças da infância do sonhador, poderia ter interesse para alguém.” (Ades 

in Stangos, 2000: 92). Do nosso ponto de vista, com essa postura Freud pareceu exercer uma 

atitude pedante, tentando impor uma superioridade a psicanálise e a si mesmo, fazendo com 

que a mesma se sobrepusesse a própria cultura, o que seria um paradoxo, pois a psicanálise 

pertence a cultura e não o contrário. Pois, como tentamos demonstrar com a nossa tese, 

acreditamos que os valores culturais, assim como as obras artísticas e literárias possuem valores 

essenciais para a vida e para a formação intelectual, afetiva e social.  

 

Encorajar deliberadamente os desejos indisciplinados do homem é contrariar 

frontalmente a psicanálise de Freud, que tinha por finalidade curar os distúrbios 
mentais e emocionais do homem, habilitando-o a ocupar o seu lugar na sociedade 

e viver, como disse Tzara, num estado de normalidade burguesa.  

(Ades in Stangos, 2000: 92) 

 

Em meio a este e a outros embates e conflitos teóricos, políticos e sociais, Breton 

preocupava-se com o risco de descrédito do movimento colocado por Dalí, pois este havia 

abusado da “fixação trompe l’oeil de imagens oníricas”. (Ades in Stangos, 2000: 94). Dalí 

acabou por ser expulso do movimento no ano de 1936 por conta de suas extravagancias. 

 

Se comparamos as telas de De Chirico anteriores a 1917, que exerceram uma 

poderosa atração para todos os surrealistas, com as de Dalí, percebe-se claramente 

a diferença entre o simbolismo sexual inconsciente das torres e arcadas na obra de 
De Chirico, que reforça a sua qualidade alucinatória e enigmática, e o simbolismo 

sumamente óbvio de Dalí, por exemplo, a imagem recorrente da cabeça de mulher 

que é também um jarro, uma referência ao lugar-comum freudiano do recipiente 

simbólico da mulher. (...) As telas de Dalí são perturbadoras, mas não tão verda-

deiramente transgressoras quanto as de Magritte. As telas de Magritte são contro-

vertidas; questionam os nossos pressupostos acerca do mundo, acerca das relações 

entre um objeto pintado e um objeto real, e estabelecem analogias imprevistas ou 
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justapõem coisas completamente desconexas num estilo deliberadamente 

inexpressivo, o que tem o efeito de um estopim. (Ades in Stangos, 2000: 96-7) 

 

Lévi-Strauss relata que ignorava o fato de Breton estar a bordo do navio de uma 

companhia de transportes marítimos que o levaria aos Estados Unidos, e que, numa escala em 

Marrocos, na fila para mostrar os passaportes, viu Breton na sua frente se identificando com os 

agentes de transporte. (Lévi-Strauss apud Passetti, 2008: 128). Deste encontro floresceu uma 

relação de amizade que resultou, entre outras coisas, na publicação de Olhar, escutar, ler (Lévi-

Strauss, 1997), cujo conteúdo se refere, na íntegra, a primeira carta destinada a Breton e a 

resposta que lhe foi enviada.  

Breton, além de escritor e articulador cultural, era também colecionador de arte, 

possuindo muitos exemplares de arte popular, arte nativa oceânica, arte nativa da costa noroeste 

da América, além de pinturas, desenhos e esculturas modernistas. A ambos interessava temas 

artísticos e etnográficos. Assim, “o surrealismo passou a ser, para Lévi-Strauss, a forma 

ocidental de arte do século XX que mais o atingiu.” (Passetti, 2008: 128) 

 

Partindo de certas afirmações contidas no Manifesto do surrealismo, Lévi-Strauss 

toma como pressuposto que qualquer criação artística deve ser produto de ativida-
de espontânea do espírito, ou seja, do automatismo. Assim, “a obra se define – e 

se define unicamente – por seu caráter de liberdade total”. (Passetti, 2008: 128) 

 

Além de Breton, nos Estados Unidos Lévi-Strauss teve a oportunidade de se encontrar 

com Robert Lowie, Franz Boas, a quem considerava “um daqueles titãs do século XIX” (Lévi-

Strauss apud Passetti, 2008: 128), Jakobson e diversas outras personalidades de grande 

importância para o pensamento do século XX. Destes contatos, assim como da antropologia e 

da linguística, obteve o insigt para o desenvolvimento do seu método de análise estrutural das 

formas baseado na descrição do split representation formulado por Boas no seu Arte primitiva 

(Boas, 2014), buscando na psicologia e na análise estrutural das formas uma célula comum para 

compreender as recorrências simultâneas entre a arte de povos diferentes.  

Em Olhar, escutar, ler, Lévi-Strauss cita Proust e Max Ernst fazendo referência aos 

recortes, colagens e montagens em analogia aos estudos culturais. 

 

O conteúdo provém da própria arte, reunindo reflexões que entrecruzam pintura, 

música, literatura e objetos indígenas, bem como descrevem as formas pelas quais 

os artistas produzem – colando e bricolando – objetos que, longe de serem fruto 

de uma rápida e inspirada improvisação, atravessam os tempos, atingem o cerne 

da natureza e quase recriam a própria vida. (Passetti, 2008: 377) 
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A análise que faz das pinturas de Poussin remete a motivos mitológicos e exalta a 

“irrupção do sobrenatural, de que Poussin sempre soube, por outros meios, marcar suas 

passagens.” (Lévi-Strauss apud Passetti, 2008: 379). Nas observações sobre a pintura Eliezer 

et Rebecca, realizada por Poussin em 1648, demonstra que “a obra se desdobra em várias 

dimensões” (Lévi-Strauss apud Passetti, 2008: 379), e também de que forma a construção de 

“triângulos” e de “uma forma oval” a partir de elementos visuais expressos nesta pintura pode 

remeter a conteúdos históricos e culturais que refletem características do povo hebreu.  

A análise descrita por Lévi-Strauss foi ilustrada por Passetti, conforme demonstram as 

imagens publicadas no anexo da sua obra. (Passetti, 2008: 476-7). Nestas imagens, que de 

algum modo procuramos vincular com o nosso método arqueoimagético, se percebe a aplicação 

dos princípios da psicologia da Gestalt relacionados às configurações aparentes, que remetem, 

consequentemente, às suas características mais subjetivas. “Como Kant, Lévi-Strauss entende 

que o julgamento estético é um juízo de gosto, norteado pelas qualidades sensíveis que são 

apreendidas subjetivamente no objeto e que proporcionam um prazer ou um desprazer; mas é 

também um juízo de conhecimento, alcançado pela reflexão.” (Passetti, 2008: 383).  

Ao tratar do arquétipo da verticalidade, Olivieri (2016) reforça a percepção que temos 

da análise estruturalista do quadro de Poussin feita por Lévi-Strauss, onde são ressaltados um 

conjunto arquitetônico e uma coluna. Esta análise nos remete, arquetipicamente, a Durand, nos 

aspectos que envolvem a cruz, a escada de ascensão, o pássaro do Leste e a árvore cósmica 

ladeada pelo Grande Deus Quetzalcoatl. (Durand, 2012: 329) 

 

A reprodução técnica absoluta através do desenho ou da pintura procura imitar o 

objeto, perdendo o máximo possível, a narrativa pictural, até mesmo escondendo 

os possíveis vestígios da sua técnica. Em outros casos na pintura dos clássicos 

franceses como Poussin e posteriormente Ingres, a imitação extrapola a própria 

realidade buscando um hiper-realismo através de artifícios de exacerbação das 

qualidades imagéticas através do ressalto do brilho furta-cor dos tecidos como a 

seda, por exemplo, e também pela utilização de arquétipos visuais, fortalecedores 

da iconografia totêmica, como a verticalidade que além de ser um arquétipo em 

Jung, conforme já lembramos, essa própria posição geométrica pode ser reforçada 

visivelmente através da indicação do peso adicional axial. (Olivieri, 2016: 17) 

 

Neste sentido, Lévi-Strauss busca um entendimento que possa leva-lo a um 

denominador comum de interpretação que alie características dos modos de pensamento 

indígena e do ocidental, o aproximando da questão colocada por Bergson a respeito do élan 

vital, quando considera que a intuição será um dia o verdadeiro modo de se conhecer a verdade 

absoluta. 
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Sua conclusão mostra que, para diversas sociedades indígenas, os objetos são às 

vezes também seres animados ou vivos, habitados por espíritos, e que se 

reproduzem. Longe de demonstrar a infantilidade desses povos ou de qualificá-los 

como animistas e pré-lógicos, Lévi-Strauss reitera que precisamos do auxílio de 

todas as conquistas virtuais das ciências para no futuro podermos realmente 

associar natureza e cultura. Sem dúvida, o pensamento selvagem é fundamental 

para alcançar esse objetivo. (Passetti, 2008: 385-6) 

 

A pesquisa que foi desenvolvida guarda muitas proximidades com os ideais expressos 

inicialmente pelos surrealistas, porém é na psicologia analítica de Jung, e não na psicanálise, 

que buscamos nossas maiores inspirações.  

Os surrealistas desenvolveram, a partir do dadaísmo e de outras fontes, uma forma de 

agir e de pensar através de métodos que são, em sua essência, uma variação de fórmulas, rituais 

e procedimentos experimentados por diversas sociedades pré-históricas, antigas, arcaicas ou 

por pequenas sociedades contemporâneas em variados contextos socioculturais. E foi Jung, e 

não Freud, quem mais se aproximou deste universo simbólico. Não somente através de uma 

pesquisa teórica e estética, mas também por meio de uma atitude antropológica, etnográfica e 

artística ativa, que o levou a pesquisas de campo na Índia, na África e na América, que o tornou 

um profundo conhecedor dos símbolos, dos mitos, e de uma forma geral, dos modos de 

pensamento de diversos povos, e também o levou ao desenvolvimento de uma sólida obra 

artística, utilizando técnicas de caligrafia, de desenho, de pintura, além de técnicas escultóricas 

e arquitetônicas.  

A psicologia analítica também exerceu muita influência sobre o expressionismo 

abstrato, especialmente sobre a obra de Pollock. (apud Emmerling, 2010). Desse modo, James 

Hillman (apud Emmerling, 2010) teve um papel decisivo na análise da sua produção artística e 

também da sua vida pessoal, em uma tentativa de lhe oferecer algum conforto emocional. De 

Freud, admiramos seu empenho científico em articular a psicanálise a partir das teorias 

formuladas por estudiosos que o precederam, e também seu empenho em reunir e estudar as 

admiráveis peças artísticas que compõem a sua coleção de antiguidades. (Pereira, 1994). 

 

1.03. Arquivo e percepção 

 

A partir de meados da década de 1950, Michel Foucault passou a desenvolver um 

pensamento em torno da arqueologia do conhecimento científico e filosófico, baseado na 

análise do discurso sobre a clínica, a loucura, a política e o poder, expresso sobretudo no 

arquivo. O amadurecimento destas ideias resultou em obras como Arqueologia do saber 

(Foucault, 2008), publicada originalmente em 1969.  
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Esta obra tem nos servido de inspiração, nos mostrando possibilidades de expansão das 

fronteiras metodológicas da arqueologia. A partir daí, temos tentado paulatinamente adequar a 

questão arqueológica as nossas especificidades teórico-práticas. Neste momento, estamos 

buscando aproximar o foco da análise do discurso para nossas necessidades específicas em 

relação à análise da imagem. Pois, assim como Foucault, consideramos que toda imagem possui 

um discurso, com características próprias baseadas nos seus aspectos linguísticos, formais, 

estilísticos, temáticos, estéticos, técnicos e poéticos. 

 

Limitemos o debate: admitimos que se possa falar, em termos de elementos e de 

regras de construção, da linguagem em geral - da linguagem de outro lugar e de 

outro tempo que é a dos mitos, ou ainda da linguagem, apesar de tudo um pouco 

estranha, que é a de nosso inconsciente ou de nossas obras; mas a linguagem de 

nosso saber, que temos aqui e agora, o próprio discurso estrutural que nos permite 

analisar tantas outras linguagens, nós a consideramos como irredutível em sua 

densidade histórica. (Foucault, 2008: 226) 

 

Se o domínio das coisas é o que chamamos de arquivo, Foucault lembra que o papel da 

arqueologia é analisá-lo. E se considerarmos imagem como um arquivo, estaremos justamente 

buscando neste arquivo a compreensão da “história do pensamento que é a história de nós 

mesmos” (Foucault, 2008: 227). A arqueologia das práticas acabam por fazer de nós aquilo que 

somos, tanto em nossos aspectos físicos como nos aspectos espirituais. Na citação abaixo, o 

filósofo nos oferece uma indicação do caminho a ser trilhado para o desenvolvimento da análise 

arqueoimagética: 

 

Para analisar um quadro, pode-se reconstituir o discurso latente do pintor; pode-

se querer reencontrar o murmúrio de suas intenções que não são, em última análise, 

transcritas em palavras, mas em linhas, superfícies e cores; pode-se tentar destacar 

a filosofia implícita que, supostamente, forma sua visão do mundo. É possível, 

igualmente, interrogar a ciência, ou pelo menos as opiniões da época, e procurar 
reconhecer o que o pintor lhes tomou emprestado. A análise arqueológica teria um 

outro fim: pesquisaria se o espaço, a distância, a profundidade, a cor, a luz, as pro-

porções, os volumes, os contornos, não foram, na época considerada, nomeados, 

enunciados, conceitualizados em uma prática discursiva; e se o saber resultante 

dessa prática discursiva não foi, talvez, inserido em teorias e especulações, em 

formas de ensino e em receitas, mas também em processos, em técnicas e quase 

no próprio gesto do pintor. Não se trataria de mostrar que a pintura é uma certa 

maneira de significar ou de "dizer", que teria a particularidade de dispensar 

palavras. Seria preciso mostrar que, em pelo menos uma de suas dimensões, ela é 

uma prática discursiva que toma corpo em técnicas e em efeitos. Assim descrita, 

a pintura não é uma simples visão que se deveria, em seguida, transcrever na 
materialidade do espaço. Não é mais um gesto nu cujas significações mudas e 

indefinidamente vazias deveriam ser liberadas por interpretações ulteriores. É 

inteiramente atravessada - independentemente dos conhecimentos científicos e 

dos temas filosóficos - pela positividade de um saber. (Foucault, 2008: 217) 
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 A arqueologia foucaultiana tenta descrever um domínio específico do saber e não uma 

ciência epistemológica e positivista. 

 

Além disso, se ela se ocupa do saber em sua relação como as figuras 

epistemológicas e as ciências, pode, do mesmo modo, interrogar o saber em uma 

direção diferente e descrevê-lo em um outro feixe de relações. A orientação para 

a episteme foi a única explorada até aqui. A razão disso é que, por um gradiente 

que caracteriza, sem dúvida, nossas culturas, as formações discursivas não param 

de se epistemologizar. Foi interrogando as ciências, sua história, sua estranha 

unidade, sua dispersão e suas rupturas, que o domínio das positividades pôde 
aparecer; foi no interstício dos discursos científicos que se pôde apreender o jogo 

das formações discursivas. (Foucault, 2008: 219) 

 

 A investigação arqueológica empreendida por Foucault, nos faz recordar a pesquisa 

plástica, musical, híbrida e alquímica realizada por Smetack. São os interregnos que despertam 

seus interesses, implicando na extração de microtons dos seus instrumentos experimentais, com 

todas as deformações e imprevisibilidades possíveis, e não a ordem matemática das escalas 

cromáticas. E, se repararmos bem, na Antiguidade, a busca pela previsibilidade foi adotada por 

Pitágoras no estudo sobre a harmonia das esferas, e terminou por se mostrar inadequada para 

resolver questões voltadas para a descrição musical e cosmológica. (Lord; Snelson, 2008: 10). 

Assim, Foucault argumenta que: 

 

Não é surpreendente, em tais condições, que a região mais fecunda, a mais aberta 

à descrição arqueológica, tenha sido a "era clássica" que, do Renascimento ao 

século XIX, desenvolveu a epistemologização de tantas positividades; não é 

surpreendente, tampouco, que as formações discursivas e as regularidades 

específicas do saber se tenham delineado justamente onde os níveis da cien-

tificidade e da formalização foram os mais difíceis de ser atingidos. Mas esse é 

apenas o ponto preferencial da abordagem; não é um domínio obrigatório para a 

arqueologia. (Foucault, 2008: 219) 

 

Complementando o seu pensamento, Foucault busca se aproximar de uma abordagem 

interdisciplinar, citando inclusive características intrínsecas ao método psicanalítico. 

 

Além disso, as descrições arqueológicas, em seu desenrolar e nos campos que 

percorrem, articulam-se com outras disciplinas: procurando definir, fora de 
qualquer referência a uma subjetividade psicológica ou constituinte, as diferentes 

posições de sujeito que os enunciados podem implicar, a arqueologia atravessa 

uma questão que é colocada, hoje, pela psicanálise; tentando fazer aparecer as 

regras de formação dos conceitos, os modos de sucessão, encadeamento e 

coexistência dos enunciados, ela se depara com o problema das estruturas 

epistemológicas; estudando a formação dos objetos, os campos nos quais emergem 

e se especificam, estudando também as condições de apropriação dos discursos, 

se depara com a análise das formações sociais. (Foucault, 2008: 232) 
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Presumimos que a investigação arqueológica da imagem ocorre a partir da sua superfície 

para as camadas estratigráficas mais profundas. Então, outro ponto a ser abordado, se refere à 

forma e aos seus aspectos de superficialidade. Dentre os teóricos que se destacam nesta área de 

estudos se encontra Rudolf Arnheim. (1986). De acordo com Dondis: 

 

Arnheim explora não apenas o funcionamento da percepção, mas também a 

qualidade das unidades visuais individuais e as estratégias de sua unificação em 
um todo final e completo. Em todos os estímulos visuais e em todos os níveis da 

inteligência visual, o significado pode encontrar-se não apenas nos dados 

representacionais, na informação ambiental e nos símbolos, inclusive a linguagem, 

mas também nas forças compositivas que existem ou coexistem com a expressão 

factual e visual. Qualquer acontecimento visual é uma forma com conteúdo, mas 

o conteúdo é extremamente influenciado pela importância das partes constitutivas, 

como a cor, o tom, a textura, a dimensão, a proporção e suas relações compositivas 

com o significado. (Arnheim apud Dondis, 1997: 22) 

 

Em seu estudo sobre a sintaxe da linguagem visual, Dondis (1997) destaca as 

contribuições da psicologia da Gestalt para compreensão dos estímulos visuais e dos fenômenos 

associados à percepção. 

 

A psicologia da Gestalt tem contribuído com valiosos estudos e experimentos no 

campo da percepção, recolhendo dados, buscando conhecer a importância dos 

padrões visuais e descobrindo como o organismo humano vê e organiza o input 

visual e articula o output visual. Em conjunto, o componente físico e o psicológico 

são relativos, nunca absolutos. Todo padrão visual tem uma qualidade dinâmica 
que não pode ser definida intelectual, emocional ou mecanicamente, através de 

tamanho, direção, forma ou distância. Esses estímulos são apenas as medições 

estáticas, mas as forças psicofísicas que desencadeiam, como as de quaisquer 

outros estímulos, modificam o espaço e ordenam ou perturbam o equilíbrio. Em 

conjunto, criam a percepção de um design, de um ambiente ou de uma coisa. As 

coisas visuais não são simplesmente algo que está ali por acaso. São 

acontecimentos visuais, ocorrências totais, ações que incorporam a reação ao todo. 

(Dondis, 1997: 31) 

 

Muitos resultados destes estudos, quando bem aplicados, podem se revelar como 

ferramentas libertadoras das armadilhas visuais impostas pelos conteúdos latentes de superfície 

que se apresentam nas imagens. 

 

Todas as unidades individuais dos estímulos visuais interagem, criando um 

mosaico de forças saturadas de significado, mas de um tipo especial de significado, 

exclusivo do alfabetismo visual e passível de ser diretamente absorvido com muito 

pouco esforço, se comparado à lenta decodificação da linguagem. A inteligência 

visual transmite informação a uma extraordinária velocidade, e, se os dados 

estiverem claramente organizados e formulados, essa informação não só é mais 
fácil de absorver, como também de reter e utilizar referencialmente. 

(Dondis, 1997: 188) 
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O teórico Anton Ehrenzweig (1977) se tornou uma referência importante para a pesquisa 

na medida em que pudemos encontrar na sua obra uma análise sistemática em relação a 

percepção da obra de arte, buscando relativizar seus aspectos de superficialidade e de 

profundidade.  

Citando Ehrenzweig, Olivieri observa que a formação dos conceitos advêm de um 

ordenamento cerebral. “O olho, como órgão sensível só registra um mosaico caótico e 

desorganizado de pontos, o cérebro projeta essa configuração definida sobre o caos que 

percebemos dando lugar assim às formas e contornos que nos rodeiam.” (Ehrenzweig apud 

Olivieri, 2016: 29).  

Seguindo este exemplo, o desenvolvimento do método arqueoimagético primeiramente 

considerou válida a análise da imagem sob estes aspectos de superficialidade e de profundidade. 

Este método que se procede em um movimento binário, está muito próximo ao pensamento 

saussureano, ainda que a terceiridade expressa pelo modelo peirceano também dialogue com o 

significado, do esquema diádico saussureano, expresso no binômio significante-significado. 

Não temos o objetivo de confrontar estes métodos. Ambos se apresentam como importantes 

propostas interpretativas dos signos e os consideramos soluções que foram adequadamente 

elaboradas para aplicações diversas.  

Peirce era um matemático e buscava uma lógica das relações, rejeitando o primado da 

intuição e do psicologismo. O projeto saussureano, por sua vez, “se inclinou muito mais para 

uma semiótica da cultura”. (Souza, 2006: 15). Souza considera que, para operar a passagem de 

um estruturalismo estático para um estruturalismo mais dinâmico, apto a ser aplicado a vários 

tipos de linguagem, Jakobson e Barthes se apropriaram do esquema saussureano e conferiram 

novas dimensões ao signo. Além destes, também cita Greimas, Hjelmslev, Eco e outros autores, 

como colaboradores do desenvolvimento dos sistemas linguísticos, das análises visuais e da 

semiologia em geral.  

Barthes redimensionou o estudo da linguagem, possibilitando usos diversos e 

aprofundados, colaborando inclusive com a abertura do modelo saussureano que abarcava 

signos não-verbais e estudos da comunicação visual. “O signo é então a junção de conceito e 

imagem (visual, tátil, acústica, gráfica, etc.); e o significado não é uma coisa, mas uma imagem 

mental da coisa.” (Souza, 2006: 28). Barthes, em Mitologias (apud Souza, 2006: 34), também 

desenvolveu uma crítica baseada na teoria da conotação e analisou o modo como ela interage 

com a comunicação de massas e suas múltiplas significações. 
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A mídia cria mitologias como sistemas secundários impregnados de valores 

conotativos, que são construções ideológicas, fazendo crer que tais valores são 

naturais e fazem parte dos sistemas primários de pensamento inerentes aos seres 

sociais. A lógica é que, no nível denotativo, os valores são primários e naturais. 

No entanto, no nível conotativo, tais valores só podem ser investidos de conteúdos 

ideológicos em razão de serem construções motivadas por um sistema de pensa-

mento determinado. (Souza, 2006: 34) 

 

Nossas referências também estão situadas nos estudos da sociologia e da antropologia 

cultural, a partir da apreciação da obra de Gaston Bachelard, Gilbert Durand e de Mircea Eliade. 

As teorias do imaginário nos ofereceu uma compreensão maior daquela relação dialética entre 

o sentido e o símbolo. Este simbolismo imaginário que se apoia na história das religiões, nos 

mitos, nos símbolos celestes e terrestres, na história da humanidade, na alquimia e na psicologia, 

parece ter sido incorporado por diversos artistas, ainda que involuntariamente. Foi o que 

percebemos ao analisarmos suas produções.  

Como já tínhamos buscado referências em Bergson (apud Brandão, 2009), e atualmente 

em Freud, Jung, Trigger, e outros autores que tratam de teorias da psicologia e dos estudos 

culturais, acabamos por demonstrar algumas inclinações saussureanas, ainda que tenhamos 

definido o esquema triádico como proposta mais adequada aos nossos estudos, pois muitas 

teorias semióticas derivadas de Peirce privilegiaram a análise da imagem visual. 

Wanner complementa, afirmando que Saussure e Hjelmslev foram fundadores da 

tradição do signo concebido a partir de um paradigma linguístico, sendo uma semiótica diádica. 

Somente depois da década de 1970 é que os estudos da semiótica se direcionaram para a cultura. 

E foi Jakobson quem demonstrou a importância da pesquisa peirceana para o estudo dos mais 

diversos processos sígnicos. (Santaella; Nöth apud Wanner, 2010: 37). 

O artista visual, livre pensador, ama o conhecimento, assim como o filósofo, visto que 

a arte, a filosofia, a ciência e a religião são diferentes formas de conhecimento, mas a sua 

linguagem é velada e seu simbolismo é latente. A diferença está no fato de que o filósofo tenta 

explicar o fenômeno de acordo com sua compreensão do mundo, e o artista visual tenta mostrar 

sua visão de mundo, mas mostra escondendo grande parte do que é mostrado, que é seu 

simbolismo. Pois o artista visual não deseja compreender o mundo, mas sim inventar um 

mundo, fazer o mundo trágico se tornar prazeroso, ou mesmo mostrar a face trágica de um 

mundo que se apresenta como prazeroso.  

A disciplina filosofia da arte, que abarca estas e outras questões, veio então preencher 

uma lacuna que foi deixada pela história da arte, buscando tratar de aspectos estéticos e 

simbólicos, se colocando a uma considerável distância da análise dos formalismos, das técnicas 

e dos contextos histórico-sociais.  
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A proposição desta Arqueologia da Imagem está em consonância com a abordagem 

filosófica, artística, científica e cultural, de forma interdisciplinar, e poderia estar agrupada aos 

estudos da filosofia da arte. Assim, as diversas expressões artísticas do desenho, da escultura, 

da gravura, da fotografia, da arte digital e tantas outras imagens, a exemplo das imagens 

arqueoastronômicas, imagens diversas da cultura material de qualquer época, imagens mentais 

e outras formas de representação se tornam dados qualitativos aptos a serem analisados por 

meio do método arqueoimagético. 

 

1.04. Artes e ciências 

 

Nas margens e proximidades do mar Mediterrâneo, durante um longo período, quando 

importantes rotas intercontinentais de comércio e estruturas logísticas de apoio às atividades 

mercadológicas já se encontravam bem estabelecidas, se criou um ambiente propício ao 

encontro de povos culturalmente diversos. Por volta do final do século XIV d.C. e início do 

século XV d.C., por exemplo, já com a participação de novos territórios nesta dinâmica 

socioeconômica, e a partir dos conhecimentos proto-científicos disponíveis, das inovações 

tecnológicas e dos saberes implícitos, expressos na cultura, e explícitos, expressos em 

documentos e no patrimônio material, provenientes de tradições milenares das culturas 

imperiais asiáticas, africanas, europeias e ameríndias, houve na Europa uma busca pela 

compreensão das origens dos seus costumes, e então, um crescente interesse pelo resgate de 

conhecimentos sóciohistóricos sobre o passado que haviam sido postos em esquecimento pelo 

processo de aculturação promovido pelo império romano. O decurso destes fatos perdurou por 

mais de um milênio e ficou conhecido como o período da Idade Média. Este processo contou 

com a importante contribuição de pensadores árabes que haviam conservado e desenvolvido 

conhecimentos antigos, resultando, entre outras coisas, no aporte ao desenvolvimento do 

método científico moderno. O método predizia as seguintes etapas: experimentação; 

formulação de hipóteses; repetição da experimentação em contextos diversificados; repetição 

do experimento para a testagem das hipóteses; e formulação das generalizações e das leis, vindo 

a exaltar nomes de personalidades como Descartes, Bacon, Galileu e Newton. Tal paradigma 

científico empirista se diferenciava do método aristotélico, e da ciência grega em geral, 

anunciando um conhecimento a posteriori, baseado na observação dos fenômenos. Porém, isso 

acabou resultando em um modelo de ciência positivista, mecanicista e materialista. 
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A ciência contemporânea, baseada na teoria quântica de Planck, nas teorias da 

relatividade de Einstein, no princípio da incerteza de Heisenberg, e em outras abordagens 

semelhantes, resultou em uma maior flexibilidade das teorias e na aceitação de suas 

falibilidades. Einstein, por exemplo, promoveu uma grande contribuição à ciência 

contemporânea devido à forma como desenvolvia seus experimentos, baseado em um 

paradigma racionalista, no qual o conhecimento acerca do fenômeno ocorre a priori. Ele 

concebia subjetivamente o seu modelo teórico, influenciado pela sua intuição, por suas 

emoções, pela sua imaginação criativa, por suas convicções filosóficas e por um “sentimento 

religioso cósmico”. (Einstein apud Thuillier, 1979 apud Köche, 2013: 60). Este posicionamento 

científico de Einstein nos enche de admiração e nos inspira a dar continuidade a nossa pesquisa. 

No tocante a este aspecto, o posicionamento teórico do cientista se aproxima da sensibilidade 

do artista, portanto, para o desenvolvimento da teoria da Arqueologia da Imagem buscamos 

estreitar os laços conceituais com estes aspectos da ciência contemporânea. 

Para o teórico Bruce Trigger (2004), a apreciação da Antiguidade Clássica, além da 

literatura, incorporou os domínios da arte e da arquitetura, ficando claro que não apenas o texto 

escrito, mas também os objetos materiais podiam constituir importantes fontes de informações 

sobre o passado. O autor afirma que, a partir destes fatos e dos seus resultados, funcionários 

públicos, clérigos, comerciantes, fazendeiros, professores universitários e outros representantes 

da sociedade inclinados a interessar-se pela prática erudita foram os indivíduos que mais se 

interessaram pela prática arqueológica: “o desenvolvimento da arqueologia tem 

correspondência temporal com a ascensão ao poder das classes médias na sociedade ocidental. 

Embora muitos dos primeiros patronos da arqueologia pertencessem à aristocracia.” (Trigger, 

2004, 14). Tal resgate buscou reafirmar aquelas tradições que haviam sofrido uma imensa 

ruptura causada pela Idade Média, e a partir de então, ideais clássicos, filosófico-científicos, 

socioculturais e estéticos foram sendo retomados, resultando em um pensamento humanista que 

veio a contribuir com a origem do Renascimento. Fato que gerou um crescente interesse pelo 

estudo da filosofia da natureza, que surgiu e se desenvolveu no mundo ocidental por meio do 

pensamento dos filósofos pré-socráticos e seus sucessores, apoiado por conhecimentos ainda 

mais antigos provenientes de outras partes do mundo. Este conhecimento fora regido pela 

ordem (Cosmos), e estava organizado por princípios (Arkhé), (Kínesis) e outras leis fixas, 

incluindo o caráter metodológico, dialético, sistemático ou analítico. Este tipo de pensamento 

fomentou o interesse por diversos aspectos em relação ao conhecimento e ao discurso, gerando 
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uma inclinação ao domínio da imagem acerca da representação e da linguagem, que tem 

atingido seu ápice no mundo contemporâneo. 

Neste contexto que foi apresentado, surgiram nomes como o do escultor, arquiteto e 

engenheiro Filippo Brunelleschi, que propiciou uma importante contribuição para a compreen-

são dos escorços percebidos no plano visual e da sua representação gráfica no plano bidimen-

sional por meio da perspectiva cônica4. Brunelleschi se baseou em uma teoria óptica e retomou 

um conhecimento que teria sido formulado por volta do século II d.C. pelo cientista, filósofo e 

astrônomo Ptolomeu de Alexandria, autor da Sintaxe, mais conhecida como Almagesto, uma 

obra em treze volumes que tratava de uma cosmologia geocêntrica (Flood, 2013). Ptolomeu, 

por sua vez, adquiriu muitos dos seus conhecimentos epistemológicos, aritméticos e 

geometricos, se baseando em tratados de pensadores da Antiguidade Clássica e, mais 

especificamente, no trabalho de Hiparco, a quem considerava o seu antecessor.  

A retomada da representação da perspectiva cônica por Brunelleschi e sua posterior 

divulgação na obra Della Pittura, realizada por Leon Batista Alberti, representou uma imensa 

revolução iconográfica a partir de então (Brunelleschi; Alberti apud Curtis, 2015). Neste perío-

do também houve a implantação e a profusão da indústria de papéis na Europa5, originários da 

China (c.105 d.C.), em substituição ao pergaminho e a outros suportes alternativos, assim como 

a produção de diferentes tipos de crayons, e o emprego de novos materiais, como o grafite e o 

óxido de ferro, fatores determinantes para o aumento da produção de desenhos. Cabe 

ressaltarmos a importância do suporte para a criação artística. É nele que se expressam os 

conteúdos imagéticos e arqueoimagéticos. O suporte é a base de sustentação do sujeito e de 

toda obra artística, onde se desenvolve a criação. Deste modo, Antonio Pollaiuolo, desenhista, 

pintor e escultor, deu início a uma revolução na técnica do desenho, formando a base para uma 

nova concepção que, juntamente com Verrocchio, influenciou definitivamente Leonardo da 

Vinci, um dos primeiros artistas a se beneficiar daquelas pesquisas estéticas.  

Concomitantemente, artefatos encontrados em escavações na Itália evocaram ainda 

mais o interesse pela cultura material e pelos costumes de épocas remotas. É neste contexto que 

surgem muitas personalidades interessadas naqueles valores esquecidos, propiciando o 

surgimento dos primeiros colecionadores e antiquarianistas, e contribuindo com a formação de 

um dos principais movimentos da arqueologia. Ciriaco de Ancona (Ciriaco de’ Pizzicolli) é 

citado por Trigger como um dos primeiros patronos da arqueologia, e merecedor, por suas 

                                                             
4 Também chamada de perspectiva central, linear, clássica ou renascentista. 
5 Neste período, houve a implantação de fábricas de papeis de boa qualidade que são comercializados até os dias 

atuais, como os da marca francesa Canson, e da marca italiana Fabriano. 
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pesquisas, do título de primeiro arqueólogo. (Trigger, 2004). Neste ínterim, Donato Bramante 

foi: “o primeiro arquiteto a considerar a arquitetura antiga nos termos da escala colossal das 

ruínas romanas que haviam subsistido até então” (Martindale, 1978: 40). Athanasius Kircher, 

arqueólogo, cientista, linguista e jesuíta (Godwin, 1979), e Giovanni B. Piranesi, gravurista, 

apreciador da arqueologia, também representaram nomes vinculados ao assunto, interessados 

que estavam nos monumentos da Antiguidade. 

 

1.05. Os esforços desempenhados pela ciência 

 

Apesar dos esforços intelectuais, boa parte da população iletrada continuava a se iludir 

com a ocorrência de fenômenos aos quais não compreendiam e para os quais não se preocupava 

em comprovar cientificamente, ainda muito ligada ao pensamento místico-religioso. Entre tais 

fenômenos poderíamos incluir a magia e a fantasmagoria.  

A ciência da época fora muito afetada por este paradigma; o ímpeto da tradição judaico-

cristã, por exemplo, definiu um tipo de pensamento que perdurou até a segunda metade do 

século XIX. Fato que influenciou a ciência a defender a versão bíblica da criação do universo 

e da criação do homem à semelhança de Deus, de acordo com o relato mítico do livro da Gênesis 

(Bíblia, 1997), em confronto direto com a teoria darwinista. Porém, com o avanço das pesquisas 

e, posteriormente, com o surgimento de técnicas conhecidas como de datação absoluta, a 

exemplo do carbono 14, do potássio, do argônio e outras, foi conferida uma nova dimensão à 

dualidade entre as fontes textuais e tradições culturais arraigadas e as fontes materiais.  

Trigger reforça que até a década de 1960 não havia um corpo teórico estabelecido. Cada 

pesquisador erigia a disciplina de acordo com suas ideias, ainda que já houvesse convicções de 

caráter geral antes do surgimento da disciplina da arqueologia reconhecível como tal. (Trigger, 

2004).  

De qualquer forma, o senso comum prevaleceu em situações diversas, a exemplo da 

situação ocorrida na Polônia no começo do século XV, quando o rei da Polônia Wladislaw 

Jagiello ordenou que fizessem escavações em aldeias polonesas para demonstrar: “que os vasos 

nasciam das entranhas da terra, pela única força da natureza, sem nenhuma intervenção 

humana.” (Abramowicz, 1981 apud Burguière, 1993: 71).  

Trigger relata também que algumas sociedades tribais do leste da América do Norte 

coletavam artefatos como pontas de projéteis, cachimbos e ferramentas de cobre produzidos 

milhares de anos antes de suas próprias sociedades. Estes artefatos devem ter sido tratados como 
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fetiches, acreditando ter pertencido a espíritos que os teriam perdido nos bosques. Muitas 

culturas arcaicas acreditavam na origem sobrenatural destes objetos, e na Europa, durante a 

Idade Média, camponeses também coletavam artefatos desta natureza chamando-os de “pedras 

de raio” e de “dardos de elfo”, conferindo-lhes virtudes mágicas. (Trigger, 2004).  

Já nos séculos XIX e XX, arqueólogos como Boucher de Perthes, Heinrich Schliemann, 

Howard Carter e Vere Gordon Childe, deram grandes contribuições para a popularização da 

arqueologia com a divulgação dos seus estudos sobre a comprovação definitiva da existência 

do homem pré-histórico, o levantamento dos vestígios da cultura antiga da Grécia, a descoberta 

da tumba de Tutancamon, e ainda sobre teorias marxistas de base tecnológica, respectivamente. 

 

1.06. Diferenciação entre as abordagens teóricas 

 

A ciência que se relaciona diretamente às ciências humanas e à antropologia cultural, 

conhecida como arqueologia, estuda prioritariamente os artefatos e os sistemas de objetos 

criados pelo trabalho industrial, desde os tempos pré-históricos, em pequena escala - a chamada 

indústria lítica - até a contemporaneidade, em escala global, assim como a cultura imaterial, os 

sistemas de símbolos portadores de sentidos, os ecofatos e os biofatos associados às atividades 

humanas, e a partir destes, procura interpretar ou reconstituir uma versão dos fatos 

arqueológicos, buscando compreender suas relações sociais.  

O panorama dos movimentos importantes na arqueologia e os autores a eles associados 

é apresentado por Trigger, afirmando a diversidade do pensamento arqueológico. Aparecem 

neste panorama a arqueologia clássica, a egiptologia, a assiriologia, o antiquarianismo, a 

arqueologia de estilo escandinavo, a arqueologia evolucionista do Paleolítico, a arqueologia 

histórico-cultural, a arqueologia funcional, a arqueologia processual e a arqueologia pós-

processual. Entre os autores, aparecem os nomes de Leland e Camden, representando o 

antiquarianismo do século XVI, e uma profusão de nomes representando as diferentes 

perspectivas teóricas, entre estes, Champollion, Schliemann, Botta, Thomsen, Boucher de 

Perthes, Gordon Childe, Taylor, Binford, Colin Renfrew, Robert Dunnell, Ian Hodder e Leroi-

Gourhan. (Trigger, 2004). 

Em busca de uma compreensão acerca da diferença entre os termos arqueologia e 

Arqueologia da Imagem, procuramos estabelecer critérios que afirmem o método que estamos 

propondo baseados no objeto de estudo centrado principalmente nos conteúdos inconscientes 

ou pré-conscientes das imagens. A disciplina arqueologia, mantendo proximidade, quanto ao 
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objeto de estudo, com a história e com a antropologia, tem sido empregada como uma afirmação 

de um método autônomo ligado à historiografia, estando centrada prioritariamente nos sistemas 

de objetos a partir de uma perspectiva sociocultural. Quanto aos procedimentos da pesquisa 

arqueológica, Trigger ressalta que: 

 

Entre os séculos XV e XVI, os antiquários da Europa tinham aprendido a descrever 

e classificar monumentos e artefatos, a escavar e registrar achados, a usar vários 
métodos de datação, inclusive a estratigrafia, e a calcular a idade de alguns 

achados. (Trigger, 2004: 70) 

 

O autor enfatiza que: “a arqueologia pré-histórica se desenvolveu como uma disciplina 

bem definida na Escandinávia, na Escócia e na Suíça antes de 1859.” (Trigger, 2014: 82). 

 

A base dessa nova disciplina era a sua capacidade de construir cronologias 

relativas dos dados arqueológicos a partir do emprego da seriação e da estratigra-

fia. Thomsen foi pioneiro na aplicação da seriação a uma vasta e representativa 

coleção museológica, e Worsaae empregou a estratigrafia para confirmar-lhe os 

achados. Pela primeira vez, tornaram-se disponíveis cronologias em que todos os 

dados arqueológicos podiam ser encaixados. Isso demonstrou que artefatos de 

contextos arqueológicos razoavelmente bem documentados podiam ser usados 

como base para a compreensão da história humana. (Trigger, 2004: 82) 

 

Porém, em trabalhos realizados na América Latina, o caráter hegemônico predominante 

constituiu um fator de prejuízos ao patrimônio cultural. Quando, no ano de 1999, visitamos 

importantes monumentos das culturas Tiwahanaku e Inka, pudemos constatar uma situação 

semelhante àquela observada por Trigger. 

 

No México e no Peru, durante os séculos XVI e XVII, monumentos arqueológicos 

eram freqüentemente apagados ou destruídos, numa tentativa de eliminar a memó-

ria que os índios preservavam de seu passado pré-cristão (Bernal, 1980:37-9). Um 

esforço especial foi feito para destruir os símbolos da soberania asteca e de sua 

identidade nacional. Somente um pequeno número de viajantes europeus chegou 

a discutir os grandes monumentos pré-hispânicos do México e do Peru antes do 
século XIX. (Trigger, 2004: 67) 

 

A arqueologia já havia despertado o interesse da classe erudita, e Freud, como estudioso 

da cultura, destacou dentre as habilidades de Vinci a sua ânsia de conhecimento, incluindo aí a 

sua faceta arqueológica, ao tempo em que, dispensava questionamentos acerca da psicologia. 

De acordo com o psicanalista, os interesses de Vinci também envolveram a estratigrafia e os 

restos fossilizados. 
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Sempre seguindo o rumo determinado pelas solicitações de sua pintura, foi levado 

a estudar os modelos do pintor, animais e plantas, e as proporções do corpo 

humano; e, depois do conhecimento de sua forma exterior, continuou ainda a 

estudar-lhe a estrutura interna e as suas funções vitais, coisa que, na verdade, influi 

também na aparência externa e merece ser considerada nos trabalhos artísticos. E, 

finalmente, o instinto, que se tornara dominante, carregou-o mais longe ainda 

fazendo-o ultrapassar as limitações da demanda de sua arte e descobrir as leis 

gerais da mecânica e adivinhar a história da estratificação e fossilização no vale 

do Arno, até chegar ao ponto de poder escrever em seu livro, com letras enormes, 

a sua descoberta: Il sole non si move. Suas investigações estenderam-se 

praticamente a quase todos os ramos da ciência natural e em cada um ele foi um 
descobridor ou, pelo menos, um profeta e pioneiro. No entanto, sua ânsia de 

conhecimento foi sempre dirigida ao mundo exterior; qualquer coisa o afastava da 

investigação da alma humana. Na “Academia Vinciana”, para a qual desenhou 

alguns emblemas habilmente entrelaçados, pouco lugar havia para a psicologia. 

(Vinci apud Freud, 1997b: 25) 

 

Em alguns casos, as pesquisas arqueológicas também levantavam ideias evolucionistas 

fantásticas baseadas em mitologias judaico-cristãs. Em 1847, Picard publicou um trabalho sobre 

as antiguidades celtas e antediluvianas, baseado em pesquisas de Perthes. (Picard apud Trigger, 

2004: 89). 

 

As observações estratigráficas de Boucher de Perthes convenceram-no de que os 

instrumentos de pedra e os animais extintos eram da mesma época. Como 

catastrofista, porém, ele decidiu que esses instrumentos haviam pertencido à raça 

humana antediluviana, completamente aniquilada por uma inundação "anterior ao 

dilúvio". (Grayson apud Trigger, 2004: 88). 

 

Porém, com o avanço das pesquisas e com o surgimento de novas abordagens, houveram 

consideráveis desenvolvimentos técnicos na área. 

 

A concepção histórico-cultural resultou em um significativo aperfeiçoamento de 

métodos arqueológicos. Isso é evidente sobretudo no tocante à seriação, 

estratigrafia, classificação e aumento da compreensão do modo como se vivia no 

passado. Uma vez que os arqueólogos se tornaram mais interessados em 

problemas históricos do que em problemas evolutivos, perceberam o valor de 

controles cada vez mais rígidos de variação, tanto cronológica como cultural. 
(Trigger, 2004: 192) 

 

A Arqueologia da Imagem, por sua vez, ainda que inspirada em alguns métodos da 

arqueologia, está mais próxima das matrizes do pensamento psicológico, da psicologia da 

Gestalt, da teoria psicanalítica freudiana, da psicologia analítica junguiana e de outras teorias 

que mantém vínculo com a linguística, a semiótica, as teorias da imagem, as teorias do 

imaginário e com as teorias da cultura, por conter, em sua essência, a base estrutural destes 

pensamentos como força motriz para a sua existência. Assim, pudemos definir algumas 

abordagens teóricas que demonstram afinidade com a nossa pesquisa, seja pelo discurso acerca 
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da psicologia, pela utilização do termo arqueologia, quando o mesmo mantiver relações 

conceituais com os métodos prospectivos estratigráficos da psique, pelas questões fisiológicas 

que se referem à percepção e à retenção de imagens, pelas questões ópticas evocadas pelo 

desenvolvimento tecnológico dos aparelhos produtores de imagens, pela referência ao caráter 

imagético do mundo sensível, e outros critérios relacionados às teorias da imagem. 

O termo arqueologia, entendido a partir da sua etimologia como conhecimento sobre as 

coisas antigas, é proveniente da junção do prefixo arkhé, o que está à frente, e por isso, o 

princípio de todas as coisas, a origem, que se tem proximidade com o antigo, o arquivo, o 

arquétipo, com o sufixo lógos, pensar, refletir, ordenar, razão, lógica, sentença, inteligência, 

conhecimento, explicação, estudo e argumento. Sendo um fragmento gramatical constitutivo 

da expressão Arqueologia da Imagem. O termo imagem, por sua vez se refere à imago, figura, 

gravura, estampa, retrato, e se relaciona com visão, visualização, conceito, abstração, 

representação, ideia, ícone, símbolo, alegoria, cópia, imaginação e imaginário. Juntos, estes 

termos representam, para nossa tese, o estudo do princípio metafísico generativo de todas as 

imagens. Para nosso entendimento, portanto, a expressão Arqueologia da Imagem potencializa 

o fator metodológico, logo, científico, ligado a um processo de investigação estratigráfica da 

imagem, a partir da sua superfície visível. 

 

Várias disciplinas têm abordado a questão da procedência do significado nas artes 

visuais. Artistas, historiadores da arte, filósofos e especialistas de vários campos 

das ciências humanas e sociais já vêm há muito tempo explorando como e o que 
as artes visuais "comunicam". Creio que alguns dos trabalhos mais significativos 

nesse campo foram realizados pelos psicólogos da Gestalt, cujo principal interesse 

têm sido os princípios da organização perceptiva, o processo da configuração de 

um todo a partir das partes. (Dondis, 1997: 22) 

 

Após observarmos a ocorrência destes elementos visuais de superfície, nos inspiramos 

conceitualmente em alguns aspectos da psicologia profunda6. Os termos inconsciente absoluto, 

imagem arcaica, imagem primordial, imagem simbólica, imagem inconsciente e imagem de 

Deus, são alguns dos conceitos formulados pelo psicólogo analítico Carl Gustav Jung que 

podem ser encontrados na publicação Índices Gerais: onomástico e analítico (Jung, 2011: 381-

4), obra que inicialmente se tornou uma importante fonte de fomento conceitual da nossa 

pesquisa. De acordo com Jung (apud Pieri, 2002), o termo imagem primordial, por exemplo, se 

                                                             
6 Área da psicologia que se relaciona com os símbolos como veículo que traz à consciência os elementos em 

profundidade, os conteúdos do inconsciente. 
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refere a uma expressão da estrutura cerebral específica, que dá forma determinada a toda 

experiência. 

 

Qualifico a imagem como primordial quando ela possui caráter arcaico. E só falo 

de caráter arcaico quando a imagem apresenta uma concordância explícita com 

motivos mitológicos conhecidos. Neste caso, expressa, por um lado, sobretudo 

materiais derivados do inconsciente coletivo (...) e, por outro, mostra que a 

situação momentânea da consciência é mais influenciada coletiva do que pessoal-

mente (...) Do ponto de vista causal e científico-natural, podemos considerar a 

imagem primordial como sedimento mnêmico, um engrama (...) que surgiu da 
condensação de inúmeros processos semelhantes entre si (...) A imagem primor-

dial é preâmbulo da idéia (...) é sua terra-mãe. A partir dela, e após haver eliminado 

o concretismo (...) peculiar e necessário à imagem primordial, a razão desenvolve 

um conceito – a idéia – que se distingue dos demais conceitos por não ser um dado 

da experiência, mas por ser um princípio que está na base de todas as experiências. 

(Jung apud Pieri, 2002: 234) 

 

Neste processo, empenhamos esforços para elaborar um esquema que propõe a 

prospecção de conteúdos arqueoimagéticos que possam ser encontrados em todas as camadas 

das imagens, na busca por um princípio imagético inconsciente de profundidade. Citando Lipps, 

Freud, em A interpretação dos sonhos (Lipps apud Freud, 1999: 584), debate sobre a relação 

entre o inconsciente e o consciente. 

 

Nas palavras de Lipps, deve-se pressupor que o inconsciente é a base geral da vida 

psíquica. O inconsciente é a esfera mais ampla, que inclui em si a esfera menor do 
consciente. Tudo o que é consciente tem um estágio preliminar inconsciente, ao 

passo que aquilo que é inconsciente pode permanecer nesse estágio e, não 

obstante, reclamar que lhe seja atribuído o valor pleno de um processo psíquico. 

O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica; em sua natureza mais íntima, ele 

nos é tão desconhecido quanto a realidade do mundo externo, e é apresentado de 

forma tão incompleta pelos dados da consciência quanto o mundo externo pelas 

comunicações de nossos órgãos sensoriais. (Lipps apud Freud, 1999: 584) 

 

 Deste modo, Freud encontra um modo de esclarecer seu posicionamento científico 

acerca do inconsciente. O psicanalista enfatiza que sua descrição: “não é a mesma coisa que o 

inconsciente dos filósofos ou mesmo o inconsciente de Lipps” (Freud, 1999: 586), apesar de 

que, como vimos anteriormente, este pensamento se configura como um desenvolvimento das 

ideias de Herbart e do próprio Lipps (Chaui-Berlinck, 2014), fontes que foram plenamente 

estudadas por Freud para o desenvolvimento da psicanálise. 

 

Portanto, há dois tipos de inconsciente, que ainda não foram distinguidos pelos 

psicólogos. Ambos são inconscientes no sentido empregado pela psicologia, mas, 

em nosso sentido, um deles, que denominamos de Ics., é também inadimissível à 

consciência, enquanto ao outro chamamos Pcs., porque suas excitações - depois 
de observarem certas regras, é verdade, e talvez apenas depois de passarem por 
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uma nova censura, embora, mesmo assim, sem consideração pelo Ics. - conseguem 

alcançar a consciência. (Freud, 1999: 586) 

 

Na publicação O eu e o inconsciente (Jung, 2008a), porém, Jung relata que considera a 

ideia da autonomia do inconsciente, discordando radicalmente da concepção freudiana, 

segundo a qual os conteúdos inconscientes se reduzem à tendências reprimidas que foram 

sedimentadas durante a infância do indivíduo. 

 

(...) além do material reprimido, o inconsciente contém todos aqueles componentes 

psíquicos subliminais, inclusive as percepções subliminais dos sentidos. Sabemos, 

além disso, tanto por uma farta experiência como por razões teóricas, que o 

inconsciente também inclui componentes que ainda não alcançaram o limiar da 

consciência. Constituem eles as sementes de futuros conteúdos conscientes. 

Temos igualmente razões para supor que o inconsciente jamais se acha em 

repouso, no sentido de permanecer inativo, mas está sempre empenhado em 

agrupar e reagrupar seus conteúdos. (Jung, 2008a: 3-4) 

 

A visão de Jung indica uma aproximação muito maior com o pensamento metafísico, 

no qual, o “cósmico” determina uma dimensão universal para o inconsciente. 

 

O “cósmico” parece ser um sinal infalível das imagens coletivas; as imagens de 
sonhos e fantasias são associadas ao elemento “cósmico”, tais como o tempo e o 

espaço infinitos, a enorme velocidade e a extensão dos movimentos, conexões 

“astrológicas”, analogias telúricas, lunares e solares, alterações nas proporções do 

corpo; etc. O aparecimento de motivos mitológicos e religiosos nos sonhos 

também indica a atividade do inconsciente coletivo. (Jung, 2008a: 35) 

 

Em termos terapêuticos, há um embate que precisa ser vencido. Jung explicita este fato 

alertando sobre o colapso que pode se dar quando algum desequilíbrio psíquico desestabiliza o 

indivíduo e este se esforça para dominar a situação e aniquilar a ansiedade, colocando aquilo 

que o afeta na esfera do inconsciente e do esquecimento. O psicólogo esclarece que tal obstáculo 

aparentemente invencível deve ser superado. 

 

Assim, pois, encaro a perda de equilíbrio como algo adequado, pois substitui uma 

consciência falha, pela atividade automática e instintiva do inconsciente, que 

sempre visa a criação de um novo equilíbrio; tal meta será alcançada sempre que 
a consciência for capaz de assimilar os conteúdos produzidos pelo inconsciente, 

isto é, quando puder compreendê-los e digeri-los. Se o inconsciente dominar a 

consciência, desenvolver-se-á um estado psicótico. (Jung, 2008a: 37) 

 

No tocante a desordens desta natureza, como remédio para a situação, Freud considera 

que: “o conflito de um neurótico torna-se compreensível e admite solução somente quando é 

remontado à sua pré-história.” (Freud, 1997a: 31). Deste modo, em articulação com o método 
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arqueoimagético, indicamos a leitura da interpretação arqueoimagética da obra A fonte, de 

Marcel Duchamp, demonstrada no capítulo territórios arqueoastronômicos, e da relação que 

foi estabelecida entre o esgoto e a flor de lótus. 

Enquanto uma parte da psicologia aplica métodos estratigráficos objetivando o 

entendimento do funcionamento dos processos psicológicos que ocorrem na mente, esperando 

obter resultados clínicos e terapêuticos, a Arqueologia da Imagem, inspirada nestes métodos, 

procura identificar as unidades estruturais da representação gráfica para que ela possa funcionar 

como uma ferramenta auxiliar na compreensão do conjunto simbólico e inconsciente que se 

expressa nas imagens. 

 

 

 

Figura 2:  

Gaspard-Félix Tournachon (Nadar). 

Théodore Rousseau. Fotografia. Papel albuminado com sais de prata. 1855. 

 

Ao procurar também se diferenciar da arqueologia, quanto aos seus objetivos, e mais 

especificamente, quanto aos seus objetos de estudo, embora bastante influenciada pelos 

métodos estratigráficos, a Arqueologia da Imagem tenta compreender como as expressões dos 

conteúdos simbólicos das imagens fixas e bidimensionais ultrapassam os limites da sua 

representação física. Em relação ao estudo das imagens, a antropologia da imagem procura 

manter uma maior aproximação com as ciências sociais, enquanto que a Arqueologia da 

Imagem busca sua inspiração justamente na relação interdisciplinar entre conteúdos teóricos de 
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naturezas diversas. Numa tentativa de exemplificar esta diferenciação, recorreremos aos 

comentários procedidos por Barthes em relação à análise de uma imagem. (Barthes, 1984).  

De acordo com o autor, a imagem fotográfica permite o acesso a um infra-saber, nos 

apresentando aspectos visuais etnográficos relacionados aos modos e aos costumes, em uma 

nítida aproximação com a antropologia da imagem. A Arqueologia da Imagem, por sua vez, 

busca compreender diversos aspectos inconscientes expressos naquela representação, que são 

aspectos universais, tanto no plano individual, quanto no coletivo, de quem produz e de quem 

aprecia a imagem. Neste caso, a Arqueologia da Imagem tenta ir além daquele infra-saber 

contido na imagem fotográfica, deixando de lado os detalhes do boné ou da gravata dos russos 

no “Primeiro de Maio de 1959” fotografado por William Klein, ou das unhas dos homens 

fotografados por Nadar (Barthes, 1984: 49-51), fixando a atenção muito mais na configuração 

simétrica dos personagens de perfil da fotografia de Klein, por exemplo, que remetem à uma 

configuração inconsciente da imagem de uma figura refletida no espelho, dialogando com a 

própria linguagem fotográfica e com os seus dispositivos tecnológicos, já que os espelhos 

compõem parte das estruturas mecânicas das câmeras fotográficas. 

 

 

 

Figura 3:  

William Klein. 

Primeiro de Maio em Moscou. Fotografia. 1959. 

 

O tema da imagem refletida também evoca motivos mitológicos e remete à questão da 

alma, que faz parte de uma longa tradição filosófica. Com base em Abbagnano (2007), 

apresentamos o pensamento de Spinoza e de Leibniz no tocante a esta questão. Estes autores 

traduzem a ideia posta por Descartes sobre a alma nos termos de seus conceitos de realidade. 

Para Spinoza, a alma é a consciência correlativa a um corpo orgânico. Não se pode dizer que a 
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alma seja uma substância porque para ele a substância é Deus. Mas, como ideia, a alma é parte 

do intelecto de Deus, uma manifestação necessária da substância divina e eterna.  

Leibniz, por sua vez, achava que a alma é uma substância espiritual, que, como um 

espelho, representa em si tudo o que há no mundo, mas é em si mesma simples, isto é, sem 

partes e indecomponível. A alma é espírito e razão, possuindo verdades necessárias e podendo 

se elevar aos atos reflexivos que constituem os objetos principais do raciocínio. (Abbagnano, 

2007: 31). Para a Arqueologia da Imagem, a compreensão do conceito de alma está próxima de 

algo que remeta ao inconsciente absoluto da psicologia mentalista, ao arquétipo junguiano, e 

em afinidade com o conceito de arqueu. 

 

Segundo Teofrasto Paracelso, o termo exprime a força que move os elementos, ou 

seja, indica o espírito que anima a natureza. Analogamente à teoria em base à qual 

as coisas são compostas de três elementos (enxofre, sal, mercúrio), as forças que 

movem as coisas são constituídas por seus arcanos, isto é, pela atividade 
inconsciente do próprio arqueus. (Pieri, 2002: 53). 

 

1.07. Buscando a definição de uma teoria 

 

A gradual emergência do tema Arqueologia da Imagem na virada do século XXI 

demonstra a necessidade de unificação das disciplinas relacionadas às artes visuais e às ciências 

humanas, tais como a teoria, a história e a crítica da arte, a filosofia, a psicologia, a sociologia, 

a antropologia, a antropologia visual, a arqueologia, a arqueologia da arte, a história e a história 

cultural, na busca por uma epistemologia da memória, reafirmando aspectos teórico-práticos 

das pesquisas interdisciplinares e evocando características híbridas da cultura contemporânea 

expressas na arte, na linguagem, nos indivíduos e em suas relações sociais. 

Na área da arqueologia, seja clássica, histórica ou processual, por exemplo, as pesquisas 

costumam utilizar como objeto de estudo questões relativas à cultura material, e imaterial, nas 

abordagens mais contemporâneas, como um dado para análises socioculturais específicas que 

tenham alguma ligação com a economia, a política, a religião ou com os diferentes modos de 

vida das sociedades. Porém, pesquisas interdisciplinares sobre a imagem voltadas para a análise 

e a interpretação dos seus conteúdos inconscientes, acabam ficando à parte do interesse 

imediato dos teóricos dessa área do conhecimento. Poderíamos, evidentemente, apontar 

algumas exceções que se aproximariam de uma abordagem mais simbólica, a exemplo da 

análise de pinturas e grafismos rupestres, de grafismos em objetos utilitários ou ao estudo da 

iconografia de determinadas culturas da Antiguidade que definam como objeto de estudo o 

artefato que provém diretamente da produção artística enquanto dado arqueológico, buscando 
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objetivos semelhantes, ligados diretamente ao seu campo disciplinar, e portanto, situadas em 

um campo teórico e conceitual diferente do nosso. 

O artista visual, enquanto cientista da imagem, é um conhecedor congênito das técnicas 

alquímicas de manipulação da matéria, da estrutura semântica, gramatical, da imagem, a 

chamada sintaxe visual, do domínio das linguagens visuais. Os domínios da imagem pertencem 

ao artista, e aqui poderíamos incluir os cientistas artistas ilustradores, os designers, os arquitetos 

e os demais profissionais criativos que lidam com linguagens visuais ou utilizam a imagem 

como objeto de estudo simbólico, mas não os meros apreciadores da imagem, a população em 

geral, que se torna refém das imagens e dos seus conteúdos ideológicos.  

E ainda que seja um artista naïf, lhe é legítimo proceder estes domínios. Pois aqueles 

que produzem imagens ou conhecem os seus modos de produção e as apreciam de modo 

analítico se diferenciam técnica, estética e poeticamente daqueles que apenas as absorvem, 

porque o ato de produzir imagens é conhecer o modo como se produzem as imagens, e se 

identificar com os diferentes modos de se produzir imagens. Foi por este motivo, por exemplo, 

que Pollock incorporou o método de produzir imagens dos índios do oeste. (Chipp, 1996: 556).  

Nesta perspectiva, para a Arqueologia da Imagem, a cultura material, seja um artefato 

pré-histórico, uma ilustração egípcia do século XII d.C. sobre a anatomia do olho, uma pintura 

ilusionista no teto de uma catedral, ou a obra de um artista contemporâneo, se configura como 

um dado qualitativo auxiliar à compreensão dos fenômenos próprios e inerentes à imagem, que 

tenha uma relação ontológica com a óptica da percepção visual, e que evoquem processos 

simbólicos inconscientes. Esta perspectiva nos permite situar a Arqueologia da Imagem em um 

campo teórico aberto à contribuições de diversas áreas e reafirmar sua a importância para os 

produtores de imagens, para os teóricos da imagem, e a sua contribuição para as artes visuais e 

para a história cultural. 

A Arqueologia da Imagem busca prospectar imagens arcaicas que se encontram no 

grande sítio arqueoimagético e acaba por atualizar teorias que foram elaboradas por Freud e 

por Jung, em seus contextos particulares, considerando as suas diferenças e os seus campos de 

ação. Daí surge a relevância do nosso tema, buscando romper com as fronteiras teóricas, 

conceituais e metodológicas, e aproximar conhecimentos provenientes de áreas que são em 

essência, complementares. Dada a impossibilidade de acesso direto ao grande sítio arqueoima-

gético, devido a diversos bloqueios causados pela repressão imposta pela cultura, pela religião, 

pela educação, pela família e por diversas outras causas ligadas às experiências individuais, o 

método arqueoimagético busca identificar em tais imagens fixas e bidimensionais, formas 
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expressas de conteúdos arcaicos, por meio de uma prospecção conceitual dos seus elementos 

simbólicos que se encontram latentes em suas formas aparentes e em seus signos iconográficos, 

realçados por suas cores, volumes, texturas e demais características inerentes às técnicas e aos 

materiais utilizados. 

Nossa compreensão da Arqueologia da Imagem também está relacionada às forças 

inconscientes que fazem com que as expressões dos nossos mundos imaginários abstratos, se 

tornem criações artísticas. Entendendo desta maneira, enquanto método, esta compreensão se 

especializa, entretanto, seu alcance teórico-prático poderia se estender para as diversas formas 

de expressão artística, já que estamos tratando de representações por símbolos, o que pode ser 

exemplificado mediante a citação de Freud7: 

 

As coisas que hoje estão simbolicamente ligadas provavelmente estiveram unidas em 

épocas pré-históricas pela identidade conceitual e lingüística. A relação simbólica 

parece ser uma relíquia e um marco de identidade interior. No tocante a isso, podemos 

observar como, em muitos casos, o emprego de um símbolo comum se estende por 

mais tempo do que o uso de uma língua comum, como já foi ressaltado por Schubert. 

(Freud, 1999: 346-347) 

 

Por meio da Arqueologia da Imagem, procuramos compreender justamente aquele 

conhecimento que não se apresenta de forma explícita, mas que luta para existir de forma 

imagética, ainda que latente, por meio de símbolos arcaicos que foram capazes de ultrapassar 

as barreiras impostas pela repressão. Um conteúdo ao qual nem as técnicas artísticas 

tradicionais, nem a câmera fotográfica e nem qualquer outro aparelho técnico imagético são 

capazes de apreender diretamente, mas que tem o potencial de emergir à consciência ao ser 

prospectado em suas sucessivas camadas estratigráficas. Assim, a nossa compreensão da 

Arqueologia da Imagem, que teve inicialmente grande influência de autores como Bergson 

(2006) e Krauss (2002), quando realizamos nossa pesquisa de mestrado, aprofunda o seu 

alcance teórico, podendo se estender as mais diversas formas de representação simbólica, ainda 

que tenhamos optado por estabelecer um recorte teórico específico. Dubois, por exemplo, 

apresenta um contexto que sugere uma relação indicial de proximidade e contiguidade entre o 

signo e o seu objeto. 

 

Em Lascaux, quer dizer, na origem histórica da pintura, procedia-se portanto geral-

mente com esta técnica primitiva do molde, aparentada ao calco e à impressão. (...) 

Pressente-se que, de uma certa forma, é todo o dispositivo da fotografia que já está 

em jogo. As mãos em molde de Lascaux são até muito parecidas com esse gênero de 

                                                             
7 O autor ressalta que sua abordagem faz referência ao conteúdo simbólico nos sonhos.  
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fotografia (que explicita a ontologia de toda a fotografia) a que Man Ray chamou 

‘rayografias’ e Moholy-Naggy ‘fotogramas’. (Dubois, 1992: 116) 

 

A analogia entre arqueologia e psicologia foi notada primeiramente por Freud8 em 

meados da década de 1890 d.C., e assim viera a iniciar uma coleção de antiguidades. Sabe-se 

que em uma ocasião em 1885 d.C., ficou muito impressionado ao visitar a casa de Charcot, 

antes de completar seus trinta anos, na sua primeira viagem a Paris, quando teve a oportunidade 

de encontrar diversas amostras de antiguidades indianas e chinesas. Na mesma ocasião, visitou 

o acervo de antiguidades egípcias e orientais do Louvre. (Gamwell in Pereira, 1994: 24). Deste 

contexto floresceu a metáfora arqueológica que utilizou para descrever suas incursões pelas 

entranhas da mente, em busca de vestígios do passado. (Gay in Pereira, 1994: 16). Freud se 

deleitava com a sua coleção, e chegou a ser possuidor de mais de duas mil peças de origens 

diversas, Egito, Grécia, Suméria, Peru, México, Nova Guiné, Assíria, China e outras orientais 

e asiáticas de países diversos, em sua maioria, esculturas, mas também havia fragmentos de 

pinturas em gesso, papiro e linho, e outras peças e fragmentos de vidro. Em sua biblioteca se 

encontravam livros de arqueologia, história antiga e antropologia, ao lado dos de neurologia, 

psicologia e psicanálise. Sua vida foi marcada por uma época em que ocorria o progresso da 

arqueologia moderna.  

Museus arqueológicos nacionais foram fundados em muitas cidades antigas, geólogos 

passaram a empregar o método estratigráfico de datação, Darwin fomentou o debate acerca do 

evolucionismo, que havia se tornado de interesse crucial para toda a comunidade científica e 

para o grande público, pondo abaixo o discurso dos criacionistas dogmáticos, e Franz Boas 

dava início à antropologia cultural, tendo estudado os processos mentais acerca da produção 

artística nativa de diversos povos das Américas, da África e da Oceania (Boas, 2014). 

Assim como os conceitos arqueológicos, o estudo da relação entre consciente e 

inconsciente também foi fundamental para a concretização de uma proposta para a Arqueologia 

da Imagem. Quanto ao uso destes conceitos na área da psicologia, Freud esclarece que: 

  

A divisão do psíquico em o que é consciente e o que é inconsciente constitui a 
premissa fundamental da psicanálise, e somente ela torna possível a esta 

compreender os processos patológicos da vida mental, que são tão comuns quanto 

importantes, e encontrar lugar para eles na estrutura da ciência. Para dizê-lo mais 

uma vez, de modo diferente: a psicanálise não pode situar a essência do psíquico 

na consciência, mas é obrigada a encarar esta como uma qualidade do psíquico, 

que pode achar-se presente em acréscimo a outras qualidades, ou estar ausente. 

(Freud, 1997c: 11) 

                                                             
8 Ainda que Kant tenha utilizado a palavra “arqueologia” antes de Freud: “para designar a história daquilo que 

torna necessária uma certa forma de pensamento.” (Foucault, 2009: 323). 
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Deste modo, ao definir as bases teóricas da psicanálise, ele esclarece que: 

 
 

“Estar consciente” é, em primeiro lugar, um termo puramente descritivo, que 

repousa na percepção do caráter mais imediato e certo. A experiência demonstra 

que um elemento psíquico (uma idéia, por exemplo) não é, via de regra, consciente 

por um período de tempo prolongado. Pelo contrário, um estado de consciência é, 

caracteristicamente, muito transitório; uma idéia que é consciente agora não o é 

mais um momento depois, embora assim possa tornar-se novamente, em certas 

condições que são facilmente ocasionadas. No intervalo, a idéia foi… não sabemos 

o quê. Podemos dizer que esteve latente, e, por isso, queremos dizer que era capaz 

de tornar-se consciente a qualquer momento. Ora, se dissermos que era incons-
ciente, estaremos também dando uma descrição correta dela. Aqui “inconsciente” 

coincide com “latente e capaz de tornar-se consciente”. Os filósofos sem dúvida 

objetariam: - Não, o termo “inconsciente” não é aplicável aqui; enquanto a idéia 

esteve em estado de latência, ela não foi algo psíquico de modo algum. – Contradi-

zê-los neste ponto não conduziria a nada mais proveitoso que uma disputa verbal. 

(Freud, 1997c: 11-2) 

 

 Freud conclui explicando que: 

 

O estado em que as idéias existiam antes de se tornarem conscientes é chamado 

por nós de repressão, e asseveramos que a força que instituiu a repressão e a 

mantém é percebida como resistência durante o trabalho de análise.  
Obtemos assim o nosso conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão. O 

reprimido é, para nós, o protótipo do inconsciente. (Freud, 1997c: 13) 

 

 Estas foram algumas das premissas formuladas por Freud para o desenvolvimento de 

sua base científica para a psicanálise. Seguem abaixo, nas palavras de Freud, as explicações 

sobre alguns dos conceitos que desenvolveu. 

 

Percebemos, contudo, que temos dois tipos de inconsciente: um que é latente, mas 

capaz de tornar-se consciente, e outro que é reprimido e não é, em si próprio e sem 

mais trabalho, capaz de tornar-se consciente. Esta compreensão interna (insight) 

da dinâmica psíquica não pode deixar de afetar a terminologia e a descrição. Ao 

latente, que é inconsciente apenas descritivamente, não no sentido dinâmico, 

chamamos de pré-consciente; restringimos o termo inconsciente ao reprimido 

dinamicamente inconsciente, de maneira que temos agora três termos, consciente 

(Cs.), pré-consciente (Pcs.) e inconsciente (Ics.), cujo sentido não é mais 

puramente descritivo. O Pcs. acha-se provavelmente muito mais próximo do Cs. 

que o Ics., e desde que chamamos o Ics. de psíquico, chamaremos, ainda com 

menos hesitação, o Pcs. latente de psíquico. Mas por que, ao invés disto, não 

concordamos com os filósofos e, de maneira coerente, distinguimos o Pcs., assim 
como o Ics., do psíquico consciente? Os filósofos proporiam então que o Pcs. e o 

Ics. fossem descritos como duas espécies ou estágios do ‘psicóide’ e a harmonia 

se estabeleceria. Porém, dificuldades infindáveis de exposição se seguiriam, e o 

fato importante de que estes dois tipos de ‘psicóide’ coincidem em quase todos os 

outros aspectos com o que é admitidamente psíquico seria forçado para o segundo 

plano, nos interesses de um preconceito que data de um período em que esses 

psicóides, ou a parte mais importante deles, eram ainda desconhecidos. 

Podemos agora trabalhar comodamente com nossos três termos, Cs., Pcs., e Ics., 

enquanto não esquecermos que, no sentido descritivo, há dois tipos de 

inconsciente, mas, no sentido dinâmico, apenas um. Para fins de exposição, esta 
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distinção pode ser ignorada em alguns casos; noutros, porém ela é, naturalmente, 

indispensável. (Freud, 1997c: 13-4) 

 

No entanto, na publicação A história do movimento psicanalítico (Freud, 1997a), onde 

apresenta muitos comentários e esclarecimentos sobre o surgimento da psicanálise, ele se diz 

incompreendido pelos seus colegas psiquiatras e neurologistas. 

 

Compreendi que daquele momento em diante eu passara a fazer parte do grupo 

daqueles que “perturbaram o sono do mundo”, como diz Hebbel e que não poderia 

contar com objetividade e tolerância. Entretanto, desde que minha convicção 

quanto à exatidão geral de minhas observações e conclusões era cada vez maior, e 

que a confiança no meu próprio julgamento e minha coragem moral não eram 

exatamente o que se pode chamar de pequenas, o resultado da situação não poderia 

ser posto em dúvida. Dispus-me a acreditar que tinha tido a sorte de descobrir fatos 

e ligações particularmente importantes, e resolvi aceitar o destino que às vezes 

acompanha essas descobertas. (Freud, 1997a: 25-6) 

 

Nesta obra, ele também enfatiza que além dos médicos, pessoas instruídas, como 

escritores e pintores, haviam se interessado pela psicanálise. “Minha Interpretação de Sonhos 

e meu livro sobre chistes, entre outros, mostraram desde o início que as teorias da psicanálise 

não podem ficar restritas ao campo médico, mas são passíveis de aplicação a várias outras 

ciências mentais.” (Freud, 1997a: 31). Aproveitamos o ensejo para reafirmar a importância do 

estudo do inconsciente para a área de estudos das artes visuais. 

Bergson, contemporâneo de Freud, conduziu sua filosofia baseado nas matrizes do 

pensamento psicológico e no debate científico, em prol da liberdade, por meio da dimensão 

espiritual centrada na intuição. Sua filosofia busca dar relevância aos aspectos qualitativos da 

duração que é percebida pelo espírito. Juntamente com Platner e Lipps, Bergson foi um dos 

primeiros filósofos a falar sobre o inconsciente. Em suas pesquisas, interessava-se pelas 

questões fisiológicas do nervo óptico e do sistema nervoso central. Nesta época, estas pesquisas 

estavam tomando o centro das atenções, o próprio Freud iniciou sua carreira muito interessado 

nas questões fisiológicas.  

Outras estudos também estavam sendo desenvolvidos. Eram tempos de avanços 

científicos e novas abordagens estéticas. Plateau, estava realizando um estudo importante sobre 

a persistência retiniana, Brewster e Wheatstone, faziam pesquisas sobre a visão estereoscópica, 

Purkinje, estava fazendo observações sobre as características da visão crepuscular, e Chevreul, 

estava desenvolvendo a lei dos contrastes simultâneos das cores. Além de outros como Marey 

e Muybridge, que estavam pesquisando a imagem em movimento. (Newhall, 1972), (Lemagny; 

Rouillé, 1988) e (Scharf, 1983). 



85 
 

Jung, o discípulo dissidente de Freud, também veio a se interessar por arte e 

antiguidades, tendo inclusive desenvolvido, entre os anos 1914 e 1930, uma série de ilustrações 

e textos baseadas em conteúdos simbólicos de culturas antigas do Oriente Médio, do Extremo 

Oriente, da Europa e da arte do novo mundo, como parte de um processo de autoconhecimento 

que considerou ter sido a época mais importante da sua vida. Com esta obra buscou traduzir 

emoções em imagens numa tentativa de compreender fantasias que estavam se agitando 

“subterraneamente”, método este que chamou de “imaginação ativa”. Este trabalho significou 

uma tentativa de se compreender, de compreender a estrutura da personalidade humana em 

geral, de compreender a relação do indivíduo com a sociedade, de compreender os efeitos 

psicológicos e históricos do cristianismo, de compreender a futura evolução religiosa do 

Ocidente, e de discutir a natureza do autoconhecimento, a natureza da alma, as relações entre o 

pensamento, o sentimento e os tipos psicológicos, a relação entre o masculino e o feminino, a 

união entre opostos, a solidão, o valor do conhecimento, o status da ciência, o significado dos 

símbolos, o sentido da guerra, a loucura, a loucura divina e a psiquiatria, o significado da 

Imitação de Cristo, a morte de Deus, a importância de Nietzsche e a relação estabelecida entre 

magia e razão. (Jung, 2012). 

Em certa ocasião, ele obteve uma revelação por meio de um sonho que apresentava 

conteúdos explícitos voltados para a arqueologia. Ele descia as escadas de sua casa até porões 

bem profundos onde haviam artefatos arqueológicos, uma sepultura pré-histórica com duas 

caveiras e cerâmicas quebradas. Jung se ateve com grande interesse à questão dos arquétipos, 

as imagens primordiais, elementos estruturais ou dominantes na psique que são indescritíveis, 

mas que se expressam como imagens de sonho e fantasia, e como motivos de fantasia no nível 

consciente. Jung considerou que entre muitos povos primitivos ocorre de os sonhos com deuses, 

espíritos, eventos cósmicos e com temas religiosos e mitológicos, os chamados “sonhos 

grandes”, serem debatidos pela comunidade. Por outro lado, os “sonhos pequenos”, que 

refletem aspectos pessoais não são considerados. Daí ele distinguiu dois níveis de inconsciente, 

o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Os “sonhos grandes” estão relacionados ao 

inconsciente coletivo, e Jung os chamava de “sonhos arquetípicos”. Em sua teoria, os arquétipos 

representam predisposições psíquicas inatas ou padrões de comportamento mental comum a 

todos. (Franz, 2011). 

Foucault escreveu obras que buscavam posicionar a arqueologia de base filosófica no 

debate artístico e científico. Ele utilizou o termo arqueologia como uma alegoria para tratar da 

análise historiográfica do discurso como práticas especificadas no elemento do arquivo. No 
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método que desenvolveu, ele faz referência à análise arqueológica como um método 

comparativo em relação aos discursos hegemônicos e aos poderes instituídos histórica e 

culturalmente.  

O pensamento de teóricos como os citados anteriormente, se apresenta como um 

importante referencial para dar suporte a esta hipótese. Assim como o pensamento imaginário 

simbólico, tendo, portanto, Mircea Eliade (1991) e Gilbert Durand (2012) como referências 

teóricas fundamentais. Tais conteúdos possuem seus antecedentes no alvorecer da Antiguidade. 

Podemos identificar os seus primórdios em um período em que a humanidade começou a 

perceber a diferenciação entre corpo e alma. 

Outras abordagens que mantêm alguma aproximação temática com a nossa tese, porém 

se distinguem quanto aos objetivos, são as pesquisas nos campos da arqueologia da arte, da 

antropologia da arte e da antropologia da imagem, desenvolvidas por teóricos como Philipe 

Bruneau9, Pierre-Yves Balut (1997) e Hans Belting (2007). Estes teóricos buscaram refletir 

sobre questões próprias das ciências sociais aplicadas às imagens artísticas. Bruneau e Balut, 

por exemplo, baseados na teoria da mediação, posicionaram o objeto arqueológico em um lugar 

de destaque nos estudos da linguagem e enfatizaram o caráter técnico da obra de arte em relação 

ao seu referente linguístico. No ano de 1977, estes teóricos fundaram o Centro de Arqueologia 

Moderna e Contemporânea na Universidade de Paris-Sorbone. 

Nossa abordagem sobre o tema Arqueologia da Imagem se aproxima de pesquisas 

relacionadas ao inconsciente vinculadas à formação de uma iconografia simbólica expressa por 

meio de técnicas artísticas visuais fixas e bidimensionais que podem ter sido utilizadas em todos 

os tempos, nos mais variados contextos sociohistóricos e culturais. Algumas questões iniciais 

sobre psicologia voltadas para o estudo da Arqueologia da Imagem foram sugeridas em nossa 

dissertação (Brandão, 2009), porém, não fizemos um aprofundamento sobre o assunto, pois iam 

além dos nossos objetivos naquele momento, quando nos ativemos prioritariamente aos 

processos criativos teórico-práticos e ao caráter híbrido da arte contemporânea. 

 

1.08. A percepção da consciência e o caráter simbólico 

 

Como já foi visto, o desenvolvimento de um pensamento ligado à diferenciação entre 

corpo e alma foi amplamente representado nos mitos de diversas sociedades antigas, resultando 

na noção filosófica de consciência, e a partir daí, com o desenvolvimento destas ideias, no 

                                                             
9 Archéologie et histoire de l'art. De acordo com a nossa tradução, Arqueologia e história da arte. 
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surgimento do conceito de psicologia profunda. Segundo Abbagnano, devemos a Aristóteles a 

primeira definição do conceito de corpo: 

 

Objeto natural em geral, qualquer objeto possível da ciência natural. Como já 

notava Aristóteles (De cael, I, 1, 268 a 1), tudo o que pertence à natureza é 

constituído por C. e grandezas, por coisas que têm C. e grandeza ou por princípios 

das coisas que os têm. A definição mais antiga e famosa de C. é a dada pelo próprio 

Aristóteles: "C. é o que tem extensão em qualquer direção" (Pis., III, 5, 204 b 20); 

e que "é divisível em qualquer direção" (De cael, I, 1, 268 a 7). Por "qualquer 

direção", Aristóteles entende altura, largura e profundidade: o C. que possui essas 
três dimensões é perfeito na ordem das grandezas (Ibid., I, 1, 268 a 20). 

(Aristóteles apud Abbagnano, 2007: 210) 

 

O historiador da filosofia complementa o conceito ressaltando que a concepção mais 

difundida de corpo é a que o considera o instrumento da alma. Em Filosofia as possibilidades 

se alternam, o corpo pode ser compreendido ora como prisão da alma, de acordo com a doutrina 

dos órficos e de Platão, ou pode ser exaltado, de acordo com o pensamento de Nietzsche 

expresso em Assim falou Zaratustra (Nietzsche, 2011). (Nietzsche apud Abbagnano, 2007: 

211). Diferentemente, a alma, foi entendida como o princípio da vida e das atividades 

espirituais, constituindo uma atividade em si: 

 

Esta última noção é importante porque o uso da noção de A. está condicionado 

pelo reconhecimento de que certo conjunto de operações ou de eventos, chamados 

"psíquicos" ou "espirituais", constituem manifestações de um princípio autônomo, 
irredutível, pela sua originalidade, a outras realidades, embora em relação com 

elas. Que a alma seja incorpórea ou tenha a mesma constituição das coisas 

corpóreas é questão menos importante, já que a solução materialista em geral se 

fundamenta, assim como a solução oposta, no reconhecimento da A. como 

substância. Nesse significado fundamental, a A. é o mais das vezes considerada 

como "substância": entendendo-se por esse termo precisamente uma realidade em 

si, isto é, que existe independentemente das outras. (Abbagnano, 2007: 27) 

 

No reconhecimento da realidade-alma está o fundamento das atividades espirituais. 

Assim, a substancialidade da alma é, na maioria das correntes filosóficas, considerada como 

uma garantia de permanência dos seus valores espirituais, reforçada pela crença de que a alma 

é a realidade mais alta e, às vezes, o princípio ordenador do mundo: 

 

Dadas essas características da noção, a sua história filosófica apresenta-se 

relativamente monótona, por ser, predominantemente, a reiteração da realidade da 

A. nos termos dos conceitos que cada filósofo assume para definir a própria 

realidade. Assim, p. ex., a A. é ar para Anaxímenes (Fr. 2, Diels) e para Diógenes 

de Apolônia (Fr. 5, Diels), que julgam ser o ar o princípio das coisas; é harmonia 

para os pitagóricos (ARISTÓTELES, Pol., VIII, 5, 1340 b 19), que na harmonia 

exprimível em números vêem a própria estrutura do cosmos; é fogo para Heráclito 

(Fr. 36, Diels), que vê no fogo o princípio universal; para Demócrito, é formada 

por átomos redondos, que podem penetrar no corpo com grande rapidez e movê-
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lo (ARISTÓTELES, Dean., I, 2, 404,1); e assim por diante. Provavelmente Platão 

só fez exprimir um pensamento implícito nessas determinações, quando afirmou 

que a A. se move por si e a definiu com base nessa característica.  

(Abbagnano, 2007: 27-28) 

 

O estudo da Arqueologia da Imagem que desenvolvemos pretende oferecer uma 

contribuição para o campo das pesquisas interdisciplinares na área da cultura e das artes, e 

através dele, esperamos que possa emergir uma compreensão do modo como a imagem interage 

no contexto da compreensão que temos das coisas, sendo imagem, uma representação do 

elemento psíquico da totalidade momentânea e um aspecto conceitual da inteligência que é 

capaz de conservar e atualizar experiências, conhecimentos e informações.  

Pretendemos compreender o modo como são expressos os conteúdos do inconsciente, 

impulsos neurofisiológicos que agem por meio de um componente psicológico nebuloso, no 

desenvolvimento de uma poética que trata de uma prospecção conceitual de arqueoimagens, 

neste processo que estamos denominando de Arqueologia da Imagem. Assim, procuramos 

estabelecer uma análise teorética, com vários pontos de vista sobre o objeto, a partir de um 

pensamento caracterizado por processos de dotação de sentido e comunicação, buscando uma 

relação com o estudo das formas simbólicas. 

Tomemos como exemplo a obra conceitual Uma linha feita pelo caminhar (1967), de 

Richard Long, em que o artista faz o registro fotográfico do rastro deixado na paisagem pelo 

seu ato performático de caminhar. Esta imagem, em muito se aproxima do pensamento 

bergsoniano no que se refere ao movimento e à totalidade. Ali aparecem elementos como o 

caminho, o tempo, a natureza e a verticalidade. 

 

O movimento, também compreendido como mudança e duração, é o tema central 

do pensamento de Bergson, porque é a própria essência da realidade que este 

almeja demonstrar por meio da intuição. (...) A totalidade é um tema decorrente 

da noção de movimento, porque sendo único e indivisível, o movimento essencial 

da realidade somente pode constituir-se em uma totalidade. Entretanto, não se trata 
de uma totalidade fechada, estática e divisível, concebida pela inteligência, mas 

de uma totalidade movente, una e em contínuo processo de autoformação, à qual 

demos o nome de todo movente, a totalidade intuída pelo espírito.” (Rossetti, 

2004: 17) 

 

Dessa forma, procuramos compreender como as expressões artísticas visuais se 

relacionam com a nossa hipótese da Arqueologia da Imagem, e em que medida há uma 

aproximação simbólica entre expressões artísticas concebidas em contextos históricos e 

culturais tão diversificados, tornando-as universais. Nesse sentido, se poderia compor uma 

gramática da imagem, onde elementos arcaicos comuns estivessem presentes nas imagens 
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através dos tempos. Por isso, buscamos referências nas teorias do imaginário, representadas por 

autores como Bachelard (1994), Durand (2012) e Eliade (1991).  

 

1.09. Uma tese de base interdisciplinar 

 

O surgimento de um esquema mítico de pensamento em algum momento de um passado 

remoto pode ter proporcionado o desenvolvimento de algumas proto-ciências que estiveram 

muito ligadas à observação dos fenômenos naturais, como a astrologia e a alquimia. 

Posteriormente houve uma sistematização deste pensamento por meio do raciocínio lógico. Este 

percurso favoreceu o debate acerca do conhecimento dos aspectos metafísicos da alma, da 

percepção, da consciência, do entendimento dos conceitos de representação e de imagem, e 

consequentemente, sobre as relações humanas e suas produções intelectuais. 

Algumas destas concepções se posicionavam de modo a compor uma analogia com o 

fenômeno da visão, que estaria estreitamente ligado ao conceito de imagem, e que, por sua vez, 

buscava uma diferenciação frente ao mundo físico, ao objeto externo e ao corpo. Nesta 

pesquisa, tentamos compreender como surgiu e como se desenvolveram estes pensamentos com 

o intuito de definir uma aplicabilidade destes conteúdos ao estudo das imagens fixas e 

bidimensionais. Procuramos trabalhar estes conceitos no nível das especulações teóricas, 

lembrando que as ideias abstratas são frequentemente precursoras das ideias científicas, de 

acordo com o pensamento do filósofo Karl Popper. “Popper é taxativo quando afirma que não 

existe método científico”. E se questiona por que deveríamos analisar o chamado método 

científico. (Popper apud Köche, 2013: 68). 

Numa tentativa de apresentar o contexto onde está inserida a nossa proposta de 

elaboração de um complexo arqueoimagético, iremos abordar alguns aspectos historiográficos, 

sociogênicos e fisiológicos ligados ao surgimento do pensamento simbólico, baseados em 

autores da arqueologia, da história da arte, da neuropsicologia, e de áreas correlatas, a exemplo 

de Bruce Trigger (2004), Julian Bell (2008) e Vitor da Fonseca (2010). Esta abordagem 

compreende historicamente um espaço temporal bastante expressivo devido ao fato de termos 

identificado a necessidade de investigar a trajetória da formação do pensamento simbólico 

desde suas origens pré-históricas, com o intuito de identificar a gênese, as transformações e o 

estabelecimento dos conceitos acerca da Arqueologia da Imagem ao longo da trajetória do 

desenvolvimento cultural da humanidade. 
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Este tipo de abordagem nos parece o mais adequado para exemplificar as metáforas 

arqueoimagéticas e os conceitos que foram desenvolvidos. Acreditamos que estes conceitos 

contribuíram com o incremento do método, no qual o caráter estratigráfico está presente, na 

busca por conteúdos simbólicos inconscientes expressos nas imagens. Deste modo, traçamos 

um esboço cronológico que se aproxima de aspectos da história cultural, da história da ciência 

e da história da filosofia relacionados ao nosso objeto de estudo, por considerarmos relevantes 

alguns dos marcos estabelecidos por estes ramos do conhecimento. Buscamos aprofundar tais 

questões, com o intuito de melhor embasar as considerações expostas sobre a percepção e a 

busca pelo entendimento do funcionamento dos processos mentais, e a partir daí, compreender 

o surgimento do conceito filosófico-científico de inconsciente que vem a influenciar 

diretamente a nossa hipótese da Arqueologia da Imagem. Deste modo, nossa abordagem 

também se inspirou no pensamento estruturalista, respeitando a complementaridade entre a 

imagem e a própria linguagem, com seus diversos signos intersubjetivos que favorecem a 

comunicação e o discurso. 

Tivemos a pretensão de propor uma abordagem teórica criativa, tentando manter 

distância dos cientificismos, sem o desejo de alcançar uma verdade estabelecida, porém focados 

no estabelecimento de novas problemáticas e no levantamento de algumas respostas 

provisórias. Neste percurso investigamos a formação e o desenvolvimento dos conceitos de 

consciente e de inconsciente a partir dos indícios encontrados na cultura material e simbólica 

durante uma parte significativa da longa jornada de desenvolvimento da humanidade, a partir 

da sua abordagem mitológica e divinatória, em tempos remotos, das suas bases epistemológicas 

relacionadas às suas matrizes filosóficas, da concretização científica das teorias da psicanalise 

e da psicologia analítica, e do surgimento da linguística, da semiótica e da psicologia da Gestalt. 

O surgimento da teoria psicanalítica também manteve, cronologicamente, um paralelo com a 

teoria evolucionista e a teoria da relatividade, fatos que foram marcantes para o início do século 

XX, provocando uma grande transformação sociocultural, com reflexos imediatos sobre a 

produção artística do período. 

 

1.10. Conhecimentos acerca da arqueologia 

 

O aparecimento de técnicas de confecção de objetos da cultura material e a utilização 

de artefatos voltados para as expressões gráficas se tornaram dados de interesse para a nossa 

pesquisa, principalmente porque dá continuidade ao estudo relatado em nossa dissertação, e se 
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associa à algumas abordagens tecnológicas ligadas à Arqueologia da Imagem. Entre as 

expressões gráficas que foram utilizadas em tempos remotos, tomemos como exemplo a incisão 

sobre rochas, as linguagens do desenho e da pintura. Posteriormente, já em tempos modernos, 

as técnicas artísticas tradicionais e sistemas de objetos complexos vieram a contribuir com o 

advento da fotografia, se utilizando de vidros, espelhos, e de mecanismos engenhosos. “O vidro, 

como a psique, é o meio pelo qual enxergamos dentro, enxergamos através. Vidro: a 

incorporação física do insight.” (Hillman, 2011: 64). Quanto ao progresso tecnológico 

observado no Paleolítico, comparativamente, nota-se nos estágios mais recentes em relação aos 

estágios iniciais, uma maior variedade de instrumentos de pedra, mais etapas e maior precisão 

em sua elaboração, além de um número crescente de instrumentos feitos de ossos. (Trigger, 

2004: 96). Em relação à este contexto, Olivieri destaca que: 

 

Num período de um milhão de anos o ser humano se utiliza de cinco materiais: 

madeira, pedra, chifre, couro e osso. No começo do neolítico surgem a argila, a lã, 

as fibras vegetais e mais recentemente os metais. Hoje o ser humano se utiliza de 

mais de 50.000 tipos de matérias. (Meridieu apud Olivieri, 2016: 102) 

 

Trigger relata que a doutrina da ilustração da unidade psíquica desenvolvida por Bastian 

em 1851, propõe que as similaridades culturais encontradas em regiões separadas por vastas 

extensões ao redor do mundo seriam o resultado de “ideias elementares” universalmente 

compartilhadas, quando “povos no mesmo nível de desenvolvimento, confrontados com 

problemas similares, dentro dos limites impostos pelo meio ambiente, desenvolviam soluções 

idênticas para os problemas.” (Bastian apud Trigger, 2004: 97). 

O autor também afirma que em 1867, foi publicado um guia para os mostruários 

arqueológicos da Exposição de Paris, onde constava que “o progresso humano era uma lei da 

natureza e que todos os grupos humanos passaram por estágios de desenvolvimento 

semelhantes” (Trigger, 2004: 97). Assim, floresceu na França e na Inglaterra a arqueologia do 

Paleolítico. Esses países eram, à época, grandes centros econômicos, políticos e culturais, e por 

estes motivos se deu grande credibilidade a este estudo, associado à geologia e à paleontologia, 

“ciências que se achavam na vanguarda da criação de uma nova visão da história do mundo”. 

(Trigger, 2004). O pensamento ocidental estava tomando consciência do desenvolvimento 

cultural que ocorreu desde épocas remotas, a partir dos nossos antepassados, ainda que estivesse 

muito subordinado às ciências naturais, diferentemente da abordagem que foi praticada pela 

arqueologia pré-histórica escandinava e pela arqueologia histórico-cultural. Franz Boas, 

fortemente influenciado pelas ideias de Friedrich Ratzel, as introduziu na América do Norte. 
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Estes nomes estão ligados ao debate sobre “às noções de difusão e migração, assim como ao 

conceito de culturas como modos de vida pertinentes a grupos étnicos específicos”. (Trigger, 

2004). 

 

Ratzel, um geógrafo e etnólogo, rejeitou o conceito de unidade psíquica de 

Bastian. Em obras como a Anthropogeographie [Antropogeografia] (1882-91) e 

The History of Mankind [A história da humanidade] (1885-8) ele afirmou que, 

como o mundo é pequeno, os etnólogos não devem supor que mesmo as mais 

simples invenções tenham sido feitas mais de uma vez, e muito menos repetidas 

vezes. Tanto a invenção como a difusão eram descritas como processos 

caprichosos; era impossível, pois, predizer se um determinado grupo emprestaria 

(ou não) uma invenção, mesmo que útil, de seus vizinhos. Por isso, ponderava 

Ratzel, era necessário excluir de todo a possibilidade de difusão quando se tratava 

de provar que o mesmo tipo de artefato fora inventado mais de uma vez. 
(Ratzel apud Trigger, 2004: 148) 

 

Boas se opôs ao evolucionismo cultural sustentando que cada cultura deveria ser 

entendida em seus próprios termos. Ele acreditava que, caso o desenvolvimento das culturas 

encerre regularidades, elas deveriam ser tão complexas que desafiariam a compreensão. “A 

única maneira de explicar o passado era determinar os sucessivos episódios idiossincráticos de 

difusão que modelaram o desenvolvimento de cada cultura.” (Boas apud Harris apud Trigger, 

2004: 149). 

 

Isso envolvia a aceitação de duas doutrinas: o relativismos cultural – que negava 

a existência de qualquer padrão universal aplicável na comparação do grau de 

desenvolvimento, ou de valor, de diferentes culturas – e o particularismo histórico, 

que considerava cada cultura como o produto de uma sequência única de 

desenvolvimento, na qual a difusão (em grande medida fortuita) desempenhava 

um papel proeminente no desencadeamento da mudança.  

(Harris apud Trigger, 2004: 149) 

 

Em relação ao pensamento de Boas, Trigger acrescenta que: 

 

A antropologia boasiana tinha popularizado o conceito de cultura etnográfica 

como unidade básica de estudo, e a difusão como causa principal da mudança 

cultural. Além disso, a forma persuasiva como Boas defendia o relativismo e sua 

forte oposição ao racismo estimularam a percepção de que os índios eram capazes 

de mudança. No entanto, embora Boas mostrasse certo interesse pela arqueologia, 

que ativamente incentivou no México (ibidem, 84-5), não há comprovação de que 

ele tenha introduzido o conceito europeu de cultura arqueológica nos Estados 

Unidos. Ao contrário, o modo como o conceito se desenvolveu na América do 

Norte, e também o fato de que ele foi empregado neste país antes mesmo de ter 

tido uma definição formal na Europa, sugerem uma origem independente. Tanto a 

versão americana quanto a européia tinham raízes na etnologia de Friedrich Ratzel. 
(Trigger, 2004: 183).  
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Em sua obra, Boas (Boas, 2014) afirma concordar com Fechner, e cita Wundt, quando 

se refere à expressividade da linguagem da obra artística: 

 

Para o estudo psicológico, a arte está numa posição intermediária entre a língua-

gem e o mito. [...]. Assim, a obra artística criativa nos parece um desenvolvimento 

peculiar dos movimentos expressivos do corpo. O gesto e a linguagem passam 

num momento fugaz. Na arte, eles às vezes recebem uma significância maior; às 

vezes o momento fugaz recebe uma forma permanente [...]. Todas estas relações 

se manifestam principalmente num estágio relativamente antigo (mas não nos 

estágios mais antigos) da obra artística, em que as necessidades momentâneas de 
expressão do pensamento dominam a arte, assim como a linguagem.  

(Wundt apud Boas, 2014: 16) 

 

Trigger reforça que, no “final do século XIX, uma preocupação crescente com a etnici-

dade estimulou a formação do conceito de cultura arqueológica e a adoção da abordagem histó-

rico-cultural no estudo da pré-história.” (Trigger, 2004: 158). 

 

Kroeber e Kluckhon (1952) registraram como, no curso do século XVIII, filósofos 
franceses e alemães começaram a empregar a palavra francesa “culture”, que 

originalmente se aplicava a empreendimentos agrícolas, para designar o progresso 

humano e o esclarecimento (o autocultivo). Na Alemanha, a palavra passou a 

designar os costumes de sociedades específicas, sobretudo os estilos de vida 

marcados por uniforme coesão e mudança lenta, atribuídos a grupos camponeses 

e tribais, por oposição à “civilização” dos modernos centros urbanos, cosmopolitas 

e sujeitos a mudanças rápidas. (Trigger, 2004: 159) 

 

O termo cultura também foi utilizado para “distinguir níveis sucessivos de ocupação que 

que podiam ser reconhecidos no sítio” (Trigger, 2004: 160). A respeito do desenvolvimento da 

antropologia social, com enfoque estrutural-funcionalista, Trigger exalta a riqueza de detalhes 

do trabalho de campo empreendido por Malinowsky e, baseado neste e em Radcliffe-Brown, 

relata que “o comportamento humano pode ser melhor compreendido em relação com os 

sistemas sociais, concebidos estes como compostos de elementos funcionalmente interdepen-

dentes.” (Trigger, 2004: 240). Nestes aspectos, no tocante ao pensamento contemporâneo, 

ressaltamos que para as abordagens relacionadas ao pós-colonialismo, a exemplo dos estudos 

de Homi Bhabha (Bhabha, 1998), a noção de cultura não pode ser compreendida de forma 

linear. Neste caso, se leva em consideração o aspecto contingencial do devir histórico, o 

multiculturalismo, o hibridismo e a diversidade como características definidoras das culturas 

expressas pela humanidade. 

Tendo como referência a história da arte, encontramos um relato afirmando que nossos 

antepassados a partir de pelo menos 280 mil anos, já atribuíam significados simbólicos a objetos 

confeccionados de materiais de origem mineral, dado que existe um artefato lítico, o que melhor 
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se preserva, um tufo em forma escultórica que data de aproximadamente este período. (Bell, 

2008). Questionamos se haveria a possibilidade de terem sido feitas atribuições de poderes 

simbólicos aos materiais brutos oferecidos pela natureza, tal como encontrados, em épocas 

próximas à ocorrência dos primeiros esboços de manifestações da tecnologia lítica industrial, 

correspondente ao início do Paleolítico, quando já havia condições biomecânicas perfeitamente 

estabelecidas de apreensão e manipulação dos objetos, e capacidades intelectuais que favore-

ciam tais práticas, até mesmo porque entendemos que a função de design aplicada à confecção 

de artefatos utilitários fazem parte do desenvolvimento das capacidades inventivas relacionadas 

à potencialização do corpo do indivíduo e das suas características filogenéticas.  

O estudo da Arqueologia da Imagem nos leva a questionar a possibilidade de ter 

ocorrido o uso simbólico de objetos, de forma sistemática, tal como encontrados na sua forma 

natural, a partir de uma data próxima ao início do período Paleolítico, no sentido de ter levado 

aqueles indivíduos a algum tipo de pensamento criativo, que os tivesse direcionado posterior-

mente à prática da representação gráfica. Poderíamos pensar em galhos de árvores e pedras 

naturais retirados diretamente da natureza, que, ao serem utilizados sistematicamente, como 

fetiches, por nossos antepassados, pudessem lhes ter sugerido os poderes da serpente ou 

configurações zoomórficas, e em poder dos ossos de um animal pertencente à megafauna, por 

exemplo, teriam se comportado como se fossem regidos pelos poderes destes seres gran-

diosos10. Algumas pequenas sociedades ainda operam este tipo de pensamento simbólico, assim 

como a sociedade ocidental contemporânea também o faz, em seus próprios ritos, fetiches e 

costumes. Mas para que esta percepção ocorresse em datas tão remotas quanto aquelas citadas 

anteriormente, seria necessário que já se houvesse estabelecido algum tipo de estruturação do 

pensamento e da linguagem e algumas manifestações de aspectos da cultura. 

Um artefato lítico de pelo menos 100 mil anos, ou mais que o dobro, de acordo com 

estimativas mais otimistas, foi encontrado em West Tofts, Norfolk, Inglaterra. Este objeto 

possui algumas características que lhe conferem um design bastante elaborado. Em uma das 

faces do seu núcleo encontra-se incrustada uma pequena concha fossilizada, e para a nossa 

surpresa, o lasqueamento lhe foi realizado de forma que a concha se pôs finalmente em uma 

posição central, mantendo em seu contorno uma perfeita simetria. “Ao fim do trabalho, uma 

simetria maior reproduz a simetria menor da concha, com as pontas e curvas dispostas em 

                                                             
10 Funari e Noelli relatam que houve, na Oceania e na América, a extinção de muitas espécies de animais 
gigantescos, quando estes deixaram de conviver com a nossa espécie. No território brasileiro havia preguiças e 

tatus gigantes conhecidos como megatérios e gliptodontes. (Funari; Noelli, 2015). 
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direções contrárias.” (Bell, 2008). Quais impulsos criadores teriam levado à confecção deste 

artefato? Quais inquietações estéticas ou simbólicas? 

Os zoólitos pré-históricos, pedras com representações escultóricas de animais ou de 

seres humanos, possuíam logicamente papéis simbólicos relacionados àquelas sociedades. Mas 

também as ferramentas? Supomos que sim. O progresso tecnológico da humanidade é marcado 

pelo desenvolvimento de sistemas de objetos que vêm atender às demandas pela sobrevivência 

e melhoria da qualidade de vida, suprindo suas necessidades, projetando soluções e imaginando 

formas de potencializar suas faculdades psíquicas e biológicas.  

Utilizadas para a caça, a pesca, a agricultura, a raspagem e as mais variadas tarefas 

cotidianas, sempre relacionadas à tecnologia disponível a cada período específico, poderíamos 

supor hipoteticamente que as tecnologias líticas que passaram a ser utilizadas a partir da 

revolução técnica que se deu com a instauração do Paleolítico, ou Arqueolítico (da pedra 

antiga)11, buscava aplicar à pedra encontrada em sua forma natural, de maneira geral e abstrata, 

um design antropomórfico que poderia ter pretendido imitar a anatomia de uma mão aberta, 

com todos os dedos justapostos, que nesta posição poderia ser utilizada para dar início a tarefas 

cotidianas como cavar, juntar, preparar o alimento ou realizar atividades artísticas como a 

pintura. Obviamente, estamos nos referindo a configuração geral dos seus contornos e volumes. 

Assim como também poderíamos associar o seu design ao formato de uma folha simples 

lanceolada. As nossas mãos estão frequentemente acessíveis ao plano de visão, com a ajuda 

delas nos alimentamos e manipulamos os objetos.  

Teriam aqueles artefatos líticos, em suas semelhanças morfológicas com as mãos, de 

acordo com as nossas observações, sido desenvolvidos como uma forma intuitiva de substi-

tuição, na busca pela potencialização de suas capacidades funcionais? Quais teriam sido as 

repercussões destes fatos, que envolvem diversos aspectos da cultura, sobre as produções 

gráficas daqueles tempos? 

Estas observações nos levam a pensar que o desenvolvimento destes artefatos 

representariam, de forma autônoma e intuitiva, e em contextos diferenciados, uma prática que 

na segunda metade do século XX veio a ser identificada como uma disciplina relacionada ao 

design conhecida como biomimetismo. Esta disciplina busca nas estruturas naturais soluções 

para a engenharia, a ciência dos materiais, a medicina e outras áreas correlatas. (Ribeiro, 2014). 

Deste modo, a ação praticada por grupos pré-históricos na confecção de objetos, por meio das 

técnicas relacionadas à indústria lítica remeteria, em comparação à tecnologia atual, à 

                                                             
11 De acordo com a denominação dada por John Lubbock. (Trigger, 2004). 
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fabricação de próteses e à biônica. Assim, a matéria bruta, através da ação intencional, planejada 

e estruturada por meio de técnicas específicas, adquire as suas diversas formas angulares, dada 

a grande variedade de artefatos que foram produzidos. 

Um exemplo semelhante poderia ser aplicado aos microlitos12, se nos basearmos no 

mesmo raciocínio. Seriam estes pequenos objetos representações simbólicas de dentes de 

animais e de peixes, além de serem simplesmente artefatos utilitários? Teríamos uma resposta 

positiva caso considerássemos a aplicação dos estudos semióticos voltados para a questão da 

contiguidade por semelhança, mas para isso precisaríamos considerar um cérebro apto a 

processar tais informações. 

De acordo com o psicomotricista Vitor da Fonseca (2010), o ser humano possui a 

organização neuropsicomotora mais complexa da natureza devido a uma evolução por meio de 

processos darwinianos progressivos da seleção natural e por processos de evolução repentina. 

Suas competências resultam de heranças biológicas e culturais. Seu organismo vertebrado 

multicomplexo dispõe de um sistema comunicativo entre corpo, cérebro e mente, o que lhe 

permite, em termos evolutivos e biossemióticos, um repertório imenso de habilidades 

psicomotoras. Segundo o autor, a consciência do Eu não teria sido conquistada caso não 

existisse uma interação entre o corpo, o cérebro e os ecossistemas, por meio da filogênese, da 

sociogênese e da ontogênese: 

 

Ambas as formas de adaptação humana, a interna de raiz mais biológica e a externa 

de origem mais cultural, estão em constante interação e influenciam-se mutuamen-

te, são únicas da espécie e integram, em uma dinâmica original e coerente, qualida-

des psicomotoras extraordinárias, desde a emergência precoce da consciência do 

Eu até a expressão práxica mais transcendente, quer na arte, quer na escrita, cujas 

características únicas definem o ser humano como um ser sapiente, erudito, sábio, 
reflexivo como o Homo Sapiens Sapiens. (Fonseca, 2010: 14) 

 

Outro fato a ser observado é a ocorrência de formas e padrões complexos que surgem 

na natureza e dão origem a imagens surpreendentes, seja pela sua característica inerente de 

mutabilidade perpétua ou pela ação condicionada dos organismos vivos, como resultado do 

trabalho inato de certas espécies, seja da fauna ou mesmo da flora, como a urdidura que surge 

em certos vegetais, sugerindo uma camada de tecido, ou tramas entrelaçadas construídas por 

pássaros tecelões para lhes servirem de ninhos, assim como o trabalho das abelhas, formigas, 

cupins, e outros insetos, ao construírem colméias, colônias e casulos. Uma mente sensível 

                                                             
12 Essa técnica não foi utilizada no Brasil, portanto, na Arqueologia brasileira artefatos pequenos podem ser 

identificados como "microlascas" ou "microraspadores". 
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preparada para identificar e decifrar estas formas e estruturas complexas conferindo-lhes 

sentido simbólico poderia correlacionar suas ações psicomotoras no sentido de tentar imitar tais 

ocorrências através da experimentação e da práxis regular por meio da utilização de materiais 

diversos oferecidos pela natureza e incorporar esta prática no seu grupo social resultando em 

uma aprendizagem cultural. 

Lembremos do furor que a apreciação visual, e posteriormente, a utilização do fogo deve 

ter causado nestas mentes selvagens. Este fogo que emanava das entranhas da terra, que 

resplandecia através dos raios de sol e que queimava a vegetação ao ser tocada pelo relâmpago 

que vinha das alturas. Não somente calor, mas claridade, movimento, sons de estalos, sombras 

projetadas. Pensemos em uma fogueira baixa, ao nível do solo, pessoas ao seu redor, uma 

grande rocha atrás desta cena formando um paredão, e sombras enormes bailando nesta rocha, 

uma atmosfera enfumaçada, que ora dá a ver ao redor e ora inunda e camufla a todos. Algo de 

semelhante a aquela situação deve ter ocorrido muitas vezes há centenas de milhares de anos, 

não duvidamos disso. Assim, Bachelard afirma, baseado em Max Muller, que os atributos 

visuais do fogo só poderiam ser nomeados de acordo com os seus rápidos movimentos, fazendo 

referência à teoria psicanalítica. Como não atribuir significado simbólico ao fogo? “(...) o vivo, 

o ág-il, Ag-nis, ig-nis”. (Muller apud Bachelard, 1994: 39). Esta chama, que é viva mas não é 

um ser “natural”. Que espécie der ser? Sobrenatural, a resposta. Não faz parte deste mundo, 

provém do mundo subterrâneo e do mundo cósmico, como uma alma quente que pode 

amedrontar, ou acolher com seu conforto em uma noite fria. Com o surgimento das técnicas de 

domínio do fogo, aquelas sociedades vieram a tomar para si os poderes simbólicos do calor, da 

claridade, da cor e da fumaça. 

Hillman considera que: “A visão alquímica mais ampla vai além do humano; ela quer 

redimir a natureza, alcançar sua perfeição, e o fogo é o meio para atingir esse fim. Como um 

dos quatro elementos que dá base ao ser do cosmo, o fogo não pertence nem mesmo aos deuses.” 

(Hillman, 2011: 46). O autor também chama atenção para cinco ideias associadas ao fogo que 

afetaram as formulações dos textos alquímicos: “Ascensão, transmutação, iluminação, 

intangibilidade, insaciabilidade” (Hillman, 2011: 78). 

Em uma aproximação com a psicanálise, Fonseca cita Lacan, no tocante à imagem 

especular, recordando que a construção do Eu é o espelho da construção do outro, e salienta o 

papel dos neurônios-espelho no desenvolvimento da motricidade e da linguagem, não 

esquecendo a função da imitação na aprendizagem mímica e pantomímica, mais ligadas à 

comunicação e à aprendizagem de habilidades e destrezas utilitárias relacionadas às praxias e à 
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fabricação de instrumentos. Neste sentido, a psicomotricidade busca perspectivar uma evolução 

motora anterior à evolução psíquica e cultural ilustrando uma história coerente do inato ao 

adquirido, da consciência do outro à consciência do eu, dos gestos aos símbolos, dos 

instrumentos à linguagem, dos objetos às imagens, das imagens às palavras, da aprendizagem 

à cultura, da arte à escrita, da tecnologia à ciência, dos atos aos pensamentos, e do reflexo à 

reflexão. (Fonseca, 2010). 

 

A consciência do Eu, emana do organismo total e centrada no cérebro (o órgão 

central que deve atuar como uma unidade), cujo processo de construção é um dos 

milagres da Hominização, é, de fato, de uma inimaginável complexidade. Em 

termos filogenéticos e sociogenéticos, a consciência do Eu domina e controla o 

cérebro, pois é a condição do Eu possuir um corpo e ser ativo explorador e incansá-

vel inventor e solucionista de problemas (“problem solving agent”), condição essa 

que o faz ser o “programador” do cérebro. (Fonseca, 2010: 18) 

 

Retomando o debate acerca dos zoólitos, Bell (2008) nos conta que foi encontrado em 

Berekhat Ram, em Israel, um fragmento de rocha vulcânica cuja data foi estimada entre 280 e 

250 mil anos: 

 

Sem saber ao certo o que estavam procurando, os pesquisadores mandaram 

analisar sua estrutura molecular ao microscópio. O padrão de cristais incrustados 

no tufo confirmou que uma formação rochosa natural semelhante a uma cabeça e 
um torso fora marcada com sulcos adicionais, aparentemente para enfatizar um 

pescoço e as dobras de braços postos de encontro a um busto de mulher. Para 

realizar esse trabalho – se é que se trata realmente de uma forma bastante remota 

de entalhe figurativo -, seria necessário que o autor tivesse na mente uma imagem 

clara de algum dos corpos vivos que ele conhecia. Seria necessário transferir essa 

imagem, com a ajuda de alguma ferramenta, para o corpo de uma pedra. Além 

disso, ele precisaria de algum incentivo para fazer esta extraordinária asserção: 

“Que isto se torne aquilo.”. (Bell, 2008: 10) 

 

Até que ponto a Arqueologia da Imagem poderia contribuir com o debate acerca destas 

questões? Como delimitar seus objetos de estudo e quais seriam seus limites metodológicos? 

Neste trabalho, não pretendemos enfatizar estas questões relacionadas às expressões simbólicas 

expressas nos artefatos gerados pela indústria lítica pré-histórica, nos concentraremos na análise 

de imagens artísticas fixas e bidimensionais e de ilustrações científicas, mas consideramos 

importantes estes questionamentos para o exercício das práticas intelectuais. 

Com a linguagem já estabelecida, no tempo em que a oralidade passou a ter um papel 

importante na comunicação entre os indivíduos e na transmissão da cultura, passou a haver uma 

maior complexidade nas organizações sociais. Em um primeiro momento, os mitos de origem 

serviram para criar uma unidade em torno de uma crença comum e de uma linguagem em 



99 
 

comum, fazendo com que os grupos se identificassem com suas narrativas, ligadas a uma ances-

tralidade que vem de um tempo muito distante. Durand esclarece que: 

 

(...) é no seu sentido mais geral que entendemos o termo “mito”, fazendo entrar 

nesse vocábulo tudo o que está balizado por um lado pelo estatismo dos símbolos 

e por outro pelas verificações arqueológicas. Assim, o termo “mito” engloba para 

nós quer o mito propriamente dito, ou seja, a narrativa que legitima esta ou aquela 

fé religiosa ou mágica, a lenda e as suas intimações explicativas, o conto popular 

ou a narrativa romanesca. (Durand, 2012: 355-6) 

 

É a partir desse momento, ainda no período Paleolítico, que nos chegam os primeiros 

registros de manifestações artísticas bidimensionais, entre elas a incisão em baixo relevo e a 

pintura sobre as rochas. Estes grafismos também eram realizados sobre o próprio corpo dos 

indivíduos e sobre objetos utilitários de madeira, couro e outros materiais, porém devido à 

efemeridade da matéria, os vestígios mais antigos se perderam com o tempo servindo de 

estímulo à nossa imaginação. O simbolismo das imagens expresso na arte do Neolítico também 

está relacionado a um maior aprimoramento da fluidez cognitiva que garantiu a elaboração e o 

refinamento de toda a estrutura da linguagem voltada para o desenvolvimento do pensamento 

criativo. Estas sociedades possuíam muitas formas estruturadas de organização social, faziam 

festas e rituais, possuíam um complexo sistema de objetos, um elaborado sistema tecnológico 

mecânico, e praticavam atividades artísticas como a música, a dança, a pintura e a escultura. 

Muitas vezes, levados pelo senso comum, as pessoas pensam nas grandes civilizações 

da Antiguidade de uma forma deslocada na história, como se tivessem despontado no tempo 

com toda a sua diversidade de aspectos culturais e com as suas maravilhas da arquitetura e da 

escultura monumental de forma incompreensível e repentina, como se tivesse ocorrido um 

grande lacuna entre o Neolítico e a Antiguidade. Porém, o contexto histórico e os dados 

arqueológicos se apresentam com evidências claras de que o Neolítico, por meio do 

assentamento sedentário, promoveu as condições necessárias para que aqueles povos pudessem 

desenvolver paulatinamente suas tecnologias de subsistência por um vasto período. Tendo 

garantido a estabilidade de suas atividades econômicas e possuindo muitos excedentes, 

puderam aprimorar toda a sua estrutura tecnológica, sociocultural, artística e também as suas 

linguagens. 

 

Tendo aprendido a garantir sua provisão de alimentos através de seus próprios 

esforços, os homens estabeleceram-se em comunidades permanentes nas aldeias; 

uma nova ordem e disciplina passaram a fazer parte de suas vidas. Há, então, uma 

diferença básica entre o Paleolítico e o Neolítico, embora o homem ainda depen-
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desse da pedra como o material de seus principais utensílios e armas. A nova forma 

de vida deu origem a um grande número de habilidades e invenções, muito antes 

do surgimento dos metais: a cerâmica, a tecelagem e a fiação, métodos básicos de 

construção arquitetônica. Sabemos tudo isso a partir dos povoados do Neolítico 

que foram revelados por escavações. (Janson, 1996: 17). 

 

Como dependiam da mudança do clima promovida pelas estações do ano para 

realizarem suas tarefas agrícolas, aprimoraram métodos que de longa data já eram usados para 

a contagem do tempo, reforçando a associação simbólica das quatro estações do ano com os 

elementos da natureza; água, inverno; terra, primavera; fogo, verão; e ar, outono, assim como 

ao próprio ciclo da vida de nascimento, desenvolvimento, maturidade e falecimento. Estas 

percepções favoreceram a criação de mecanismos para a contagem do tempo, como os relógios 

de sol, megalitos arqueoastronômicos, e muitos outros empreendimentos arquitetônicos, a 

exemplo de templos, zigurates, domos e pequenas pirâmides.  

As analogias cíclicas se perpetuaram e adquiriram autonomia no pensamento simbólico 

de muitas sociedades arcaicas e também nos preceitos proto-científicos da Alquimia, vindo 

posteriormente a se expressar na poesia de William Blake (1757-1827): “Os olhos de fogo, as 

narinas de ar, a boca de água, a barba de terra.” (Blake, 2004: 23). Nesta passagem, Blake 

relaciona o fogo, que traz consigo a claridade, a cor, o movimento, a sombra, ao princípio 

fisiológico da visão, sendo a visão submetida aos fundamentos imagéticos do fogo para poder 

se concretizar. Sem a ocorrência do fenômeno da luz não há imagem, assim como, sem o ar, a 

vida, a plenitude e a consciência de si, neste planeta não se realizam. É por este motivo que na 

mitologia judaico-cristã, Deus sopra as narinas de Adão, quando o modela do limo da terra à 

sua imagem e semelhança, lhe oferecendo a alma e a vida. A respeito destas considerações, a 

analista junguiana June Singer nos oferece um exame sobre os processos criativos em Blake e 

suas implicações sobre a eficácia do símbolo no papel formativo das imagens mentais: 

 

É evidente que o símbolo é a base criativa de toda arte. Não é a apresentação do 

que já conhecemos em uma pintura, poema ou a nobre abóbada de uma catedral 

gótica que faz o coração cantar em louvor ou o cérebro desmaiar de fascínio. É a 

natureza evocativa do símbolo, Embutida na forma da arte que leva o observador 

para além de si mesmo – dentro de rituais que ele nunca experimentou, da beleza 

das paisagens que nunca viu e das emoções vívidas de ancestrais cujos nomes 

estão para sempre perdidos, mas cujos padrões de pensamento, sentimentos e 
expressões são uma parte integral da herança do homem, como o sangue em suas 

veias. (Singer, 2004: 271) 
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A partir da constituição das bases das primeiras civilizações surgiram os primeiros 

registros de códigos semânticos formalmente escritos com a finalidade de comunicar, 

constituindo uma sintaxe coesa. A escrita cuneiforme, que surgiu por volta de 3.000 anos a.C. 

na Mesopotâmia, representou o primeiro sistema elaborado de comunicação em códigos 

linguísticos. Era constituída inicialmente por ideogramas pictográficos e posteriormente por 

ideogramas fonéticos. No início era representada por desenhos e grafismos, imagens que 

remetiam aos sons e aos conceitos. Estas imagens foram adquirindo autonomia, vindo a se 

tornar tipos variados de grafemas complexos que passaram a representar narrativas literárias, 

religiosas ou burocráticas. A escrita surgiu devido à necessidade de comunicação e como uma 

ferramenta de propaganda ideológica, objetivando a padronização da informação em meio à 

revolução urbana que deu início à construção dos grandes centros urbanos com milhares de 

habitantes. Trigger relata a contribuição dada pela egiptologia e pela assiriologia para a 

compreensão deste contexto histórico. 

 

O desenvolvimento da egiptologia e da assiriologia no curso do século XIX 

acrescentou três mil anos de história a duas regiões do mundo de particular 

interesse em termos de estudos bíblicos, regiões sobre as quais, todavia, outrora 

não se dispunha de documentação direta. Essas duas disciplinas se constituíram 
tomando por modelo os estudos clássicos. Fundavam-se em registros escritos para 

suprir cronologia, dados históricos, informação sobre as crenças e valores do 

passado, mas também se interessavam pelo desenvolvimento da arte e da 

arquitetura monumental que a arqueologia revelara. Tanto a egiptologia como a 

assiriologia dependiam da arqueologia ainda mais profundamente que os estudos 

clássicos, uma vez que a grande maioria dos textos estudados por assiriólogos e 

egiptólogos tinham de ser encontrados em escavações. Em vista disso, muito 

embora a pesquisa da história da arte continuasse dependente de registros escritos 

para o ordenamento cronológico de seus dados, a extensão deste método a 

períodos mais recuados tornou um número cada vez maior de arqueólogos 

conscientes de quanto os objetos resgatados arqueologicamente são fundamentais 
como fonte de informação a respeito das realizações humanas. (Trigger, 2004: 40) 

 

Os hieróglifos eram escritos sagrados, palavras divinas em forma de ícones que 

representavam uma ideia. No período clássico, os egípcios utilizavam cerca de setecentos 

signos diferentes, e nos últimos séculos de existência da civilização chegaram a possuir mais 

de cinco mil signos. Esta linguagem peculiar em forma de representações zooantropomórficas 

costumava associar o som emitido por um animal à representação da sua imagem. O mesmo 

pode ser observado em relação a alguns dos sons da natureza inorgânica, como no caso, o som 

das águas. Era por meio da união destas imagens “silábicas” que se formavam as palavras e os 

seus conteúdos simbólicos. Em relação à água, Bachelard divaga sobre aspectos imagéticos e 

simbólicos do visível que constituem o reino da imaginação. Quanto ao psiquismo hidrante, ele 

considera que: 
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(...) se pudermos convencer nosso leitor de que existe, sob as imagens superficiais 

da água, uma série de imagens cada vez mais profundas, cada vez mais tenazes, ele 

não tardará a sentir, em suas próprias contemplações, uma simpatia por esse 

aprofundamento; verá abrir-se, sob a imaginação das formas, a imaginação das 

substâncias. (Bachelard, 1997: 6) 

 

O povo hebraico, que ainda exerce grande influência sobre a cultura contemporânea, 

desenvolveu sua própria escrita, e através dela registrou seus mitos de origem, sua fé em Deus, 

suas leis e seus feitos históricos. No livro da Gênesis (Bíblia, 1997), o primeiro dos cinco que 

compõem o Pentateuco, podemos observar a narrativa mítica que demonstra como se deu a 

formação da linguagem em relação à imagem dos seres: 

 

Tendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres, e todas as 

aves do céu, ele os levou a Adão, para este ver como os havia de chamar. E o nome, 
que Adão pôs a cada animal, é o seu verdadeiro nome. Ele os chamou pelo nome, 

que lhes era próprio, assim as aves do céu, como os animais da terra (...).  

(Bíblia. Gn 2, 19-20, 1997: 4) 

 

Conteúdo semelhante também é observado no Al Bacara que consta nas páginas do 

Alcorão Sagrado, sendo apresentado logo após os sete versículos que compõem a Al-Fatiha, 

“A Abertura”.  O mesmo Adão é o protagonista da tarefa de nomear todas as coisas. Estes 

relatos antiquíssimos podem ter sido preservados por meio de tradições orais e passaram a 

compor as bases das mitologias hebraica e muçulmana, nas quais se exalta a figura de Adão, 

imagem e semelhança de Deus: 

 

Ele ensinou a Adão os nomes (de todas as coisas) e depois os apresentou aos anjos 

e lhes falou: Nomeai-os para Mim se estiverdes certos. 

Disseram: Glorificado sejas! Não possuímos mais conhecimentos além do que Tu 

nos proporcionaste, porque somente Tu és Prudente, Sapientíssimo. 

Ele ordenou: Ó Adão, revela-lhes os seus nomes. E quando ele lhes revelou os seus 

nomes, asseverou (Allah): Não vos disse que conheço o mistério dos céus e da terra, 

assim como o que manifestais e o que ocultais? 

E quando dissemos aos anjos: Prostrai-vos ante Adão! Todos se prostraram, exceto 
Lúcifer que, ensobercido, se negou, e incluiu-se entre os incrédulos.  

(Hayek. 2ª Surata. Al Bacara, parte 1, 31-34: 42) 

 

Em hebraico, conforme a tradução de Hayek, Al Bacara significa A Vaca, imagem do 

alimento, da fartura, do sagrado, do animal domesticado para auxílio ao trabalho. A imagem da 

vaca, ou, em geral, a imagem das espécies bovinas compõem grande parte das representações 

pictóricas naturalistas do Paleolítico. Estas imagens apresentam com certa regularidade cenas 

de caça em contextos que se repetem em diferentes partes do planeta.  
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Os grafismos do Neolítico tendiam para uma maior abstração, e serviram para as 

sociedades daquele período como uma atitude de glorificação dos fenômenos naturais, por meio 

de símbolos cósmicos e de elementos da natureza. A representação pictográfica da imagem 

bovina perdeu paulatinamente sua importância à medida que sua representação totêmica em 

forma escultórica foi se desenvolvendo. No Neolítico estes animais passam a servir às 

atividades pastoris e agrárias, fornecem abundantemente o leite, fluido corporal sagrado, 

matéria-prima das suas variantes culinárias fermentadas e cozidas, queijos, manteiga, coalhada, 

ambrosia. Este mesmo leite servia para a oferenda derramada. Estes seres que esbanjam força, 

o touro enfurecido, a vaca dócil, mas ainda assim robusta, acabam por obter um status sacro. O 

sacrifício do touro – o sacro-ofício – compõe o imaginário da humanidade desde o Paleolítico, 

e representa temas mitológicos que podem remeter ao Deus Mitras da Pérsia e aos ritos 

dionisíacos. Durand esclarece que os chifres do touro são o símbolo do crescente da Lua, e que, 

etimologicamente, a palavra touro mantém uma relação com a palavra rocha em pré-

indoeuropeu. (Durand, 2012: 82). Neste sentido, observamos, baseados em Durand, que deveria 

haver aí alguma relação com a tradição pré-histórica das pinturas rupestres. 

 

Se à primeira vista o touro é ctônico como o cavalo, é igualmente, como este 

último, símbolo astral, mas é, mais do que este, indiferentemente solar ou lunar. 

Não só encontramos deuses lunares de forma taurina bem caracterizada, como 

Osíris ou Sin, o Grande Deus mesopotâmico, como também as deusas lunares 

taurocéfalas trazem entre os chifres a imagem do sol. (Durand, 2012: 82) 

 

O teórico Junito Brandão, por sua vez, evidencia o papel das pesquisas arqueológicas 

em Creta no sentido da interpretação simbólica da imagem da gruta, da caverna e do labirinto, 

locais de iniciação, comparados à imagem do mandala. Nestes rituais da Antiguidade se fazia 

a aspersão das mãos e o sacrifício bovino, demonstrado uma clara evidência da perpetuação de 

tradições paleolíticas. Também eram praticados jogos de touradas sem sacrifício, que eram 

parte intrínseca do culto e compunham uma prova iniciática dos jovens.  

Naqueles tempos se reverenciava a imagem mitológica do touro, seja o Minotauro, ou 

mesmo o feroz Rudra do Rig Veda. A imagem mitológica do touro é portadora de um sêmen 

abundante que fertiliza a terra. (Brandão, 2004: 57). O autor ressalta que as touradas que 

chegaram até os nossos dias simbolizam uma comunhão com o touro e uma aquisição da sua 

enérgeia. Estas tradições, tendo uma célula cultural em comum nas suas origens pré-históricas 

dos continentes atlânticos, assumiram diferentes configurações nas Américas, dando origem a 

diversas manifestações culturais, a exemplo das touradas, em países de língua castelhana, e das 
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tradições brasileiras, como o bumba-meu-boi, o boi-bumbá, o boi-tatá, o boi-de-reis, a boiada 

e a vaquejada.  

Abriremos aqui um breve debate acerca da iconofilia e da iconoclastia em relação à 

imagem bovina consoante às questões que tangenciam a Arqueologia da Imagem. No Egito 

antigo e na Assíria se cultuava a imagem do boi Ápis. Já os hebreus, foram rechaçados por 

Moisés por terem idolatrado o bezerro de ouro, conforme a narrativa bíblica presente em Êxodo, 

o segundo livro do Antigo Testamento. (Bíblia, 1997).  

A representação simbólica desta cena pode ter atingido seu esplendor na imagem do 

Moisés de Michelangelo situada na igreja de San Pietro in Vincoli, em Roma. Freud nos conta 

em seu artigo, que foi publicado anonimamente em Imago no ano de 1914, que nunca uma peça 

de estatuária lhe causou impressão mais forte do que ela, e que para a tarefa de interpretar as 

grandes obras de arte, ele considerava necessária a aplicação da psicanálise. Freud cita uma 

dezena de nomes de pensadores que se detiveram na interpretação desta estátua, entre eles, 

Burckhardt e Wölfflin, mas não se satisfaz com tais argumentos. Em sua própria interpretação, 

Freud fica intrigado com a pressão que o dedo indicador direito exerce sobre as madeixas da 

barba vindas principalmente do lado esquerdo, assim como em relação à posição invertida em 

que se encontram as tábuas. Ele se questiona se estas minúcias terão alguma significação ou se 

foram detalhes sem importância para o escultor. (Freud, 1997). A interpretação psicanalítica 

que ele faz do Moisés – assim como da pintura de Vinci – nos assegura uma afirmação em favor 

da nossa hipótese, nos dando mais certeza de que o método arqueoimagético possui as 

ferramentas conceituais adequadas à prospecção de conteúdos arcaicos contidos nas imagens 

artísticas, sejam bidimensionais ou tridimensionais. 

Para o bramanismo indiano, a imagem da vaca assume poderes cósmicos. O Eu, a 

autoconsciência, é manifestação do Brahman, a essência vital de todas as coisas, e possui quatro 

partes “como as quatro patas de uma vaca”, refletindo simbolicamente os quatro estados do 

microcosmo e do macrocosmo: 

 

Os cinco versos finais do Mandukya-Upanisad analisam as quatro partes, pés ou 

estados do Eu, em conexão com a sílaba OM que, como foi dito no início, é 

idêntica ao Eu. Em sânscrito, a vogal o é constitutivamente um ditongo composto 

de a + u; daí que OM possa também ser escrito AUM. (Zimmer, 1986: 271) 

 

Paramahansa Yogananda (2009) observou, em relação à questão fonética no contexto 

da cultura indiana, que o Sama Veda apresenta os conhecimentos mais antigos sobre a ciência 

musical, uma arte divina, assim como a dança, a pintura e outras manifestações artísticas. Shiva, 
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bailarino cósmico, é representado como aquele que deu origem às infinitas variações de ritmo 

nos processos de criação, preservação e destruição do universo. Brahma e Vishnu o 

acompanham e marcam o compasso. Saraswati exerce domínio sobre os instrumentos de corda 

e é representada com uma vina, e Krishna, uma encarnação de Vishnu, é representado com uma 

flauta. A arte hindu congrega as manifestações artísticas de forma harmoniosa, sendo a imagem 

de um Deus a representação de uma cor, de um som e da sua dança: “Cada uma das seis ragas 

básicas tem correspondência natural com determinada hora do dia, estação do ano e uma 

divindade que, presidindo-a, concede certa potência particular.” (Yogananda, 2009: 173). 

Yogananda relata que os rishis descobriram as leis da aliança sonora entre a natureza e o homem 

nos tempos da Antiguidade, sendo a natureza uma forma de objetivação do som primordial, o 

verbo vibratório, conhecido como Om: 

 

A música indiana divide a oitava em vinte e dois srutis ou quartos de tom. Estes 

intervalos microtonais permitem requintadas nuanças de expressão musical 

inatingíveis pela escala cromática do ocidente, de doze semitons. Cada uma das 

sete notas fundamentais da oitava está associada na mitologia hindu com uma cor 

e com o grito natural de um pássaro ou animal; dó, com o verde e o pavão; ré, com 

o vermelho e a cotovia; mi, com o dourado e a cabra; fá, com o branco amarelado 

e a garça; sol, com o negro e o rouxinol; lá, com o amarelo e o cavalo; si, com a 

combinação de todas as cores e o elefante. (Yogananda, 2009: 174) 

 

1.11. Arqueologia da Imagem como autoconhecimento 

 

Retornando aos hinduístas, eles acreditam que a sua civilização é muito mais antiga do 

que a data que lhe é atribuída pelos historiadores. O sânscrito, tido como a mais antiga língua 

do mundo, possui 50 letras em seu alfabeto, o que lhe atribui maior perfeição e refinamento do 

que o grego e o latim. Zimmer nos chama a atenção para esta forma especial de pensamento, a 

filosofia oriental, que se desenvolveu durante milênios e obteve sua expressão máxima há pelo 

menos sete séculos antes de Cristo, congregando de forma holística, o mito e a razão. (Zimmer, 

1986). Toda a base da filosofia oriental está centrada no autoconhecimento, em um tipo de 

pensamento que busca compreender a alma como uma energia espiritual. Esta concepção nos 

leva a considerar que a Arqueologia da Imagem se aproxima de uma Arqueologia da Alma: 

 

A principal finalidade do pensamento indiano é desvendar e integrar na consci-

ência o que as forças da vida recusaram e ocultaram, não é explorar e descrever o 

mundo visível. A suprema e característica façanha da mentalidade bramânica (e 
isto foi decisivo, não apenas para o desenvolvimento da filosofia indiana, mas 

também para a história de sua civilização) foi a descoberta do Eu (àtman) como 

entidade imperecível e independente, alicerce da personalidade consciente e da 

estrutura corporal. Tudo o que normalmente conhecemos e expressamos de nós 
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mesmos pertence à esfera da impermanência, à esfera do tempo e do espaço, mas 

este Eu (àtman) é imutável por todo o sempre, além do tempo, além do espaço e 

da obnubiladora malha da causalidade, além de qualquer medida, além do domínio 

da visão. A filosofia indiana, por milhares de anos, tem-se esforçado em conhecer 

este Eu adamantino e efetivar seu conhecimento na vida humana. E esta permanen-

te inquietação é responsável pela suprema e contínua renovação de impertur-

babilidade que penetra as terríveis histórias do mundo oriental – histórias não 

menos extraordinárias, não menos apavorantes que as nossas. Por meio das 

vicissitudes da mutabilidade física, permanece a base espiritual da paz beatífica da 

àtman: o Ser eterno, atemporal e imperecível. 

A filosofia indiana, assim como a ocidental, fala-nos da estrutura e das potências 
mensuráveis da psique, analisa as faculdades intelectuais do homem e as operações 

de sua mente, avalia várias teorias do entendimento humano, estabelece os méto-

dos e as leis da lógica, classifica os sentidos e estuda os processos pelos quais 

apreendemos, assimilamos, interpretamos e compreendemos as experiências.  

(Zimmer, 1986: 20-21) 

 

O acesso dos pensadores ocidentais aos upanishads, a base doutrinária do hinduísmo, 

foi considerado por Schopenhauer o maior privilégio que o seu século pode reivindicar em 

relação a todos os séculos anteriores. Brahma, o criador, se expressa na humanidade por meio 

da atma. Na imensa literatura indiana, os Vedas, vid, que estão etimologicamente relacionados 

ao conhecimento, são textos aos quais os devotos atribuem autoria divina. De acordo com a 

doutrina, teriam sido ditados por Brahma em “épocas antigas” e possuem “finalidade 

intemporal”. Tais revelações divinas foram feitas por meio do som aos videntes, rishis, através 

das eras. Durante milênios, as 100 mil estrofes foram transmitidas oralmente pelos sacerdotes 

por meio de cânticos e recitação: 

 

Observando a ordem especial (anupurvi) em que as palavras védicas ocorrem e 

auxiliados pelas regras fonéticas de combinação de sons (sandhi) e de ligação entre 
letras (sanatana), e ainda provando por certos processos matemáticos a exatidão 

dos textos memorizados, os brâmanes preservaram incomparavelmente, desde 

obscura antiguidade, a pureza original dos Vedas. Cada sílaba (akshara) de uma 

palavra védica é dotada de significação e de eficácia. (Yogananda, 2009: 83) 

 

A Arqueologia da Imagem nos conduz ao encontro com o cosmos, expresso por meio 

da inteligência universal que habita a matéria, independente dos processos vitais. A inteligência 

cósmica se expressa na estrutura dos átomos e na própria formação do universo, podendo ser 

notada no movimento perpétuo dos corpos celestes. A imagem do universo é a imagem da alma 

em potência e se expressa na cultura, na arte e em nossas próprias vidas. Para Jung, as imagens 

são a expressão tanto do inconsciente quanto do consciente momentâneo, e para interpretar o 

seu sentido é preciso considerar a relação recíproca entre estas duas instâncias. 

A abordagem que optamos por nos aproximar em relação à Arqueologia da Imagem 

procura se vincular a aquilo que Jung denominou de imagem primordial, constituindo um 
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caminho virtual herdado. Jung foi um profundo conhecedor destes simbolismos arcaicos. 

Assim, para ele, o inconsciente contém componentes de ordem pessoal, mas também de ordem 

impessoal, coletiva, “(...) sob a forma de categorias herdadas ou arquétipos. Já propus antes a 

hipótese de que o inconsciente, em seus níveis mais profundos, possui conteúdos coletivos em 

estado relativamente ativo; por isso o designei inconsciente coletivo.” (Jung, 2008a: 13). 

A reflexão de Jung sobre as imagens está ligada às suas ideias acerca dos materiais 

psíquicos arcaicos e inconscientes e mantém relações com o conceito de arquétipo, uma forma 

de pensar e agir que preside a atividade imaginativa. Esta forma de compreensão do arquétipo 

elaborada por Jung é útil para nós porque na topologia psíquica, os arquétipos são colocados no 

estrato mais baixo da psique, ou seja, no inconsciente coletivo. Aqui, mais uma vez, 

encontramos um amparo teórico para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Pudemos assim 

demonstrar como a nossa hipótese da Arqueologia da Imagem toma de empréstimo alguns 

aspectos característicos dos conceitos junguianos. Deste modo, temos a intenção de propor que 

o desenvolvimento dos conceitos de grande sítio arqueoimagético e de arqueoimagem foram 

inspirados sobretudo no conceito de inconsciente coletivo da psicologia analítica. Na obra Os 

arquétipos e o inconsciente coletivo (Jung, 2000), Jung esclarece o termo. 

 

O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um 
inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência 

pessoal, não sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente 

pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e no 

entanto desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, 

os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e portanto 

não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à 

hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de 

complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de 

arquétipos. (Jung, 2000: 53) 

 

O teórico Giovanni Casertano pontua que na Grécia, ao tempo dos filósofos pré-

socráticos, os termos que correspondiam à palavra imagem possuíam diversos sentidos. O 

termo pode indicar um símbolo, o que remete a outra coisa, pressupondo que há uma relação 

entre a imagem e o que é representado pela imagem. Imagem faz alusão à alma, que está 

subordinada ao intelecto. A alma possui as imagens das coisas de forma a imitar as coisas, 

sendo a representação interior que a alma constrói das coisas. A imagem é uma coisa que está 

no lugar de algo, ela se assemelha a esse algo. A alma é imortal porque se assemelha às coisas 

imortais e está em movimento eterno. (Casertano in Marques, 2012). 

O primeiro “sistema astronômico” coerente e estruturado foi proposto por Filolau. Neste 

sistema havia um fogo central, a antiterra e a terra, juntamente com a Lua, o Sol, cinco planetas, 
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dez corpos celestes e o fogo exterior, que se encontravam no Olimpo. Para Filolau, o Sol era 

como um cristal que retinha o reflexo do fogo e refletia sua luz e seu calor “como um espelho”, 

a imagem de uma imagem. Deste modo, Filolau estaria em plena continuidade com a estrutura 

geral da gnosiologia pitagórica, indicando a correspondência total entre a realidade cósmica e 

a representação daquela realidade. A imagem marca a maneira como construímos o nosso 

conhecimento. Já o sentido de verossimilhança conferido à imagem aparece em Xenófanes e 

Parmênides, em busca de uma aproximação com a verdade e com o conhecimento sobre as 

coisas físicas. (Casertano in Marques, 2012). 

Nossa busca pela compreensão da Arqueologia da Imagem também nos remete à 

imagem da deusa Psyché, de onde provém o conceito grego de psykhé: “Alma, psique; sopro 

de vida; o vivente; caráter, temperamento; sede dos desejos, sentimentos e pensamentos. 

Personificada, Psyché simboliza a imortalidade e é atormentada por Eros.” (Chaui, 2002: 510). 

Na Grécia, porém, apesar das especulações sobre a cosmologia, a epistemologia, a ética, e 

outros aspectos da natureza humana, de uma maneira geral, voltados para a compreensão do 

funcionamento do universo ou em planejar uma maneira mais racional de viver, estas questões 

não despertaram um interesse pelas questões psicológicas reais, apesar de terem definido muitos 

dos esboços dos seus conceitos racionais: 

 

Em conseqüência, muitos dos problemas tratados pelos gregos – de substância e 

processo, das partes e do todo, da mente e da matéria, do indivíduo e da sociedade, 

das causas próximas e remotas, da abordagem matemática para o entendimento, e 
o problema geral do conhecimento – foram estabelecidos de tal maneira que tem 

servido desde então de pontos fixos de referência e como instrumentos conceituais 

nas cogitações da psicologia. (Heidbreder, 1981).  

 

Em Abbagnano, o conceito de psique se refere, sucintamente, à alma ou à consciência 

(Abbagnano, 2007: 813), o que para nós, está diretamente associado à constituição das bases 

epistemológicas da Arqueologia da Imagem, porque a partir daí se estruturou um pensamento 

que resultou no conceito de inconsciente. Em relação ao conceito de alma, o autor faz alusão 

ao princípio da vida, acerca da sensibilidade e das atividades espirituais, como possam ser 

entendidas e classificadas, e constituem uma entidade em si, ou substância. Para ele, o uso da 

noção de alma está condicionado pelo reconhecimento de que certo conjunto de eventos 

chamados “psíquicos” ou “espirituais” constituem manifestações de um princípio autônomo e 

irredutível a outras realidades, ainda que mantenham relação com elas: 

 

Que a alma seja incorpórea ou tenha a mesma constituição das coisas corpóreas é 

questão menos importante, já que a solução materialista em geral se fundamenta, 
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assim como a solução oposta, no reconhecimento da A. como substância. Nesse 

significado fundamental, a A. é o mais das vezes considerada como "substância": 

entendendo-se por esse termo precisamente uma realidade em si, isto é, que existe 

independentemente das outras (v. SUBSTÂNCIA). O reconhecimento da realida-

de-A. parece prover sólido fundamento aos valores vinculados às atividades 

espirituais humanas, os quais, sem ela, pareceriam suspensos no nada; de modo 

que a substancialidade da A. é considerada, pela maior parte das teorias filosóficas 

tradicionais, como uma garantia da estabilidade e da permanência desses valores; 

garantia que, às vezes, é reforçada pela crença de que a A. é, no mundo, a realidade 

mais alta ou última, ou, às vezes, o próprio princípio ordenador e governador do 

mundo. (Abbagnano, 2007: 27) 

 

Abbagnano considera que a história filosófica da alma se apresenta relativamente 

monótona por ser predominantemente uma remodelação da realidade da alma nos termos dos 

conceitos de cada filósofo, em suas tentativas de definir a própria realidade: 

 

Assim, p. ex., a A. é ar para Anaxímenes (Fr. 2, Diels) e para Diógenes de 

Apolônia (Fr. 5, Diels), que julgam ser o ar o princípio das coisas; é harmonia para 

os pitagóricos (ARISTÓTELES, Pol., VIII, 5, 1340 b 19), que na harmonia 

exprimível em números vêem a própria estrutura do cosmos; é fogo para Heráclito 

(Fr. 36, Diels), que vê no fogo o princípio universal; para Demócrito, é formada 

por átomos redondos, que podem penetrar no corpo com grande rapidez e movê-

lo (ARISTÓTELES, Dean., I, 2, 404,1); e assim por diante. Provavelmente Platão 

só fez exprimir um pensamento implícito nessas determinações, quando afirmou 

que a A. se move por si e a definiu com base nessa característica. "Todo corpo 
cujo movimento é imprimido de fora é inanimado, todo corpo que se move de per 

si, do seu interior, é animado; e essa é, precisamente, a natureza da A." (Fed., 245 

d). A alma é, portanto, a causa da vida (Crat., 399 d) e por isso é imortal, já que a 

vida constitui a sua própria essência {Fed., 105 d ss.). Com essas determinações, 

Platão fazia nítida distinção entre a realidade da A., simples, incorpórea, que se 

move por si, que vive e dá vida, e a realidade corpórea, que tem os caracteres 

opostos. E essas determinações deviam servir de base a todas as considerações 

filosóficas ulteriores sobre a alma. (Abbagnano, 2007: 27-28) 

 

 Na esteira deste pensamento, Aristóteles define uma máxima filosófica ao ser psíquico, 

nos termos de seu conceito de ser, que viria a permanecer por um longo tempo como referência 

para boa parte das doutrinas da alma (Abbagnano, 2007): 

 

Segundo Aristóteles, a A. é a substância do corpo. É definida como "o ato final 

(entelechia) mais importante de um corpo que tem a vida em potência". A A. está 
para o corpo assim como a visão está para o órgão da visão: é a realização da 

capacidade própria de um corpo orgânico. (Abbagnano, 2007: 28) 

 

 Aqui surge uma analogia que reforça o embasamento teórico da nossa tese, quando 

Aristóteles sugere que a visão, em comparação com a alma, prescreve uma imaterialidade. 

Sendo a visão, a substância da imagem física formada na retina. Tais questões relacionadas ao 

caráter óptico e representacional da imagem fazem alusão ao objeto teórico da Arqueologia da 

Imagem. Deste modo, a visão se relaciona com a representação, que indica a imagem ou ideia 
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de algo. O termo representação foi sugerido aos escolásticos pelo conceito de conhecimento 

como "semelhança" (Abbagnano, 2007: 853): 

 

Ockham distinguia três significados fundamentais: “Representar tem vários 

sentidos. Em primeiro lugar, designa-se com este termo aquilo por meio do qual 

se conhece algo; nesse sentido, o conhecimento é representativo, e representar 

significa ser aquilo com que se conhece alguma coisa. Em segundo lugar, por 

representar entende-se conhecer alguma coisa, após cujo conhecimento conhece-

se outra coisa; nesse sentido, a imagem representa aquilo de que é imagem, no ato 

de lembrar. Em terceiro lugar, por representar entende-se causar o conhecimento 
do mesmo modo como o objeto causa o conhecimento” (Qiiodl., IV, q. 3). No 

primeiro caso, a R. é a idéia no sentido mais geral; no segundo, é a imagem; no 

terceiro, é o próprio objeto. (Ockham apud Abbagnano, 2007: 853) 

 

Representação também alude ao significado das palavras e ao meio pelo qual se conhece 

as coisas. Se vinculando, assim, à reprodução da realidade, em seus aspectos icônicos, indiciais 

e simbólicos. Cabe lembrarmos que a arte ocidental praticada a partir da década de 1960 fez 

bastante uso do conceito de representação tal como descrito acima, em seus três significados 

fundamentais, buscando deslocar o domínio dos objetos para o domínio das ideias. Isso é 

notório na produção do artista Joseph Kosuth, por exemplo, que defendia que “as obras de arte 

eram realmente propostas analíticas”. (Kosuth apud Heartney, 2002: 28). Muito influenciados 

pelo pensamento satírico de Duchamp, os conceitualistas realmente estavam interessados netas 

questões filosóficas: 

Seja como for, as obras são representativas de uma indagação conceitual em 

relação ao objeto artístico. Em Um e cinco relógios, Uma e três cadeiras e obras 
análogas, Kosuth chamou a atenção para a relação entre um objeto físico e 

diferentes tipos de representação desse objeto: visual, no caso das fotografias, 

verbal, no que diz respeito às definições do dicionário. (Wood, 2002: 34) 

 

A questão óptica, associada às ideias de imagem, de autoconhecimento, de consciente e 

de inconsciente, é um aspecto fundamental da nossa tese. Forma, imagem e matéria se 

relacionam em um movimento cósmico, o qual podemos perceber através de nosso próprio 

movimento interior, uma mudança constante de estados da alma, que Bergson chama de 

duração psicológica. (Rossetti, 2004: 117-118). De acordo com a autora: 

 

São estados da alma nossos sentimentos, pensamentos, volições, representações, 

sensações, enfim, todos os movimentos de nossa psique. Embora todo estado 

interno dure, é exatamente nos estados que bastam-se a si mesmos que a duração 

pura evidencia-se, pois aí não intervém nenhum elemento exterior ou espacial. 

(Rossetti, 2004: 119) 
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 Por meio da análise da imagem e, consequentemente, da compreensão dos elementos 

simbólicos que nela se expressam, poderíamos ser capazes de romper com nossos bloqueios 

psicológicos e alcançar a plenitude e a serenidade. 

 

1.12. O surgimento de um debate arqueológico 

 

Apresentamos aqui, uma compreensão dos motivos que nos levaram a enveredar por 

estas elocuções, dentro de um pensamento que busca relacionar aspectos científicos, filosóficos 

e artísticos, baseados em nossa formação acadêmica e em nossa trajetória profissional. 

Tomemos como exemplo os nossos interesses em ciências sociais, e em antropologia visual, a 

nossa pesquisa de campo realizada em importantes sítios arqueológicos andinos, tais como 

Tiwanaku e Machu Picchu, no ano de 1999, a nossa produção teórico-prática que resultou em 

uma exposição no MAE-UFBA, em 2004, em anos subsequentes, exposições sobre aspectos 

tecnológicos e simbólicos da Arqueologia da Imagem em 2007, 2008, e em 2009, com a 

realização da exposição Espectro-Tempo: Arqueologia da Imagem.  

Questionamentos como estes, que vieram abarcar diretamente a Arqueologia da Imagem 

surgiram no início dos processos criativos teórico-práticos da nossa pesquisa de mestrado. 

Buscamos autores que tratavam de aspectos técnicos, conceituais, estéticos, socioculturais e 

históricos da fotografia.  

Assim surgiu a intervenção artística SiKr, realizada no Goethe Institut e no PPGAV-

UFBA (o título remete poeticamente aos elementos químicos silício e criptônio, abundantes em 

grutas e gêiseres, ainda que, tecnicamente, não sejam reagentes). Deste processo criativo surgiu 

a proposição da Câmera-Bisonte, uma câmera SLR acoplada a um chifre de animal que remete 

ao hibridismo, aos artefatos arqueológicos, ao uso de próteses e ao fundamento da robótica, a 

Câmera-Fóssil, e o objeto-fragmento Objetiva Fujinon 1:1.4 50 mm, que resultou da cópia em 

gesso de uma objetiva obsoleta, vindo a reforçar por meio da metodologia empregada uma 

aproximação com o trabalho arqueológico, já que a utilização do gesso é comum aos 

arqueólogos nas tarefas de moldar, restaurar e preencher cavidades ora ocupadas por matéria 

orgânica e fragmentos: “A fotografia é um fóssil; a linguagem fotográfica e seus sistemas têm 

a capacidade de se apropriar de fragmentos do espaço-tempo, guardando informações úteis para 

a compreensão do passado.” (Brandão, 2009, pg: 52).  

 



112 
 

 

 

Figura 4: 

André de Faria. 

Câmera-Fóssil. Objeto. Tripé, objetiva, osso e pintura prateada (detalhe). Dimensões variáveis. 2009. 

 

Este discurso, embasado naquela primeira compreensão da Arqueologia da Imagem, 

tem forte ligação com os aspectos históricos evidenciados por Hauser em relação à pré-história: 

 

É provável que o homem pré-mágico tenha descoberto por acidente a ligação entre a 
cópia e o original, mas essa descoberta deve ter causado nele um efeito irresistível. 

Talvez toda esfera da magia, com seu axioma de dependência mútua de coisas 

semelhantes, tenha sido fruto dessa experiência. As duas idéias básicas que, como já 

foi enfatizado, constituem as precondições da arte podem ter-se desenvolvido na idade 

da experimentação e descoberta pré-mágicas, mormente a idéia de semelhança e 

imitação e a idéia de produzir algo a partir do nada, que é de fato a própria possibili-

dade de uma arte criadora. (Luquet apud Hauser, 1994) 

 

 

 

Figura 5: 

André de Faria. 

Espectro-tempo: arqueologia da imagem. Fotografia digital. 2009. 
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Desde os tempos remotos se tem utilizado técnicas artísticas para a produção de 

imagens. Diversos aparelhos foram sendo desenvolvidos com o intuito de se produzir e se 

assimilar conteúdos imagéticos, entre estes, a câmara obscura portátil, réguas de cálculo das 

proporções, diversos aparelhos de perspectiva, visores prismáticos, as técnicas de gravura, e 

posteriormente, a fotografia, como produto do aprimoramento das técnicas de fixação da 

imagem, primeiramente através da química e de diversos meios eletromagnéticos, depois pelas 

tecnologias eletrônicas. Atualmente, os desafios giram em torno do domínio das técnicas de 

transmissão da informação.  

Porém, não há tecnologia que apreenda aquilo que se discute aqui neste momento, pois 

esta tese tenta propor uma Arqueologia da Imagem que se aproxime do inconsciente arcaico-

mitológico, impessoal e coletivo, em uma atmosfera psicológica obscura, numinosa, 

proveniente de uma energia dinâmica que capta e domina a subjetividade. (Jung apud Pieri, 

2002). Esta Arqueologia da Imagem vem propor uma capacitação para o enfrentamento dos 

fantasmas que afligem as sociedades contemporâneas.  

 

Inconsciente absoluto. Sob este segundo título reúnem-se as reflexões de Jung que 

levaram à formulação particular do conceito de inconsciente do qual derivam a teoria 

sobre a natureza arquetípica de certas representações psíquicas, a teorização das 

invariáveis da imaginação inconsciente coletiva e as pesquisas junguianas sobre os 

simbolismos, que constituem o patrimônio histórico-cultural de comunidades mais ou 

menos amplas ou da sociedade inteira. Esta noção é teoricamente significativa porque 
indica mais em geral o fato de que o inconsciente, em relação às representações da 

consciência, encontra-se numa relação intrínseca e essencial, de modo que será 

entendido como causa necessária das representações da consciência individual e 

coletiva. (Jung apud Pieri, 2002: 245) 

 

II. POR UMA POSSÍVEL ARQUEOLOGIA DA IMAGEM 

 

Neste capítulo, apresentaremos as sentenças que caracterizam o nosso instrumento 

teórico e, em seguida, será apresentado o infográfico Arqueologia da Imagem. 

Para o desenvolvimento do método arqueoimagético, consideramos utilizar apenas 

imagens artísticas e ilustrações científicas que representem entidades autônomas, fixas e 

bidimensionais. As imagens, neste contexto, se apresentam em suportes físicos por meio das 

diversas técnicas e das diversas linguagens artísticas visuais disponíveis. As arqueoimagens se 

encontrariam, em essência, aterradas no grande sítio arqueoimagético, e dele emanariam os 

fluxos arqueoimagéticos, conduzindo as arqueoimagens latentes que se expressam nas 

imagens. 



114 
 

As imagens poderiam apresentar diversos tipos de fragmentos arqueoimagéticos. Estes 

seriam ocorrências de características estruturantes das imagens tais como formas de 

circunferências, de elipses, de triângulos, de espirais, de bifurcações, de simetrias e outros 

signos, que serão descritos mais adiante. Os fragmentos arqueoimagéticos estariam, de alguma 

forma, sempre presentes nas imagens, mas não necessariamente, em simultaneidade. 

As imagens conteriam fragmentos de arqueoimagens e vestígios arqueoimagéticos 

latentes (arqueoimagens latentes). As arqueoimagens não poderiam se expressar diretamente 

nas imagens, por isso é que propomos que estão em estado latente. Estas seriam, 

substancialmente, qualidades simbólicas supra-sensíveis de aspectos inconscientes ou pré-

conscientes contidos nas imagens que se expressariam unicamente devido à ação do ativador 

arqueoimagético. 

O ativador arqueoimagético funcionaria como uma via comunicante que operaria ao 

nível do fluxo simbólico das imagens (fluxo arqueoimagético). Ele promoveria a formação de 

grupos de imagens determinados, ou sínteses arqueoimagéticas, sendo uma via embreante que 

impulsionaria as arqueoimagens aterradas no grande sítio arqueoimagético em direção às 

sínteses arqueoimagéticas, e daí para os pequenos sítios arqueoimagéticos, até chegarem às 

imagens. As sínteses arqueoimagéticas seriam categorias ou grupos de imagens que se 

relacionariam por afinidades temáticas. As sínteses arqueoimagéticas classificariam as imagens 

e também as arqueoimagens latentes, que apenas passariam por elas virtualmente. 

Os pequenos sítios arqueoimagéticos conteriam as imagens e as arqueoimagens 

latentes, mas estas, somente se expressariam nas imagens através dos fragmentos 

arqueoimagéticos e dos vestígios arqueoimagéticos. As arqueoimagens latentes se 

consolidariam arqueoimageticamente como pequenas arqueoimagens latentes e também como 

grandes arqueoimagens latentes. Os diversos elementos gráficos que poderiam ser formados a 

partir dos fragmentos arqueoimagéticos seriam representados pelas pequenas arqueoimagens 

latentes. As arqueoimagens latentes seriam representadas, em primeira instância, pelas 

entidades ou unidades arqueoimagéticas que estamos chamando de pequenas arqueoimagens 

latente. As arqueoimagens latentes também seriam representadas, em segunda instância, pelas 

entidades ou unidades arqueoimagéticas que estamos chamando de grandes arqueoimagens 

latentes. As grandes arqueoimagens latentes seriam expressões arqueoimagéticas essenciais 

formadas pelos vestígios arqueoimagéticos. As grandes arqueoimagens latentes, a coisa em si, 

a representação em si, se estruturariam a partir deste esquema que se aproximaria de tudo aquilo 
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que há de mais fundamental no significado simbólico, inconsciente, pré-consciente, ou 

arqueoimagético das imagens. 

Deste modo, o grande sítio arqueoimagético desempenharia o papel de tentar demarcar 

ou qualificar um local, um vazio, que não pode ser acessado diretamente pela consciência, 

semelhante àquele desempenhado pelo inconsciente absoluto, quando abordado pela psicologia 

mentalista, e dele emanariam as arqueoimagens, que se encontrariam ali na sua forma mais 

arcaica ou primordial. O ativador arqueoimagético teria a função de favorecer o fluxo 

arqueoimagético, impulsionando as arqueoimagens, conteúdos pulsantes aterrados no grande 

sítio arqueoimagético, em direção a determinadas categorias de imagens que se relacionariam 

por meio de suas afinidades. Estas seriam as sínteses arqueoimagéticas, designações poéticas 

que teriam a função de classificar os grupos de imagens por semelhanças temáticas. 

Nesta tese, definimos as três sínteses arqueoimagéticas da seguinte forma: esquemas 

ópticos, territórios arqueoastronômicos e o cosmos. Muitos outros grupos de imagens poderiam 

ser criados com o objetivo de se aplicar a análise arqueoimagética, como por exemplo, 

monstros oceânicos, arte oriental ou tecnologia da informação, mas neste trabalho não tivemos 

a pretensão de ir além do contexto definido para a nossa análise. 

Tendo-se definido os grupos de imagens, o ativador arqueoimagético iria impulsionar 

mais uma vez as arqueoimagens, a partir das sínteses arqueoimagéticas para os pequenos sítios 

arqueoimagéticos, até chegarem às imagens onde iriam permanecer em estado latente, podendo 

vir a ser expressas através da ocorrência dos fragmentos arqueoimagéticos e dos vestígios 

arqueoimagéticos. As unidades arqueoimagéticas representariam, em primeira e em segunda 

instância, as arqueoimagens latentes, sendo que elas se expressariam da seguinte forma: quando 

se procede à análise arqueoimagética, se alcança inicialmente o nível estratigráfico mais 

próximo à superfície, onde se apresentam as pequenas arqueoimagens latentes. Para se chegar 

ao nível das grandes arqueoimagens latentes, faz-se necessária uma prospecção de 

profundidade. O sucesso da aplicação do método arqueoimagético ocorre na medida em que 

são alcançados estes símbolos arcaicos de profundidade, que representariam as expressões mais 

essenciais das imagens, seus conteúdos inconscientes ou pré-conscientes. 

As arqueoimagens, o fluxo arqueoimagético, as imagens, as arqueoimagens latentes, os 

fragmentos arqueoimagéticos, os vestígios arqueoimagéticos, e as unidades arqueoimagéticas, 

pequenas arqueoimagens latentes, em primeira instância, e grandes arqueoimagens latentes, 

em segunda instância, compõem parte do complexo arqueoimagético que estamos 

denominando de Arqueologia da Imagem. 
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Nossa proposição teórica representa um esquema conceitual que se assemelha a uma 

escavação através de estratos que são alcançados mediante uma prospecção dos depósitos 

arqueológicos, adentrando nas suas sucessivas camadas. Para tanto, buscamos nos aproximar 

da metáfora arqueológica e de modelos teóricos que remontam à Idade Média. Estas teorias 

medievais exerceram influência sobre o pensamento de Vinci e sobre a ciência moderna, vindo 

a contribuir para o desenvolvimento da psicologia mentalista. No contexto da nossa pesquisa, 

as imagens se apresentam em um nível superficial, ao alcance da visão e da consciência, 

enquanto que as arqueoimagens, qualidades arquetípicas que se repetem e se atualizam nas 

obras de arte, estariam em um nível muito mais profundo. 

As arqueoimagens, situadas no grande sítio arqueoimagético, fluem em direção às 

sínteses arqueoimagéticas, como fluxo arqueoimagético, onde se organizam em grupos de 

imagens, e então, em direção aos pequenos sítios arqueoimagéticos, devido à ação espontânea 

do ativador arqueoimagético. Estas arqueoimagens, em forma de arqueoimagens latentes, ao 

romperem as barreiras impostas aos produtores de imagens pelo recalque e pela repressão, se 

apresentam através das linguagens artísticas visuais como símbolos arqueoimagéticos que 

poderiam vir a expressar conteúdos inconscientes universais que independem de fatores 

históricos ou culturais. As arqueoimagens experimentam a força emergente do fluxo 

arqueoimagético a partir do grande sítio arqueoimagético, em direção à superfície 

bidimensional da imagem, quando elas se tornam arqueoimagens latentes aptas a serem 

prospectadas, estando disponíveis ao observador na forma de fragmentos arqueoimagéticos. Os 

fragmentos arqueoimagéticos contribuem com a formação dos vestígios arqueoimagéticos e 

tornam as imagens potencialmente sujeitas a uma incorporação simbólica pela mente do 

observador, o levando a partir da apreciação a uma série de processos mentais de significação.  

Os vestígios arqueoimagéticos definem as arqueoimagens latentes de profundidade, que 

são, em essência, as grandes arqueoimagens latentes. Os pequenos sítios arqueoimagéticos, 

representam conteúdos simbólicos individuais, mas estão relacionados a uma estrutura 

infinitamente maior e não acessível diretamente à consciência, o grande sítio arqueoimagético. 

Este, por sua vez, coletivo, universal e absoluto. 

A análise arqueoimagética porém, não se ocupa de todo o complexo arqueoimagético. 

Ela ocorre apenas nos contextos da síntese arqueoimagética, quando se classifica as categorias 

de imagens, e do pequeno sítio arqueoimagético, ao se prospectar os fragmentos e os vestígios 

arqueoimagéticos. Desta análise, resultariam as unidades arqueoimagéticas, sendo a grande 

arqueoimagem latente a expressão mais próxima que teríamos da arqueoimagem. O grande 
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sítio arqueoimagético seria um aspecto fenomenológico do complexo arqueoimagético que 

existiria de forma autônoma. 

Quanto à técnica a ser utilizada para se proceder à análise arqueoimagética, devemos 

estar acomodados em um ambiente tranquilo, com pouquíssima ou nenhuma iluminação. 

Recomendamos a utilização de um quarto câmera escura devidamente fechado. Apenas a 

superfície da imagem deve ser iluminada diretamente. Caso não possuamos a imagem original, 

devemos primeiramente obter uma cópia da imagem com boa definição, sem margem e sem 

moldura, e então, colocá-la sobre um fundo plano, com tonalidade escura o suficiente para se 

manter a neutralidade. 

Podemos inicialmente colocar a imagem na horizontal, na vertical ou em outra posição 

mais adequada, pois a posição espacial da imagem não irá interferir na apreciação da mesma, 

desde que esteja em um ângulo de aproximadamente noventa graus em relação ao plano de 

observação. Este aspecto é um fator importante a ser observado, pois se a imagem estiver 

posicionada de forma oblíqua ocorrerá o fenômeno da anamorfose, gerando distorções 

significativas no plano de observação. Quanto à orientação, a imagem deverá, a princípio, ser 

orientada para cima, de acordo com sua apresentação estabelecida formalmente, de modo que 

passamos a identificar as partes de baixo e de cima da imagem, e os seus lados, esquerdo e 

direito. Mas, se considerarmos adequado, podemos girar a imagem no sentido horário ou anti-

horário, ou colocá-la de ponta-cabeça, de modo a identificar características visuais que 

passariam despercebidas caso não fizéssemos tal procedimento. 

Neste caso, cabe lembrarmos com o intuito de embasar o método, que o criptologista 

Oskar Pfister (apud Freud, 1997: 73) identificou o contorno da imagem de um abutre13 no tecido 

representado na pintura de Leonardo da Vinci, sendo que a imagem do contorno do abutre se 

apresenta mais legível quando a imagem é posicionada horizontalmente, enquanto que a 

representação da cena na pintura se dispõe na vertical.  

 

                                                             
13 Rancière observa, entretanto, a diferenciação entre um abutre e um milhafre. (Freud apud Rancière, 2009: 10). 
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Figura 6: 

Leonardo da Vinci. 

Sant’ana, a virgem com o menino e um cordeiro. Pintura. Óleo sobre madeira. 168 x 129 cm. ca. 1506-13. 

Imagem apresentada na posição horizontal. 

 

Neste caso, Freud analisou características que estavam vinculadas às lembranças da 

infância de Vinci que foram relatadas em seus manuscritos, e refletiu sobre o simbolismo da 

imagem do abutre atrelado ao simbolismo da imagem maternal. Freud tenta compreender 

porque Vinci veio a associar a lembrança de uma suposta experiência com o abutre com a sua 

época de lactância. “O que a fantasia encerra é meramente uma reminiscência do ato de sugar 

- ou ser sugado - o seio de sua mãe, uma cena de humana beleza que ele, como tantos outros 

artistas, esmerou-se em reproduzir em seus quadros ao representar a mãe de Deus e seu 

Menino.” (Freud, 1997b: 38). Freud se questiona sobre alguns aspectos da sexualidade de Vinci. 

Ele também se pergunta de onde teria vindo a imagem do abutre e por que motivo teria 

aparecido nas fantasias de Vinci? 

 

Neste ponto surge em nossa mente um pensamento vindo de tão longe que somos 

quase tentados a pô-lo de lado. Nos hieróglifos do antigo Egito a mãe era 

representada pela imagem de um abutre. Os egípcios veneravam também uma 

Deusa-Mãe que era representada com cabeça de abutre ou, então, com várias 
cabeças, das quais pelo menos uma era de abutre. O nome dessa deusa era 

pronunciado Mut. Será que a sua semelhança com a nossa palavra Mutter [mãe] é 

mera coincidência? Existe, portanto, uma relação real entre abutre e mãe - mas em 

que é que isto nos pode ajudar? Não podemos esperar que Leonardo tivesse tido 

conhecimento disto pois sabemos que o primeiro homem que conseguiu decifrar 

os hieróglifos foi François Champollion, que viveu entre 1790-1832. 

(Freud, 1997b: 38-9) 

 

Em seguida, o problema da ausência da figura paterna é indagada. Assim, Freud conclui 

que Vinci poderia ter se identificado com a imagem do menino Jesus. (Freud, 1997b: 42). 
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Rosalind Krauss (Krauss, 1996: 61-5), ao abordar a situação, faz referência à projeção 

feita por Max Ernst com o caso de Vinci, dado a sua identificação pessoal, demonstrando como 

o fato repercutiu nas produções do artista, nas quais utilizou as técnicas de desenho, pintura, 

colagem e frottage. 

Casos semelhantes, onde se fez uso de anamorfoses e de outros recursos gráficos a fim 

de se obter imagens criptografadas, podem ser notados em diversas obras de arte, em mapas e 

em outras fontes iconográficas. O recurso foi bastante utilizado durante o Renascimento, 

especialmente na produção de Arcimboldo, quando podem vir a apresentar diferentes 

configurações ao serem apreciados em sentidos opostos. Uma configuração mais naturalista 

representa uma cena com vegetais, e outra mais simbólica representa uma patética imagem 

antropomórfica, satirizando os retratos da época. Os surrealistas o consideraram um percussor. 

Historiadores e críticos de arte que avaliaram sua obra o chamaram de excêntrico, cômico e 

extravagante. (Kriegeskorte, 2006). 

 

 

 

Figuras 7 e 8:  

Giuseppe Arcimboldo.  

O horticultor. Pintura. Óleo sobre madeira. 35 x 24 cm. ca. 1590. 

Imagem apresentada na posição vertical, orientada para baixo e para cima. 

 

Para que se proceda à análise da imagem, outros recursos técnicos também poderão ser 

utilizados, como a projeção em uma tela ou a apresentação da mesma em um monitor de vídeo. 

O formato da imagem não interfere na qualidade da apreciação, desde que se mantenha a uma 

distância adequada, fazendo com que o plano da imagem ocupe uma parcela significativa do 

campo objetivo de visão. Se for uma imagem muito pequena, devemos aproximar bastante os 

olhos da mesma, a uma distância de aproximadamente vinte centímetros, de forma que se 

mantenha o foco da visão. Caso seja uma imagem muito grande, podemos ficar distante, em 
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frente à mesma, de modo que a visão esteja em uma altura próxima ao centro da composição. 

Também neste caso, a imagem deverá ocupar uma parcela significativa do campo objetivo de 

visão.  

Estando já em uma situação favorável à apreciação da imagem, seria possível olhar 

diretamente para ela por pelo menos trinta segundos, para que a visão se adéque a sua 

luminosidade14. Observá-la, em seguida, identificando se a mesma é uma representação 

figurativa ou abstrata, artística ou científica, identificando sua temática, sua linguagem e sua 

técnica, percebendo suas formas, suas cores predominantes e suas tonalidades. Devemos fazer 

uma análise dos elementos que compõem a imagem, buscando perceber suas características de 

superficialidade. Aconselhamos, em certos momentos, a utilização da técnica de observação 

com os olhos semicerrados, para favorecer a percepção dos contrastes e dos valores tonais 

(Curtis, 2015: 208-209), assim como a percepção dos contornos das figuras. Neste momento, 

já poderíamos observar a ocorrência de fragmentos arqueoimagéticos. Vejamos a imagem: 

 

 

 

Figura 9:  

Eadweard Muybridge. 

Pugilists. Boxing. Zoopraxinoscopia. 1887. 

 

Nem sempre os fragmentos arqueoimagéticos se apresentam de forma explícita. Por 

este motivo, faz-se necessário uma observação atenta e cuidadosa. Para prospectar a ocorrência 

de alguns dos fragmentos arqueoimagéticos, podemos utilizar varetas, de aproximadamente 

trinta centímetros de comprimento, visores quadrados ou retangulares, com comprimento de 

aproximadamente vinte por vinte centímetros, e aros, de aproximadamente vinte centímetros 

                                                             
14 Neste caso, recomendamos a leitura de Didi-Huberman, a respeito do afresco de Fra Angelico. 

(Didi-Huberman, 2013). 
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de diâmetro15. No caso da análise de imagens muito pequenas, os aros deverão ser proporcionais 

as suas dimensões. Estes objetos podem ser feitos de materiais diversos como papel, plástico, 

madeira ou metal, ou podem ser encontrados prontos em lojas de variedades. O importante é 

que devemos utilizá-los, segurando-os ou individualmente com uma das mãos, ou com as duas 

mãos simultaneamente, caso queiramos sobrepô-los. Para a análise de imagens em grandes 

dimensões, os braços deverão estar totalmente esticados, e a apreciação neste momento deverá 

ser realizada com apenas um dos olhos abertos, o que chamamos de visão monocular. 

Técnicas conhecidas como olhos semicerrados, visão monocular e medição com os 

braços esticados, são largamente utilizadas para a prática do desenho de observação.16 (Curtis, 

2015). Estamos adaptando estas técnicas para contexto da nossa pesquisa, com o intuito de 

promover uma melhor apreciação das imagens que serão analisadas. 

Devemos, neste momento, proceder conceitualmente a uma análise estratigráfica, 

identificando e prospectando na imagem suas formas e seus signos, camada por camada. 

Observemos que a imagem pode promover, a partir de pontos que se distribuem pela 

composição, tanto a formação de circunferências inscritas em quadrados, quanto a formação de 

elipses em blocos de dois por três, tanto na vertical, quanto na horizontal, ou três por quatro, na 

horizontal, sendo esta uma elipse centralizada. Vejamos os exemplos, que são apenas algumas 

das possibilidades entre as inúmeras configurações que podem ser expressas pela imagem. 

 

 

 

Figura 10: 

Imagem gerada para exemplificar a análise arqueoimagética. 2018. 

 

                                                             
15 Recomendamos a utilização de mais de um visor e mais de um aro, com tamanhos diferentes. 
16 As técnicas descritas são amplamente utilizadas nas disciplinas de desenho de observação do Departamento de 
Expressão Gráfica e Tridimensional da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, as quais 

lecionamos desde o ano de 2016. 
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Figura 11:  

Imagem gerada para exemplificar a análise arqueoimagética. 2018. 

 

 

 

Figura 12:  

Imagem gerada para exemplificar a análise arqueoimagética. 2018. 

 

 

 

Figura 13:  

Imagem gerada para exemplificar a análise arqueoimagética. 2018. 
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Figura 14:  

Imagem gerada para exemplificar a análise arqueoimagética. 2018. 

 

Como se pôde perceber, a configuração de alguns dos elementos da imagem sugere a 

formação de uma elipse por meio da união de pontos específicos, ainda que ela não esteja 

explicitamente representada e necessite ser prospectada. Outros elementos da imagem sugerem 

a formação de quadrados que podem se interrelacionar de diferentes maneiras e de um triângulo 

centralizado. Ainda que alguns quadrados apareçam muito mais definidos na imagem do que a 

elipse e o triângulo, a totalidade de possibilidades de combinações de quadrados não se 

apresenta de forma tão marcante e complexa, e não atraem a atenção de imediato, devido ao 

alto contraste de figura e fundo da composição. Nestes casos, buscamos fundamentação teórica 

nos princípios científicos da psicologia da Gestalt, em relação às suas leis, e mais 

especificamente em relação às leis do fechamento, da continuidade e da unificação. Esta última 

se apoia fortemente na ocorrência de dois princípios básicos de organização formal, as leis de 

proximidade e de semelhança. 

 

Figura 15:  

Imagem gerada para exemplificar a análise arqueoimagética. 2018. 
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Figura 16:  

Imagem gerada para exemplificar a análise arqueoimagética. 2018. 

 

 

 

Figura 17:  

Imagem gerada para exemplificar a análise arqueoimagética. 2018. 

 

A psicologia da Gestalt busca afirmar a pregnância da forma, uma lei básica da 

percepção visual que define o grau de equilíbrio e de harmonia de uma composição visual. De 

acordo com esta lei, quanto mais simples e equilibrada for uma composição visual, maior será 

a sua pregnância. Em outras palavras, a forma terá uma alta pregnância, quando apresentar o 

máximo de harmonia, clareza, unificação, e o mínimo de complicação visual na organização 

das partes ou das unidades da composição. (Gomes Filho, 2008). Quanto a este aspecto, Dondis 

considera que: 

 

Na teoria da percepção da Gestalt, a lei da pregnância (Prägnanz) define a 

organização psicológica como sendo tão "boa" (regular, simétrica, simples) quanto 

o permitam as condições vigentes. Nesse caso, o adjetivo "bom" não é uma palavra 

desejável, e nem mesmo um termo descritivo, levando-se em conta o significado 

pretendido; uma definição mais precisa seria emocionalmente menos provocativa, 

mais simples e menos complicada, qualidades essas que descrevem o estado a que 

se chegou visualmente através da simetria bilateral. (Dondis, 1997: 42) 
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Dondis define que, quanto aos usos que se faz da composição, há um outro importante 

recurso para a definição da linguagem visual. 

 

A força de atração nas relações visuais constitui outro princípio da Gestalt de 

grande valor compositivo: a lei do agrupamento. Ela tem dois níveis de 

significação para a linguagem visual. É uma condição visual que cria uma 

circunstância de concessões mútuas nas relações que envolvem interação. 

(Dondis, 1997: 44) 

 

 

Quanto maior for a proximidade dos elementos visuais da composição, maior será sua 

atração. A autora ressalta o caráter representacional das constelações no firmamento devido à 

força de atração destes elementos. Retomaremos este assunto no capítulo o cosmos, quando 

serão expostos os resultados das análises arqueoimagéticas que foram realizadas a partir das 

imagens que representam as constelações de Órion e de Touro. 

 
 

Através de suas percepções, o homem tem necessidade de construir conjuntos a 

partir de unidades; nesse caso, a necessidade é ligar os pontos de acordo com a 

atração dos mesmos. Foi esse fenômeno visual que levou o homem primitivo a 

relacionar os pontos de luz das estrelas a formas representacionais. Ainda podemos 

fazer o mesmo nas noites claras e estreladas, quando olhamos para o céu e 

distinguimos as formas de Órion, da Ursa Maior e da Ursa Menor, já há tanto 

tempo identificadas. (Dondis, 1997: 44-5) 

 

Neste sentido, a autora indica que o fenômeno da percepção visual pertence a toda a 

humanidade, de qualquer época ou cultura. Isso determinaria a sua universalidade. A psicologia 

da forma, baseada em estudos filosóficos-científicos, sobretudo em algumas das pesquisas de 

Goethe sobre forma, morfologia e metamorfose (Figueiredo, 2008), veio a se afirmar como uma 

ferramenta de enumeração, classificação e interpretação de tais fenômenos visuais. 

 

Grande parte do que sabemos sobre a interação e o efeito da percepção humana 

sobre o significado visual provém das pesquisas e dos experimentos da psicologia 

da Gestalt, mas o pensamento gestaltista tem mais a oferecer além da mera relação 

entre fenômenos psicofisiológicos e expressão visual. Sua base teórica é a crença 

em que uma abordagem da compreensão e da análise de todos os sistemas exige 

que se reconheça que o sistema (ou objeto, acontecimento, etc.) como um todo é 

formado por partes interatuantes, que podem ser isoladas e vistas como 

inteiramente independentes, e depois reunidas no todo. É impossível modificar 

qualquer unidade do sistema sem que, com isso, se modifique também o todo. 

Qualquer ocorrência ou obra visual constitui um exemplo incomparável dessa tese, 
uma vez que ela foi inicialmente concebida para existir como uma totalidade bem 

equilibrada e inextricavelmente ligada. São muitos os pontos de vista a partir dos 

quais podemos analisar qualquer obra visual; um dos mais reveladores é decompô-

la em seus elementos constitutivos, para melhor compreendermos o todo. Esse 

processo pode proporcionar uma profunda compreensão da natureza de qualquer 
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meio visual, e também da obra individual e da pré-visualização e criação de uma 

manifestação visual, sem excluir a interpretação e a resposta que a ela se dê. 

(Dondis, 1997: 51-2) 

 

O campo de estudos da percepção visual exigiria, tanto daquele que produz a obra 

quanto do indivíduo que a interpreta, uma série de conhecimentos prévios que os habilitaria a 

exercer tal atividade. Dondis considera que: 

 

O gesto, a expressão, a linguagem escrita e a simbolização estão todos ao alcance 

do leigo. Mas as artes e os ofícios visuais, o desenho industrial, a fotografia, a 

pintura, a escultura e a arquitetura exigem dos que os praticam um talento 

específico e uma formação especial. Cada um dos meios de comunicação visual 

tem não apenas seus próprios elementos estruturais, mas também uma 

metodologia única para a aplicação das decisões compositivas e a utilização de 

técnicas em sua conceitualização e formulação. O entendimento dessas forças 

amplia o campo da experimentação e da interpretação tanto para o criador quanto 

para o observador, e os leva a um conjunto de critérios mais sofisticados de 

avaliação visual, capazes de unir mais estreitamente a realização e o significado. 
(Dondis, 1997: 188-9) 

 

De todo modo, muitas destas habilidades podem ser praticadas de forma autônoma. 

Citamos como o exemplo, as extraordinárias produções de arte pré-histórica, de arte popular, 

de arte nativa, e a produção contemporânea de arte naïf, que tem se apropriado das linguagens, 

das técnicas e das temáticas do mundo atual.  

A formação de fragmentos arqueoimagéticos como a elipse centralizada, as diversas 

possibilidades de combinação de triângulos e de quadrados de tamanhos diferentes e a repetição 

das figuras, constituem parte do complexo arqueoimagético de onde se pode definir unidades 

arqueoimagéticas que representam as arqueoimagens latentes presentes nas imagens. No 

exemplo que estamos analisando, as elipses, os triângulos, os quadrados complexos e as figuras 

humanas isoladas ou em conjuntos são elementos que definem pequenas arqueoimagens 

latentes. Neste momento se inicia um processo de escavação em estratos mais profundos, 

fazendo uso da intuição e se deixando envolver pela atmosfera simbólica da imagem. 

As grandes arqueoimagens latentes são definidas por características simbólicas mais 

fundamentais, inconscientes, pré-conscientes, arquetípicas, e por fim, arqueoimagéticas das 

imagens. A partir deste ponto, a análise arqueoimagética adquire grande subjetividade e se 

aproxima das características da terceiridade da semiótica peirceana, conferindo ao signo a 

participação em um processo dinâmico em movimento chamado semiose ilimitada, 

demonstrando uma forte relação entre o representamen e o interpretante, em seu fluxo temporal. 

(Saussure; Peirce apud Souza, 2006). 
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O enfoque triádico peirceano acerca do signo determina que ele pode ser denominado 

qualissigno, sinsigno ou legissigno, de acordo com a primeira divisão. No segundo caso, ou 

seja, na segunda tricotomia, um signo pode ser denominado ícone, índice ou símbolo. Já na 

terceira tricotomia, um signo pode ser denominado rema, dicissigno ou dicente ou argumento. 

Peirce, entretanto, esclarece que isto é uma proposição ou uma quase-proposição. (Peirce, 2005: 

52-3). Quanto à segunda tricotomia, Peirce declara que: 

 

Um Ícone é um signo que se refere ao Objeto que denota apenas em virtude de 

seus caracteres próprios, caracteres que ele igualmente possui quer um tal Objeto 

realmente exista ou não. (...). Qualquer coisa, seja uma qualidade, um existente 

individual ou uma lei, é Ícone de qualquer coisa, na medida em que for semelhante 

a essa coisa e utilizado como um seu signo.  

(...) o Índice envolve uma espécie de Ícone, um Ícone de tipo especial; e não é a 

mera semelhança com seu Objeto, mesmo que sob estes aspectos que o torna um 
signo, mas sim sua efetiva modificação pelo Objeto. 

(...) Através da associação ou de uma outra lei, o Símbolo será indiretamente 

afetado por esses casos, e com isso o Símbolo envolverá uma espécie de Índice, 

ainda que um Índice de tipo especial. No entanto, não é de modo algum verdadeiro 

que o leve efeito desses casos sobre o Símbolo explica o caráter significante do 

Símbolo. (Peirce, 2005: 52-3) 

 

Assim, tomando como referência os estudos realizados por Souza (2006), concluímos 

que o método arqueoimagético, a análise arqueoimagética e a prospecção arqueoimagética 

estariam limitados inicialmente ao campo do pequeno sítio arqueoimagético, onde ocorre a 

análise da imagem. Neste caso, a primeiridade, o domínio da virtualidade, estaria relacionada 

ao caráter icônico da imagem, sendo expressa por meio qualidades próprias das arqueoimagens 

latentes. A secundidade, categoria da existência e da contiguidade, estaria relacionada aos 

fragmentos arqueoimagéticos, em primeira instância, aspectos gráficos de caráter indicial 

contidos nas imagens, tais como, diversos tipos de figuras, entre estas: círculos; triângulos; 

quadrados; retângulos; elipses; espirais; simetrias; bifurcações; cruzes; ondulações; 

ziguezagues; movimentos de expansão e de contração; índices de ações como o pré-gesto e o 

gesto; signos cósmicos; signos fálicos ou vaginiformes; signos hermafroditas ou relacionados 

à fecundidade; signos pictográficos; signos bestiários; signos de vida e de morte; signos 

tecnológicos e signos míticos. Já a terceiridade peirceana, se relacionaria com a nossa proposta 

por meio dos vestígios arqueoimagéticos, em segunda instância, aproximando a primeiridade e 

a secundidade numa síntese explicativa, quando se interpreta as relações estabelecidas entre os 

símbolos por meio de leis ou associações de ideias gerais. Estando, deste modo, diretamente 

ligados às estruturas do imaginário, definindo um grau de aprofundamento nos conteúdos 
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arcaicos ou arqueoimagéticos mais simbólicos, tanto inconscientes como pré-conscientes 

expressos nestas representações. 

Em relação à estrutura geral do complexo arqueoimagético, entendemos que a 

primeiridade peirceana estaria relacionada ao caráter icônico do pequeno sítio arqueoimagético, 

a secundidade, substancialmente indicial, estaria relacionada à síntese arqueoimagética, e a 

terceiridade, o domínio dos símbolos, estaria relacionada ao grande sítio arqueoimagético. 

Até este momento, procuramos descrever os procedimentos e as técnicas que devem ser 

adotados para a aplicação do método arqueoimagético. Portanto, ainda não iremos apresentar 

os resultados das análises arqueoimagéticas. Isto será feito experimentalmente no próximo 

subcapítulo, e principalmente nos capítulos subsequentes. A seguir, será apresentado o 

infográfico Arqueologia da Imagem, para que passamos demonstrar graficamente algumas das 

relações conceituais que foram expostas até o momento. 

Neste relatório, tivemos o cuidado de gerar imagens digitais que pudessem expressar 

alguns dos resultados das prospecções que foram realizadas nas imagens. Para isso, utilizamos 

um software de desenho vetorial, com o qual fizemos cópias dos contornos daqueles elementos 

que para nós representaram os fragmentos arqueoimagéticos de maior destaque nas imagens. 

A arte-finalização dos gráficos que foram gerados, foi feita pelo processo de exportação dos 

vetores para o formato de arquivo JPG. O método do desenho vetorial sobre as imagens 

digitalizadas também teve inspiração na área da arqueologia, fundamentalmente nas etapas de 

registro e documentação das pinturas rupestres por meio do decalque, que sistematicamente é 

realizado em diversas pesquisas de campo. 
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Gráfico 1:  

Infográfico Arqueologia da Imagem. 2018. 

 

 O gráfico 1 apresenta uma síntese estrutural dos conceitos que foram apresentados. Sua 

leitura deve ser realizada de baixo para cima, a partir da arqueoimagem que está contida 

virtualmente no grande sítio arqueoimagético, alcançando finalmente a segunda unidade 

arqueoimagética, que foi denominada de grande arqueoimagem latente. Esta seria a expressão 

mais próxima da arqueoimagem possível de ser intuída pela mente, ao se proceder a análise 

arqueoimagética. 

 No subcapítulo seguinte, retomaremos as questões que foram expostas até o momento 

com o objetivo de analisar uma imagem experimentalmente, seguindo as técnicas e os 

procedimentos relacionados ao método arqueoimagético. 
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2.01. Experimentação do método arqueoimagético 

 

Neste subcapítulo, faremos a descrição dos resultados da aplicação experimental do 

método arqueoimagético. Para tanto, confrontamos a imagem produzida por Muybridge com 

as três sínteses arqueoimagéticas que foram definidas anteriormente e verificamos a possível 

ocorrência de fragmentos arqueoimagéticos que pudessem ser prospectados na mesma imagem, 

em cada um dos três esquemas separadamente. Salientamos que, em relação à categorização 

conceitual das sínteses arqueoimagéticas que definimos, a primeira, esquemas ópticos, mantém 

uma forte relação com a psicologia da Gestalt, adquire características que estariam mais 

próximas à primeiridade da semiótica, reflete uma instância individual e se configura como uma 

camada estratigráfica mais superficial, a parte mais rasa, icônica da imagem, ligada à 

representação. A segunda síntese arqueoimagética, que recebeu o nome de territórios 

arqueoastronômicos, se aproxima mais da psicologia social, adquire características que 

estariam mais próximas à secundidade da semiótica, reflete uma instância coletiva e se 

configura como uma camada estratigráfica intermediária, estando relacionada ao caráter 

indicial da imagem, ligada à interpretação. A terceira síntese arqueoimagética, o cosmos, está 

mais voltada para a psicologia mentalista, adquire características que estariam mais próximas à 

terceiridade da semiótica, reflete uma instância metafísica relacionada ao inconsciente absoluto 

e se configura prioritariamente como uma camada estratigráfica de profundidade, estando 

relacionada ao caráter simbólico da imagem, ligada à produção de sentido. Para que 

pudéssemos desenvolver estas analogias, buscamos referências em Peirce. (apud Souza, 2006). 

Vejamos abaixo a figura 18, representando a imagem que foi submetida ao experimento. A 

seguir, demonstraremos de que forma ela se relaciona com o método arqueoimagético.  

No final do século XIX, alguns fotógrafos estiveram interessados na representação do 

movimento. (Lemagny; Rouillé, 1988). Um destes fotógrafos foi Eadweard Muybridge, que 

produziu imagens intrigantes a partir da captação em sequência de uma mesma cena, em um 

aparelho precursor do kinetoscópio17 e do cinematógrafo. 

 

                                                             
17 Do grego kínesis, que significa movimento, mudança, agitação da alma, o devir. (Chaui, 2002: 503). 
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Figura 18: 

Eadweard Muybridge.  

Pugilists. Boxing. Zoopraxinoscopia. 1887. 

 

Ao procedermos à análise arqueoimagética confrontando a imagem com a primeira 

síntese arqueoimagética, esquemas ópticos, obtivemos os seguintes resultados: pudemos 

prospectar na imagem, espaços determinados por áreas que apresentam variação tonal e zonas 

de alto contrastes claro-escuro, delimitações do espaço imagético conferidas por traços verticais 

e horizontais que formam um quadriculado, regularidade e repetição estabelecida pela forma 

quadrangular, repetição de elementos identificados como figuras humanas e padronização da 

composição formal. Também nos ocorreu de prospectar a configuração de uma, ou mesmo de 

duas circunferências centralizadas na imagem, uma mais periférica e a segunda contida nesta, 

tendo sido formadas por pontos específicos que tangenciam os membros das figuras. 

 

 

 

 

Figura 19:  

Análise arqueoimagética da zoopraxinoscopia de Muybridge. 2018. 
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A partir da prospecção destes elementos gráficos, características estruturantes das 

imagens que definiram em primeira instância os fragmentos arqueoimagéticos, gerando a 

unidade arqueoimagética das pequenas arqueoimagens latentes, partimos para a prospecção 

dos vestígios arqueoimagéticos que vieram a expressar as grandes arqueoimagens latentes. De 

acordo com a nossa análise arqueoimagética, as grandes arqueoimagens latentes remetem a 

objetivas de câmeras fotográficas, ou à estrutura geral de um olho, composta pela córnea e pela 

íris, ou mesmo pela íris e por uma pupila dilatada, no caso de um enquadramento a partir de um 

ângulo mais detalhado. Também prospectamos como fragmentos arqueoimagéticos a repetição 

dos quadros da imagem e a multiplicidade de figuras, que remeteriam, em segunda instância, à 

vestígios arqueoimagéticos que poderiam formar grandes arqueoimagens latentes de espelhos, 

muito utilizados em aparelhos ópticos e em caleidoscópios.  

As grandes arqueoimagens latentes que foram prospectadas em segunda instância, a 

exemplo da objetiva, da íris, da pupila, dos espelhos, dos aparelhos ópticos e dos caleidoscópios 

seriam abstrações arqueoimagéticas formadas a partir das expressões imagéticas e simbólicas 

das arqueoimagens que emanam do grande sítio arqueoimagético através do fluxo 

arqueoimagético por meio do ativador arqueoimagético. Para alcançarmos níveis 

arqueoimagéticos ainda mais profundos a partir destas grandes arqueoimagens latentes, 

precisamos nos deixar demorar na apreciação para que a intuição e a imaginário possam 

continuar se afirmando. Daí poderão surgir grandes arqueoimagens latentes muito próximas 

das arqueoimagens relacionadas ao centro, aos átomos, a mônada, a autoconsciência, a 

prudência, ao Om, ao terceiro olho, ao ciclope, ao ciclo do tempo, ao ciclo de vida e de morte 

e ao vaso alquímico. 

Após esta primeira etapa do experimento, iremos confrontar a imagem com a segunda 

síntese arqueoimagética, territórios arqueoastronômicos. Este esquema pode representar as 

extensões territoriais e as relações socioculturais que possam vir a ocorrer nestes espaços. Como 

salientamos anteriormente, durante a explicação do método, pudemos prospectar a partir da 

configuração das poses representadas na imagem, uma série de fragmentos arqueoimagéticos 

que adquirem a forma de muitos traços agrupados.  
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Figura 20:  

Análise arqueoimagética da zoopraxinoscopia de Muybridge. 2018. 

 

As poses, em si, apresentam informações que podem vir a complementar a nossa análise. 

Ali aparecem, como fragmentos arqueoimagéticos, os movimentos de uma luta, que poderão 

expressar um discurso particular neste contexto, estando relacionado às forças do bem e do mal, 

como será visto mais adiante.  

Os movimentos das pernas dos modelos geram gráficos expressivos em ziguezague, em 

três colunas horizontais sobrepostas e suas poses apontam para cima. Os interstícios que se 

formam entre os modelos geram três setas serrilhadas que apontam para a base da imagem, de 

acordo com as figuras abaixo. 

 

 

 

 

Figura 21: 

Análise arqueoimagética da zoopraxinoscopia de Muybridge. 2018. 
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Figura 22: 

Análise arqueoimagética da zoopraxinoscopia de Muybridge. 2018. 

 

Por se tratar de uma técnica de fotogravação da imagem, podemos perceber os registros 

indiciais das luzes que partem do lado esquerdo e incidem sobre os modelos, e das sombras 

pesadas, que a partir deles se projetam para o lado direito. Após termos feito a prospecção destes 

fragmentos arqueoimagéticos, os quadrados lado a lado, os traços agrupados, as poses em luta, 

os três movimentos em ziguezague sobrepostos, as três setas serrilhadas lado a lado, e as luzes 

e sombras, e as termos definido em primeira instância como pequenas arqueoimagens latentes, 

aprofundamos nossa análise para que pudéssemos prospectar os vestígios arqueoimagéticos e 

definir as grandes arqueoimagens latentes que foram evocadas pela imagem. 

As duas figuras, em cada quadro, parecem estar fundidas em uma única forma, gerando 

um grafismo que remete a configuração de signos ou de pictogramas. Estes grafismos também 

se parecem com ideogramas e com manuscritos e caligrafias orientais, com alfabetos ou códigos 

numéricos. Remetem diretamente a formas de escrita antiga e a um tipo de linguagem de difícil 

decifração, podendo se configurar como símbolos arcaicos: “Este termo, junto com o 

correspondente adjetivo arcaico, ocorre para designar materiais, estruturas e funcionamentos da 

psique considerados pertinentes a épocas passadas ou a estágios de desenvolvimento precedente 

tanto no plano individual como no coletivo.” (Pieri, 2002: 43). No método que estamos 

desenvolvendo, estes símbolos arcaicos se aproximam daquilo que estamos chamando de 

grande arqueoimagem latente, no plano individual, e arqueoimagem, no plano coletivo.  

As poses em luta nos fazem intuir uma guerra mitológica, uma guerra entre as forças do 

bem e do mal, uma luta entre São Jorge e o dragão, uma disputa por terras prósperas, guerras 

arcaicas entre tribos nômades, guerras ritualísticas das sociedades primitivas, os lutadores da 

Antiguidade, as guerras mundiais do mundo moderno, os problemas econômicos mundiais e o 

terrorismo. Os movimentos em ziguezague remetem às vibrações da superfície das águas, às 
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extensões territoriais dos rios, lagos, mares e oceanos, ao psiquismo hidrante (Bachelard, 1997), 

à turbulência das águas e aos mistérios ocultos debaixo da superfície, aos seres aquáticos, à 

origem da vida. Das setas serrilhadas podemos intuir as pontas de lanças de sílex, os projéteis 

de cristal de quartzo, os microlitos, os artefatos pré-históricos, as bandeiras fincadas no solo, a 

conquista de territórios. As luzes e sombras remetem à ideia de claro e escuro, de dia e noite, 

das fases da Lua, dos relógios de Sol, dos megalitos, dos templos sagrados construídos para se 

demarcar os períodos das estações do ano e para se venerar os astros. Os quadrados dispostos 

lado a lado evocam as quadriculas utilizadas para demarcação do solo no trabalho de prospecção 

vertical do arqueólogo. Estas grandes arqueoimagens latentes em conjunto reforçam o sentido 

de território, e com ele, vem à tona questões históricas e socioculturais de opressão, a 

intolerância, questões antropológicas, questões sobre o hibridismo étnico e cultural, e questões 

religiosas. A imagem produzida Eadweard Muybridge, ao ser analisada a partir do esquema 

territórios arqueoastronômicos, nos conduz a um debate histórico, social, político e cultural 

que a coloca no centro das discussões sobre as sociedades contemporâneas. 

Para finalizar a descrição deste experimento inicial, iremos relatar os resultados da 

análise da imagem a partir da terceira síntese arqueoimagética, o cosmos. Este esquema 

representa as imagens dos sistemas estelares, as galáxias, as constelações, os corpos celestes, 

as imagens místicas, as imagens da alquimia, os mandalas, os elementos da natureza e diversas 

representações de aspecto metafísico. Para tanto, prospectamos em primeira instância, os 

fragmentos arqueoimagéticos que definem a composição da imagem, que está dividida em doze 

partes, formando um conjunto com doze quadrados agrupados, e aos números de figuras 

repetidas que aparecem na composição, para a partir daí prospectar os vestígios 

arqueoimagéticos, suas relações numéricas e outros aspectos arqueoimagéticos da imagem. 

O registro da imagem das figuras distribuídas na composição é de apenas duas pessoas, 

mas nos aparecem em vinte e quatro18, remetendo à grande arqueoimagem latente de um 

quadrado mágico19, de onde poderiam surgir interessantes relações matemáticas, se calcularmos 

a relação entre o número de vezes que aparecem as figuras humanas, as linhas e as colunas: 

(1x24=24), uma imagem vezes o número de figuras repetidas; (2x12=24), duas figuras vezes 

doze quadrados; (3x8=24), três linhas vezes o número de figuras em uma das linhas; (4x6=24), 

quatro colunas vezes o número de figuras em uma das colunas; (6x4=24), a mesma relação que 

                                                             
18 No século XIX, a multiplicidade de uma mesma cena, como esta gerada pelo zoopraxinoscópio, deveria 

representar algo inusitado e complexo para a compreensão imediata. 
19 Configurações numéricas nas quais as somas das linhas, colunas e diagonais produzem o mesmo resultado. 

Apesar de retangular, a imagem pôde nos oferecer algumas relações aritméticas. 
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a anterior, em ordem inversa; (8x3=24), do mesmo modo, e (1+2+3+4+6+8=24), a soma de 

todas as relações anteriores. Se notarmos com atenção, a imagem original também apresenta 

uma numeração manuscrita de um a doze na parte inferior à esquerda de cada quadro da 

sequência. Por este e outros motivos, acreditamos que possa haver relações aritméticas menos 

elementares do que estas que estamos apresentando, mas deixaremos esta tarefa para um 

estudioso da área que venha a se interessar pelo assunto, pois não pretendemos neste trabalho 

nos aprofundar nestas questões lógicas. 

 

 

 

Figura 23: 

Análise arqueoimagética da zoopraxinoscopia de Muybridge. 2018. 

 

De acordo com Peirce, a apreensão dos fenômenos formais da terceiridade varia em 

concordância com o repertório de conhecimentos do indivíduo e com fatores culturais (Peirce 

apud Souza, 2006). Por este motivo, neste ponto da análise procuramos enfatizar a aproximação 

com a terceiridade da semiótica. Sendo assim, a imagem nos evocou uma configuração 

cosmológica. Sem que tenhamos intenções científicas racionalistas, mas principalmente 

filosóficas e estéticas, é interessante notarmos que se substituirmos o número 1 pela órbita de 

Mercúrio, o 2 pela de Vênus, o 3 pela da Terra, o 4 pela de Marte, teríamos uma quinta órbita 

vazia relacionada à falta do número 5 na sequência numérica apresentada anteriormente, o 

número 6 poderia corresponder à órbita de Júpiter, e a ausência do número 7 corresponderia 

aos Asteroides Troianos que ocupam esta mesma órbita, e finalmente, teríamos o 8 

representando Saturno. Os seis planetas citados eram os únicos conhecidos até 1781, quando o 

astrônomo William Herschel fez a descoberta de Urano. Esta relação simbólica expressa através 

dos vestígios arqueoimagéticos estaria representando uma possível interpretação de 

características físicas do sistema solar. Desde a Antiguidade, pensadores argumentavam sobre 

a existência de uma ordem (kosmos) que regia os espaços interplanetários, propondo diversos 
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modelos cosmológicos. Esta busca levou Kepler a publicar, em 1596, o seu Mysterium 

cosmographicum, onde expressa e justifica a sua proposição de que a posição dos planetas no 

sistema solar não é aleatória, mas segue uma rígida estrutura de natureza geométrica baseada 

nos cinco sólidos platônicos, o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro: 

“Kepler viu nisso uma explicação segundo a qual apenas seis planetas poderiam existir (...) com 

cinco espaços entre si.” (Kepler apud Hawking, 2005: 105): 

 

Os cálculos me consumiam dias e noites, procurava ver se esta idéia concordava com as 

órbitas de Copérnico, ou se meu júbilo se evaporaria, carregado pelo vento. Dentro de 

poucos dias tudo funcionou, e vi como, um por um, cada corpo se encaixava precisamente 

no seu lugar entre os planetas. (Kepler apud Hawking, 2005: 105)20 

 

Em 1766, Johan Tietz, conhecido como Titius e Johann Elert Bode formularam a Lei de 

Titius-Bode baseada na proposição de Kepler, indicando uma progressão das distâncias entre 

os planetas correspondente a 0.4, 0.7, 1.0, 1.6, 2.8, 5.2 e 10.0 unidades astronômicas21. 

Acontece que a distância determinada por 2.8 unidades astronômicas corresponde justamente a 

uma órbita sem planeta, onde aparece o Cinturão de Asteroides em sua posição, e também ao 

número 5, ausente naquela sequência numérica que estávamos propondo (1+2+3+4+6+8=24), 

e o nosso 7, também ausente, estaria associado aos Asteroides Troianos situados a uma distância 

de 5.2 unidades astronômicas, na órbita de Júpiter, demonstrando o potencial arqueoimagético 

da imagem composta por Muybridge, quando relacionada à síntese arqueoimagética o cosmos.  

 

Órbita Objetos  

 

U.A. Número Correspondente Descrição 

Primeira Mercúrio  0,4 1 Planeta rochoso. (telúrico) 

Segunda Vênus  0,7 2 Planeta rochoso. (telúrico) 

Terceira Terra  1.0 3 Planeta rochoso. (telúrico) 

Quarta Marte  1,6 4 Planeta rochoso. (telúrico) 

Quinta Asteroides  2,8 5 (ausente) Cinturão de Asteroides 

Sexta Júpiter  

Asteroides  

5,2 

5,2 

6 

7 (ausente) 

Planeta. Gigante gasoso. 

Asteroides Troianos. 

Sétima Saturno  10 8 Planeta. Gigante gasoso. 

 

Tabela 1:  

Relações arqueoimagéticas entre objetos astronômicos e a zoopraxinoscopia de Muybridge. 

 

 

                                                             
20 Apesar de impraticáveis, as conclusões de Kepler foram essenciais à definição do curso tomado pela ciência 

moderna. Na realidade as órbitas são essencialmente elípticas. 
21 (U.A.). Medida padrão da distância entre o Sol e a Terra. Corresponde à 149.597.870 km. As medidas 

definidas pela Lei de Titius-Bode são aproximadas, porém, muito bem dimensionadas para a época. 
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2.02. Os desafios da Arqueologia da Imagem 

 

O estudo da Arqueologia da Imagem favorece um interesse especial pela produção e 

desenvolvimento das linguagens artísticas visuais, pela análise das imagens e por determinados 

aspectos da história da observação e da investigação dos fenômenos ópticos, salientando os 

seus contextos tecnológicos, científicos e simbólicos. A Arqueologia da Imagem também se 

aproxima da observação empírica dos fenômenos ópticos empreendida desde a Antiguidade e 

com o estudo da captação e da projeção da imagem por meio da estenose22, que culminou no 

surgimento da câmara obscura portátil, que foi denominada de oculus artificialis por Leonardo 

da Vinci. Este aparelho representou por muito tempo uma importante ferramenta de auxílio à 

representação gráfica do desenho e objeto de investigações artístico-científicas, auxiliando o 

processo de compreensão dos mecanismos da visão.  

Durante o século XIX, a câmara obscura portátil atuou como equipamento 

imprescindível para o advento da fotografia e do cinema, e ainda, posteriormente, para o 

advento dos demais equipamentos, aparelhos e dispositivos modernos e contemporâneos de 

captação indicial e de projeção da imagem, situados no paradigma fotográfico. O estudo da 

Arqueologia da Imagem procura estar vinculado aos paradigmas da imagem pré-fotográfico, 

fotográfico e pós-fotográfico23, mas é no paradigma fotográfico que encontra maior afinidade, 

devido à tais questões tecnológicas, históricas, culturais e simbólicas. 

 

2.03. O desenho, a fotografia e a imagem eletrônica 

 

Nossa proposição acerca da Arqueologia da Imagem, em relação as linguagens artísticas 

visuais, utiliza como exemplos estruturantes para o desenvolvimento da pesquisa, o desenho, a 

fotografia, e a imagem eletrônica. Este eixo estrutural foi baseado inicialmente na proposição 

sobre os três paradigmas da imagem formulada por Santaella e Nöth (2001), porém, em nossa 

tese abarcamos somente as linguagens artísticas fixas e bidimensionais que se relacionem direta 

ou indiretamente com aquelas, nas suas mais variadas formas, de acordo com as técnicas úmidas 

e secas, assim como através das diversas possibilidades de exibição efêmera ou perene da 

imagem eletrônica tais como: monitores de vídeo; projeção; recorte a laser; impressão ou 

                                                             
22 Estreitamento de um orifício por onde a luz passa e se projeta de modo invertido no interior de uma câmara 
obscura. Consultar também, câmera estenopéica. 
23 Consultar os três paradigmas da imagem em Lucia Santaella e Winfried Nöth (2001). 
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plotagem sobre diversos tipos de superfície, e outras técnicas que existem ou que possam vir a 

aparecer como decorrência do desenvolvimento tecnológico.  

Quanto à linguagem do desenho, nossa compreensão nos indica que ela se relaciona de 

forma imediata com uma certa motivação fenomenológica da psique, quando conceitos, 

memória, percepção e outras imagens mentais se transformam em impulsos sensórios-motores. 

A linguagem do desenho é vista aqui como uma forma autêntica de produção de sentidos, e, a 

partir de uma leitura do nosso método, apesar de se aproximar conceitualmente do fragmento 

arqueoimagético, por conter essencialmente elementos gráficos visuais, está mais próxima 

daquilo que entendemos como vestígio arqueoimagético. Essa proposição pode ser enunciada 

pela observação dos seus usos e costumes por diversas sociedades em todos os tempos, 

inclusive ao se considerar, sob um viés contemporâneo, diversas formas de representação 

artística, performática, ritualística e simbólica, como formas expandidas de desenho. Isso pode 

ocorrer, por exemplo, durante a criação de elementos gráficos feitos com areia, cuidadosamente 

despejada sobre o solo, com a preparação de corredores forrados com pigmentos coloridos por 

onde passam cortejos festivos ou religiosos, com a formação de grafismos gerados pela 

disposição aleatória de pedrinhas ou de búzios lançados sobre tabuleiros, com a escrita de 

elementos caligráficos de culturas orientais, e também, como vimos, com a instauração da 

tradição modernista que surgiu a partir do dadaísmo e do surrealismo e os usos que foram feitos 

do automatismo.  

A linguagem da fotografia primeiramente pode ser compreendida na sua condição de 

fóssil. (Brandão, 2009). Mas, para a formulação do nosso método procuramos ir além dos dados 

imagéticos tangíveis, pois sabemos que a linguagem fotográfica oferece possibilidades técnicas 

e processuais que ultrapassam seus usos mais comuns ligados a captação e ao registro de uma 

cena, favorecendo uma abordagem mais conceitual. Assim, qualquer imagem, fotográfica ou 

não, poderia ser suscetível a uma prospecção arqueoimagética.  

Além das informações visuais indiciais, a fotografia nos oferece, por debaixo de suas 

camadas estratigráficas mais superficiais, um vasto conteúdo arqueoimagético que pode estar 

atrelado as especificidades dos seus sistemas tecnológicos, pois ali podemos encontrar muitas 

características da óptica: espelhos; lentes; sombras; projeções; eletromagnetismo, dos processos 

alquímicos: corpos; sais, transformação, revelação, do arquétipo do fogo, do arquétipo da 

caverna, do arquétipo do duplo, do arquétipo da fecundidade e do gérmen. (Brandão, 2009). 

Porém, a fotografia, apesar de nos oferecer os vestígios arqueoimagéticos, como no caso 

do desenho, está muito mais próxima daquilo que podemos entender como fragmento 
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arqueoimagético, devido a sua característica indicial. A imagem fotográfica em si pode ser 

compreendida, em sua completude, como um fragmento arqueoimagético, como uma camada 

estratigráfica superficial, óptica e visível. A linguagem fotográfica, quando vista de uma forma 

mais tradicional, é mecânica e indicial. Ela registra e expõe artificialmente as marcas de um 

passado matérico que existiu de fato, em um momento específico. Este artefato indicial 

funciona como um signo que remete a materialidade da cultura. A cultura material e o 

patrimônio material são como estes fragmentos arqueoimagéticos. Eles se apresentam de forma 

concreta. A linguagem fotográfica, que veio surgir muito tempo depois do que o desenho, mas 

que, na sua essência, já existia conceitualmente enquanto procedimento desde os tempos pré-

históricos, de acordo com os dados apontados por Dubois (1993), se relaciona com a cultura, a 

memória e o arquivo. A fotografia pode ser compreendida como um legado patrimonial 

material, tendo surgido da necessidade de captação e arquivamento da imagem. Porém, 

enfatizamos que a imagem fotográfica, como artefato, ultrapassa os limites da materialidade 

imposta pelo suporte em que se apresenta. 

A imaterialidade da cultura se configura como um vestígio arqueoimagético do 

patrimônio material, um elemento em constante mutação simbólica, que pode ser modificado 

ou perdido, mas sempre dependente de algum planejamento. Os indivíduos nascem e logo são 

inseridos em um processo de aprendizagem, recebendo as influências do meio, mas é a partir 

das características herdadas que eles constroem os novos paradigmas. Como vestígio, o 

desenho, em sua essência, também corre o risco do desaparecimento, ainda que sua imagem 

permaneça inalterada, ele é como um palimpsesto, que pode ser raspado e polido com marfim, 

para que se sobreponha uma nova leitura ou interpretação da imagem que representa, estando 

sujeito a variadas interpretações no decorrer dos tempos e dos modos de pensamento. 

Mas o desenho também se relaciona com o planejamento, pois é a expressão de um 

pensamento atemporal, que se projeta para outra dimensão. Não é estático, mas constrói 

realidades a partir de insights. Foi desta forma que o desenho inaugurou a linguagem escrita. O 

desenho é o arquétipo da inovação, da necessidade de ruptura com certas tradições arraigadas, 

e foi por isso que em alguns momentos marcantes na história da arte ocidental, após a perda da 

sua hegemonia, que ocorreu no interstício entre o Neolítico e a Antiguidade, com a introdução 

da escultura e da arquitetura monumental, o desenho reivindicou sua autonomia e rompeu com 

o passado. Isto foi durante o Renascimento, mas apesar de ter conquistado uma certa 

independência por parte de alguns artistas, ainda se manteve por muito tempo submisso às 

linguagens da pintura e da escultura. Depois, quando surgiu a arte moderna, e ainda, a partir da 
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década de 1960, quando extrapolou seus limites técnicos, com a utilização de materiais 

inusitados e a introdução de novos procedimentos, conceituais e heterodoxos.  

As primeiras expressões das linguagens visuais, as mais arcaicas, que podem ter surgido 

através da observação e da imitação das pegadas de uma presa, sugerindo uma relação indicial 

e simbólica entre aquelas pegadas e o alimento, se relacionavam diretamente com o desenho e 

indiretamente com a fotografia. E mesmo as técnicas tridimensionais, como processos 

artesanais de criação, poderíamos afirmar, com base em Santaella e Nöth (2001), se configuram 

como uma expressão do desenho no espaço, podendo ser incluídas entre aquelas linguagens. 

Olivieri acrescenta que: 

 

As unidades mínimas visuais de significação perambulam ainda no estado 

inconsciente, antes de se constituírem no real, no significante definitivo. Esse 

exercício pré-significante da linguagem tem como forma seu caráter intuitivo, 

podendo ainda nesse estado de acaso constituir uma diversidade de conexões com 
o real, permitindo uma série não calculada de possibilidades. O processo criativo 

se fundamenta, portanto no inconsciente, e tem a intuição como base fundamental 

do conhecimento. Esse conhecer, no entanto, possui um caráter sincrético, calcado 

nas experiências ancestrais da humanidade. (Olivieri, 2016: 27) 

 

Como consequência do desenvolvimento das técnicas artísticas bidimensionais, que de 

uma forma geral, tiveram início com o desenho, o grafismo, a incisão, a aspersão e a pintura, 

passando então das cópias manuais para as técnicas mecânicas de reprodutibilidade gráfica, 

como a xilogravura, as técnicas tipográficas que utilizavam caracteres móveis, que tiveram 

origem no Oriente, mas só passaram a ser largamente utilizadas no Ocidente após o invento de 

Gutenberg (Sandberg, 1965) e a produção de papel em larga escala, e finalmente as técnicas 

fotográficas, chegamos à era da imagem eletrônica gerada por meio de interfaces gráficas.  

Este novo paradigma promoveu uma maior eficácia das técnicas de armazenamento 

exibição, reprodutibilidade, diagramação, manipulação, interatividade, e compartilhamento. 

Mas não apenas como consequência do desenvolvimento das linguagens artísticas. Estas 

técnicas eletrônicas também demonstram o desenvolvimento do conhecimento sobre a matéria 

e o desenvolvimento do pensamento em relação aos modelos físicos e matemáticos, dos 

instrumentos de cálculo, como tábuas, cordões, ábacos, réguas e relógios de cálculo, da 

eletricidade, das máquinas de escrever, do computador mecânico, do circuito lógico, do 

computador eletromecânico, do computador eletrônico digital e de uma série de 

aperfeiçoamentos que conduziram os dispositivos eletrônicos até os formatos atuais.  

Dispositivos que fazem larga utilização de microchips e de circuitos integrados que 

resultam na subordinação dos microcomputadores e dos dispositivos móveis aos seus comandos 
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intermediados por uma programação lógica. Estes equipamentos atualmente se encontram aptos 

ao uso de softwares e aplicativos capazes de gerar uma enorme variedade de imagens 

bidimensionais ou tridimensionais que praticamente podem ser direcionadas a qualquer tipo de 

aplicação na sociedade, nas artes visuais, nas ciências ou na indústria. 

A relação da imagem eletrônica com a Arqueologia da Imagem se dá pela própria 

fugacidade do meio. A imagem eletrônica, a princípio, poderia se configurar como uma 

expressão típica da arqueoimagem, que se manifesta de forma latente na superfície da imagem. 

Mas, por ser virtual, também pode transitar de um polo ao outro em meio ao complexo 

arqueoimagético. Todo o sistema físico e lógico computacional serve apenas como suporte 

corporal para que a imagem possa se expressar a partir de comandos gerados pelo utilizador. 

Estes comandos podem ser emitidos por meio do mouse, do toque sobre uma tela sensível, do 

rastreamento do gesto a partir de mecanismos de imersão em realidade virtual e outros 

periféricos.  

As possibilidades de interatividade com estas tecnologias e os seus resultados práticos 

são incrivelmente imensos, podendo ser comparado a um processo de semiose ilimitada. Deste 

modo, a Arqueologia da Imagem poderia nos auxiliar a sempre manter o foco nas ações 

positivas, em favor da autonomia, da flexibilidade, da conduta e do autoconhecimento. 

 

2.04. Preparativos para as análises arqueoimagéticas 

 

A partir do próximo capítulo, demonstraremos os resultados de alguns experimentos de 

análise arqueoimagética que foram realizados com a aplicação do método arqueoimagético.  

Os critérios que procuramos adotar para a escolha das imagens foram a atemporalidade, 

a diversidade cultural, a diversidade de linguagens artísticas, desde que, fixas e bidimensionais, 

e a conformidade com as categorias definidas pelas sínteses arqueoimagéticas. Desta forma, 

procuramos manter a neutralidade em relação aos dados da pesquisa, exaltando seus critérios 

qualitativos e tentando evitar uma abordagem unidirecional. 

Quanto às escolhas das imagens, vejamos mais especificamente suas características: 

atemporalidade, imagens de qualquer período da história da humanidade; diversidade cultural, 

imagens que possam representar a diversidade de expressões artísticas dos variados povos de 

qualquer etnia, de qualquer área geográfica e de qualquer tipo de pensamento; diversidade de 

linguagens artísticas, expressões gráficas que podem se enquadrar em qualquer um dos três 

paradigmas da imagem; e, proximidade com as categorias definidas pelas sínteses 
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arqueoimagéticas. Este último critério acabou por se configurar de forma ainda mais subjetiva, 

visto que, a princípio, qualquer imagem poderia ser analisada dentro de qualquer categoria, 

mas, como será visto, a busca por elementos que possam definir uma categorização das imagens 

acaba por ressaltar ainda mais seus conteúdos arqueoimagéticos de profundidade. 

Escolhemos imagens que atraíram nossa atenção devido aos seus aspectos de 

superficialidade. Estas imagens nos causaram a convicção de que a partir delas poderiam 

emergir pequenas arqueoimagens latentes e grandes arqueoimagens latentes de grande 

interesse para o nosso debate, após a prospecção dos fragmentos arqueoimagéticos e dos 

vestígios arqueoimagéticos.  

Procuramos conferir maior destaque para a primeira imagem de cada um dos capítulos 

seguintes, quando tentamos fazer uma análise bastante minuciosa. Nos dados expostos nos 

subcapítulos dos três capítulos subsequentes, privilegiamos o discurso imagético, enfatizando 

a apresentação das imagens artísticas e científicas. Entretanto, tivemos o cuidado de descrever 

textualmente os resultados que surgiram a partir das análises arqueoimagéticas que foram 

aplicadas em todas as imagens. Neste relatório, incluímos gráficos bastante esquemáticos que 

demonstram os principais fragmentos arqueoimagéticos que foram prospectados nas imagens, 

objetivando uma apresentação mais nítida dos resultados alcançados. Para isso, à maneira dos 

decalques utilizados para a cópia da arte rupestre nas pesquisas de campo, fizemos desenhos 

sobre as imagens digitalizadas em um outro estrato digital24 e os separamos individualmente, 

sem interferir na configuração da imagem original. A partir do próximo capítulo, os termos que 

foram criados estarão acompanhados das suas respectivas siglas.  

Visto que a análise arqueoimagética ocorre em meio ao pequeno sítio arqueoimagético, 

os demais elementos conceituais que compõem o complexo arqueoimagético funcionam como 

uma estrutura teórica que tem a função de embasar a proposta. Para tanto, objetivamos a 

descrição dos aspectos de superficialidade e de profundidade que foram prospectados nas 

imagens analisadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Trata-se dos layers utilizados em softwares de criação e edição de imagens, sejam vetoriais ou bitmap. 
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III. ESQUEMAS ÓPTICOS 

 

Estamos chamando de esquemas ópticos uma das sínteses arqueoimagéticas (SAimag) 

do nosso complexo arqueoimagético (ComplexAimag), a que reúne aspectos das imagens que 

representam a visão e os dispositivos ópticos. Aqui podem se enquadrar, além de características 

da óptica e a fisiologia da visão e de partes do sistema nervoso central, a luz e a sombra, o 

microcosmo e o macrocosmo, o instante e a atemporalidade, a mônada, a dualidade, que podem 

se expressar no humano por meio de seus dois olhos, dos dois lados do cérebro e demais 

características duais, podendo ser físicas ou metafísicas, a estereoscopia, a gruta, a caverna de 

Platão, o desenvolvimento técnico-científico-informacional, os elementos químicos, o sal, o 

silício, o vidro, o espelho, o objeto, a mecânica, o design, a Gestalt, a funcionalidade, a 

memória, o arquivo, a cópia, a reprodutibilidade, a contemplação e a representação. 

 

3.01. Os fólios de Leonardo da Vinci 

 

Na China, por volta do século IV a.C., houve relatos da formação da imagem por meio 

da sua projeção no espaço. Na mesma época, a partir da contemplação, percebida pelos sentidos, 

e da demonstração científica, por meio da indução, Aristóteles relatou o fenômeno de um 

eclipse solar observado no interior de uma câmara obscura. (Lemagny; Rouillé, 1988). No 

século XV, as câmeras estenopéicas, câmeras obscuras, ou câmeras de orifício, passaram a ser 

utilizadas na Europa com uma lente de vidro em sua extremidade frontal, mas somente por 

indivíduos que tinham acesso a erudição. Ainda hoje, mesmo com a massificação global do uso 

e da circulação da fotografia, poucos são aqueles que conhecem os princípios mecânicos, 

ópticos e eletromagnéticos inerentes à técnica. 

Estudos indicam que o vidro começou a ser produzido no Oriente Médio, mas foi no 

Egito que se encontrou contas datadas de 2500 anos a.C. Apesar da antiguidade da sua 

fabricação, o vidro só alcançou as características adequadas para a aplicação óptica na Veneza 

do século XV, sendo que foram os sírios os que desenvolveram as técnicas de soprar o vidro 

aquecido. Depois se criou uma técnica na qual balões de vidro eram secionados em pequenos 

círculos para obtenção de lentes e espelhos. (Hockney, 2002). Porém, durante muito tempo, as 

lentes foram feitas de cristal. Pequenas peças de cristal rochoso e de pedras semipreciosas com 

elevado grau de transparência eram cortadas e polidas com o objetivo de se obter imagens 

ampliadas de objetos vistos por detrás delas. No Iraque foi encontrado um artefato deste tipo 
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que data de aproximadamente 640 a.C. (Challoner, 2010). Essas peças geralmente tinham uma 

espessura maior no centro do que nas bordas. No tocante a este aspecto, observamos que, de 

perfil, estas peças poderiam remeter arqueoimageticamente à representação do contorno das 

pálpebras do olho.   

No século XI, Ibn Al Haythan, mais conhecido como Alhazen, descreveu a estrutura 

fisiológica do olho humano, assim como as suas experiências com câmeras de orifício. Seus 

estudos se baseavam em textos antigos provenientes da Grécia e resultaram no tratado Kitab al-

Manazir. Neste texto, descreve elementos da matemática e da física, principalmente nos campos 

da óptica geométrica, da perspectiva, dos princípios geométricos da visão e da anatomia ocular. 

Alhazen teve muita influência de Aristóteles, de Euclides e de Ptolomeu de Alexandria, vindo 

a exercer grande impacto sobre a Europa medieval e renascentista, pois, como sabemos, a 

Arábia, incluindo partes da Ásia e da África, tiveram grande importância na conservação de 

conhecimentos antigos e na construção de novos conhecimentos. Estes estudos desenvolvidos 

por eruditos árabes foram depois propagados para a Europa através da península Ibérica e logo 

em seguida para as Américas, através do oceano Atlântico. O período que se estendeu do século 

VIII, no ano de 718, ao século XV, em 1942, foi à época, o de maiores conquistas científicas 

para estes povos. (Ronan, 1987).  

Leonardo da Vinci estudou os princípios teóricos descritos por Alhazen, assim como 

fizeram Kepler, Descartes e outros pensadores. Nas páginas do Códice Atlântico25 de Vinci 

(Vinci, 2008b) podem ser apreciados muitos desenhos e textos relativos aos estudos ópticos, 

sendo que alguns destes são citações a Alhazen, a exemplo dos estudos sobre a reflexão em 

superfícies convexas, que chegaram até Vinci por meio dos textos de Witelo, Pecham e Bacon. 

(Capra, 2008). 

A primeira imagem que analisamos, utilizando o método arqueoimagético (MAimag), é 

um desenho de Vinci que se põe em uma zona fronteiriça entre a expressão artística e a 

investigação epistemológica. Este desenho, que também pode ser apreciado como uma 

ilustração científica, ainda em desenvolvimento, em relação aos seus critérios formais, compõe 

uma das páginas do Códice Atlântico e representa uma pequena parte do seu processo criativo. 

Este é um dentre os diversos manuscritos deixados pelo artista em forma de cadernos de notas 

e folhas com desenhos, miscelâneas e estudos. Outros fólios conhecidos são os Estudos 

Anatômicos, a Coleção Windsor, o Codex Arundel, o Codex sobre o vôo dos pássaros, os Codex 

                                                             
25 Codex Atlanticus. Il códice Atlantico dela Biblioteca Ambrosiana di Milano. 
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Forster, o Codex Leicester, os Códices Madri, os Manuscritos do Institut de France, o Codex 

Trivulzianus e o Codex Urbinas, mais conhecido como Trattato Della Pittura. (Capra, 2008).  

Ao termos percorrido as páginas onde constam as cópias dos manuscritos e ao termos 

contemplado a imagem escolhida para a análise arqueoimagética (AAimag), pudemos perceber 

como era dinâmico o seu pensamento. Os temas variam entre rabiscos triviais e anotações 

pessoais a estudos de mecânica, de geometria, de arquitetura, de óptica, de astronomia, de 

geografia, de botânica, de química e de anatomia, abrangendo um período de mais de quarenta 

anos da sua carreira. (Vinci, 2008a). 

 

 

 

Figura 24:  

Leonardo da Vinci.  

Códice Atlântico, Vol. 4, Folha 233r. Desenho. 17,7 x 19,1 cm. s/d. 

 

A seguir, serão expostos os resultados obtidos a partir da análise arqueoimagética 

(AAimag) que foi realizada. Já com a imagem exposta, e após alguns segundos com o olhar 

voltado para a mesma, tendo percebido seus aspectos icônicos, partimos para a identificação 

das configurações gerais de existência e de contiguidade, e para a prospecção de alguns dos 

fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag). Primeiramente, notamos que o suporte da imagem 

tem a forma de um retângulo disposto na horizontal, mas um retângulo bem achatado, quase se 
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aproximando de um quadrado. E se um quadrado fosse, poderia ter uma diagonal em declive. 

Para dar início a esta análise arqueoimagética (AAimag), vamos considerar apenas uma 

diagonal, que poderia passar próxima ao ponto central, e a partir deste ponto, subir em direção 

ao vértice superior, no lado oposto. Acontece que esta linha que sobe, também em diagonal, 

representa o raio de uma circunferência, que poderia ser concêntrica ao suposto quadrado. Esta 

seria a maior circunferência que aparece na imagem, pois há uma outra menor, que tangencia 

aquele ponto central e tem o seu próprio centro logo abaixo. Este centro mais baixo também 

define um arco que a contorna logo acima. Além destas linhas dispostas em duas diagonais, 

existem outras que acompanham o movimento, porém com ângulos distintos. A imagem 

também apresenta uma reta horizontal e uma reta vertical que se cruzam formando uma corda 

na circunferência maior. 

Após termos identificado elementos de superficialidade da imagem, efetuamos a 

descrição formal dos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag), ligado à categoria da existência 

e da contiguidade, definindo, em primeira instância, as pequenas arqueoimagens latentes 

(PqArq). Primeiro, uma circunferência grande, de contorno traçado a compasso, apresentando 

uma leve variação tonal, fazendo com que haja uma certa transparência na parte inferior do lado 

esquerdo. Uma circunferência pequena, de contorno bem definido, disposta no centro da parte 

inferior da imagem. Algumas retas com diferentes ângulos de inclinação que seguem um ritmo 

uniforme. Uma reta horizontal. Uma reta vertical, de onde partem outros elementos gráficos. 

Poderíamos supor que as duas circunferências e o arco foram traçadas a partir desta reta vertical. 

Neste caso, seriam dois raios de duas circunferências e um raio de um arco de circunferência. 

E finalmente uma cruz, que ocupa toda a área central da imagem. 

A imagem que estamos analisando trata da descrição da incidência da luz sobre a 

superfície de um espelho convexo e de como o fenômeno é percebido por um observador. Este 

problema foi examinado inicialmente por Alhazen (Flood, 2013: 48), mas repercutiu nas obras 

de pensadores que o estudaram e propagaram estas ideias, a exemplo do próprio Vinci. A partir 

deste momento, partimos para uma prospecção nos estratos arqueoimagéticos mais profundos, 

até nos aproximarmos de níveis extremos expressos pelas arqueoimagens latentes (ArqLat).  

Vejamos como os vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) e as grandes arqueoimagens 

latentes (GrArq) poderiam vir a se apresentar, em aproximação com a terceiridade peirceana, 

nesta segunda instância da nossa análise arqueoimagética (AAimag), quando intentamos um 

maior aprofundamento naqueles conteúdos arqueoimagéticos.  
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Devido à característica inata do reconhecimento de faces, pudemos prospectar logo de 

início um desenho muito ingênuo de uma face com dois olhinhos, fazendo lembrar um esboço, 

um desenho naïf, ou uma máscara ritualística. A imagem também apresenta explicitamente a 

grande arqueoimagem latente (GrArq) do movimento em arco ascendente, correspondendo à 

visão de um observador. Este movimento demonstra o deslocamento do olho sobre a borda da 

circunferência maior e a percepção do reflexo sobre o espelho convexo, em uma relação espaço-

temporal. Aqui poderíamos intuir uma sensação de deslocamento, quadro a quadro, como se 

fizesse parte de um roteiro cinematográfico, em analogia direta com o termo grego kínesis, 

semelhante ao efeito de movimento estroboscópico. (Wertheimer apud Arnheim, 1986: 379-

84). Dizemos que se trata de uma grande arqueoimagem latente (GrArq), pois nem o 

movimento nem os olhos nas diferentes posições são apresentados de forma naturalista, mas 

apenas sugeridos. O que se apresenta de fato é o esboço de um gráfico onde as marcações 

indicam: a-occhio, b-occhio, c-occhio, d-occhio. Assim, podemos perceber em que medida a 

Arqueologia da Imagem (AImag) se relaciona com a própria linguagem e de que forma o 

método arqueoimagético (MAimag) contribui, de maneira simples, com a interpretação dos 

discursos imagéticos. Alguns outros vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) definiram grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) do tucano, voltado para o lado direito, da floresta tropical, da 

extinção e da ameaça. 

As duas circunferências alinhadas e o centro da circunferência menor, agrupados, seriam 

fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag), definindo pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) 

que remeteriam, em segunda instância, ao vestígio arqueoimagético (VesAimag) que definiria 

a grande arqueoimagem latente (GrArq) de um olho, nos fazendo recordar de algumas 

ilustrações científicas, de Alhazen, de Bacon, de Descartes e do próprio Vinci, assim como 

outras ilustrações mais antigas ou atuais sobre anatomia e fisiologia, sendo que a circunferência 

maior indicaria a superfície da córnea, a circunferência menor indicaria a íris, e o centro desta, 

a pupila. As retas em diagonal, do lado direito, viriam a definir grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) dos cílios, na parte externa do olho, e as do lado esquerdo, os músculos, as artérias e 

outras estruturas internas. Neste sentido, também prospectamos a grande arqueoimagem latente 

(GrArq) do ciclope.  

A reta vertical, como pequena arqueoimagem latente (PqArq), remeteria a uma grande 

arqueoimagem latente (GrArq), em uma camada um pouco mais profunda. A reta partiria do 

ponto ao qual identificamos como uma pupila, em direção a parte superior da imagem, até tocar 

perpendicularmente uma reta horizontal, que representaria uma superfície vista a partir de um 
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plano superior, que se fosse na parte interna do olho, estaria posicionada em um local próximo 

à retina. A partir deste ponto, a reta mantém sua trajetória ascendente, e, neste caso, ela passaria 

a representar a fóvea e o nervo óptico, conduzindo os estímulos sensórios ao cérebro e 

realizando a decodificação da percepção óptica. Existe ainda uma diagonal, que parte do ponto 

identificado como sendo a pupila e se desloca para a borda da circunferência maior, como que 

se demonstrasse o esquema da imagem sendo projetada na parte interna do olho, representada 

pelo arco de circunferência, que passaria pelo interior da câmara anterior e da câmara posterior 

em direção à retina. Estas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) indicariam todo o aparato 

óptico da percepção visual, o esquema óptico de aparelhos mecânicos, mas também a forma 

como a imagem interage com o tempo, com o espaço a com a matéria. (Bergson, 2006). 

 

 

 

Figura 25:  

Análise arqueoimagética do desenho de Vinci. 2018. 

 

Concentrando nossa atenção nas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) das retas 

que se cruzam, foram definidas, em segunda instância, grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) que se relacionam com os arquétipos da verticalidade, da árvore frondosa, a árvore da 

vida, da escada de ascensão, da cruz do cristianismo e com o sofrimento do Cristo, com os jogos 

de tabuleiro, com o quadrado, com os quatro pontos cardeais, os quatro elementos e as quatro 

estações do ano. Este mesmo quadrado, no contexto da obra de Vinci, poderia ser transformado 

geometricamente em um retângulo áureo, a partir de um raio de circunferência que partiria do 

ponto médio da sua base. 

Em relação à questão da proporcionalidade relacionada à reta horizontal daquelas retas 

que se cruzam, a imagem poderia sugerir grandes arqueoimagens latentes (GrArq) que se 
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aproximam de outro desenho de Vinci, O homem vitruviano. Pois nele também pudemos 

encontrar, arqueoimageticamente, a relação entre um círculo e um quadrado, como vimos 

anteriormente, e uma reta bem definida que marca os pontos extremos das alturas da cabeça e 

das pontas dos dedos das mãos que tocam a circunferência internamente, reforçando o arquétipo 

do Cristo, assim como a equânime proporcionalidade entre a altura da figura e a largura dos 

seus braços abertos, estando exatamente inscritos no quadrado. E, pelo fato de estarmos 

analisando aspectos da imagem que se vinculam à representação do homem vitruviano, também 

prospectamos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de deuses mitológicos com muitos 

braços e muitas pernas e todo o arquétipo zooantropomórfico contido nestas representações, 

fato que marcou parte significativa do pensamento antigo expresso na arte. Este seria um 

arquétipo no qual o fator de exceção da norma poderia estar relacionado ao divino, como pode 

ser visto até os dias atuais em regiões da Índia, por exemplo, onde pessoas com alterações 

morfológicas são divinizadas e chegam a receber peregrinos que as adoram como deuses. 

 

 

 

Figura 26:  

Leonardo da Vinci. 

O homem vitruviano. Desenho. 34,3 x 24,5 cm. ca. 1490. 

 

Grandes arqueoimagens latentes (GrArq) tecnológicas também puderam ser intuídas a 

partir da análise arqueoimagética (AAimag) do desenho de Vinci, ao analisarmos fragmentos 

arqueoimagéticos (FrAimag) que definiram pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) como 

o arco, os círculos e as retas. A configuração geral da imagem pôde nos remeter aos seus 
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próprios projetos mecânicos, mas também às invenções mecânicas que o precederam e as que 

vieram depois dele. Estamos falando de um período que abarca a maior parte da história da 

humanidade, desde os tempos em que as pedras eram lasqueadas. Neste sentido, a imagem nos 

apresentaria, na forma de um esboço muito elementar em estilo geométrico, uma grande 

arqueoimagem latente (GrArq) antropomórfica relacionada à arqueologia e à indústria lítica, 

de um indivíduo de perfil, agachado, com o dorso curvado sobre si mesmo. O antebraço, que 

estaria entre as pernas, conferiria o movimento em sequência ao braço para que o artefato lítico 

pudesse ser produzido. Esta grande arqueoimagem latente (GrArq) se associaria à muitas outras 

grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da arte pré-histórica e da arte moderna. Nestes dois 

âmbitos, podemos notar uma forte esquematização produzida por grafismos com uma tendência 

à abstração da forma. 

 

 

 

Figura 27:  

Análise arqueoimagética do desenho de Vinci. 2018. 

 

Ao termos adentrado na atmosfera simbólica dos conteúdos que se referem diretamente 

à arqueologia, em relação às grutas, e de como um feixe luminoso se projetaria para o seu 

interior, o fragmento arqueoimagético (FrAimag) que definiu a pequena arqueoimagem latente 

(PqArq) representada pela circunferência maior, nos remeteu ao vestígio arqueoimagético 

(VesAimag) e à grande arqueoimagem latente (GrArq) de um salão subterrâneo, e a menor, a 

de um lago.  

Notemos que a partir de um ponto, do alto à esquerda, um feixe de retas se projeta em 

direção à circunferência menor, e dos pontos que se formaram abaixo, partem outras retas que 

se direcionam para logo adiante e para o alto. Esta poderia ser simplesmente a descrição dos 
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fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag), caso estivéssemos nos referindo à primeira instância 

da análise arqueoimagética (AAimag), mas como estamos descrevendo a prospecção do 

vestígio arqueoimagético (VesAimag), em segunda instância, isso implica diretamente na 

formação da grande arqueoimagem latente (GrArq) da caverna. Desta forma, aqueles vestígios 

arqueoimagéticos (VesAimag) sugeriram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de uma 

fenda no teto de uma caverna por onde passaria a luz, que estaria incidindo sobre a superfície 

um lago subterrâneo e refletindo internamente no teto. Algumas retas abaixo da altura da 

circunferência menor remeteriam à grandes arqueoimagens latentes (GrArq) que indicariam o 

fenômeno da refração da luz que ocorreria a partir da superfície do lago para dentro.  

Ao procedermos à análise arqueoimagética (AAimag) e ao adentrarmos no tema da 

caverna, nos veio à memória a imagem de uma fotografia captada na Chapada Diamantina, 

onde aparecem de forma muito precisa alguns fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que se 

aproximam das grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da caverna que foram prospectadas 

no desenho de Vinci. Este fato poderia demonstrar o quão importante foi o papel do 

inconsciente individual na escolha da imagem a ser analisada. Dentre tantas que sondamos em 

pelo menos cinco volumes distintos do Códice Atlântico, escolhemos justamente aquela que 

por afinidade nos agradou de forma mais determinante. 

 

 

 

Figura 28:  

André de Faria. 

Poço Encantado. Fotografia. ca. 1995. 
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Em relação à fotografia, seria interessante percebermos como os ângulos da iluminação 

natural se relacionam de forma harmoniosa com os ângulos dos traços do desenho de Vinci, e 

pensarmos sobre o tempo de existência desta caverna. Fato curioso é sabermos que o fenômeno 

ocorre somente durante alguns meses do ano, de acordo com a inclinação do eixo da Terra. Este 

aspecto cósmico não pôde ser menosprezado, pois também se configura, em relação ao desenho 

de Vinci, como um fato implícito ao contexto da análise arqueoimagética (AAimag), e assim, 

como uma grande arqueoimagem latente (GrArq) prospectada em um estrato de extrema 

profundidade. No entanto, não sabemos se a fenda no teto da caverna é natural e qual o tempo 

da sua existência, nem o porquê do interesse geral em fotografia, em fenômenos ópticos e em 

tantas questões científicas, filosóficas, artísticas e religiosas que tem mobilizado nossos 

esforços durante todos estes anos. 

 

3.02. Esquemas ópticos: outros resultados 

 

A partir do próximo subcapítulo serão apresentadas imagens de diversos estilos que 

foram submetidas ao método arqueoimagético (MAimag), tendo sido categorizadas pela síntese 

arqueoimagética (SAimag) esquemas ópticos.  

Começaremos apresentando uma imagem estereoscópica da Lua, na qual ela aparece 

duplicada, e em seguida, uma ilustração árabe do período medieval representando a anatomia 

do olho, tal qual era compreendida pelos eruditos da época. A terceira imagem trata de um 

desenho técnico das lentes compostas de uma objetiva fotográfica moderna. Na sequência, uma 

ilustração de Descartes que apresenta uma parte dos seus estudos ópticos. A quinta imagem 

trata de uma intervenção artística contemporânea feita por Arnulf Rainer sobre uma ilustração 

científica do século XIX. A sexta imagem é uma fotografia digital de nossa autoria. A arte 

moderna europeia também está representada, primeiramente com uma obra de Piet Mondrian, 

em seguida com uma obra de Kandinsky, e por fim, com uma obra de Klee, compreendendo os 

anos que vão de 1911 até 1932, ou seja, uma parcela significativa do período que abrangeu a 

arte modernista europeia. A arte baiana aparece representada primeiramente por meio de um 

desenho acadêmico de Presciliano Silva e em seguida através de uma gravura de Calasans Neto. 
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3.03. Estereoscopia 

 

 

 

Figura 29: 

Autoria desconhecida/ Alamy Photo. 

Lua cheia. Estereoscopia sobre cartão. 1891.  

  

A imagem acima apresenta uma dupla reprodução fotográfica, onde aparecem algumas 

dessemelhanças e particularidades entre ambas. No caso, se trata de um registro fotográfico 

estereoscópico. Este tipo de imagem tem a característica de retratar a mesma cena com pontos 

de vista ligeiramente afastados, de maneira que, quando apreciado em um visor estereoscópico, 

o resultado perceptivo visual, por meio da técnica, se aproxime ao modo como se perceberia a 

imagem em meio ao espaço tridimensional se utilizando a visão binocular comum. A apreciação 

da fotografia estereoscópica confere à terceira imagem resultante, formada no córtex cerebral, 

uma sensação óptica de apreciação de uma imagem dinâmica. 

Se destacam na imagem, as duas formas circulares contendo texturas e volumes, que em 

alguns momentos definem intensos contrastes de tonalidade. O fundo chapado na cor bege, que 

representa o suporte da imagem, a superfície mais escura que contorna as circunferências e as 

duas imagens da Lua, criam a sensação de planos sobrepostos. 

 

 



155 
 

 

 

Figura 30: 

Análise arqueoimagética da estereoscopia Lua cheia. 2018. 

 

Nesta imagem, prospectamos, em primeira instância, os fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) de duas circunferências, da simetria, da textura e do contraste tonal, definindo suas 

principais pequenas arqueoimagens latentes (PqArq).  

Os vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) encontrados, em segunda instância, deram 

origem à grandes arqueoimagens latentes (GrArq) que se relacionam com a dualidade, com a 

sombra e com os pares de opostos.  

Também foram achadas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da hierogamia, da 

segmentação do zigoto, do hibridismo, da complementaridade, do hermafrodita, dos portais do 

templo sagrado, do livro aberto, da verdade, da paralaxe, dos olhos, do terceiro olho, das 

cavidades oculares, do crânio e do fóssil. Assim como, grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) da tridimensionalidade, do círculo, do embrião cósmico, do calendário lunar, do tempo, 

do espaço, do espelho, do reflexo solar, da paisagem, das crateras, dos vales e das montanhas. 
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3.04. Anatomia do olho 

 

 

 

Figura 31: 

Al-Mutadibi/ Bridgeman Art Library. 

Anatomia do olho. Ilustração. Séc. XII. 

 

A ilustração apresentada se refere ao desenho anatômico do olho, da forma como era 

compreendido por Al-Mutadibi durante a era medieval, em pleno século XII. Nesta 

representação, foram prospectados fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) do círculo, da 

elipse, da simetria, do triângulo e da escrita, definindo suas principais pequenas arqueoimagens 

latentes (PqArq).  

Após a prospecção de alguns dos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag), alcançamos 

algumas das expressões que vieram a definir suas grandes arqueoimagens latentes (GrArq). 

Estes aspectos arquetípicos de profundidade poderiam remeter aos desenhos arqueológicos que 

descrevem os artefatos identificados como vasos cerâmicos.  

Os desenhos arqueológicos surgiram dentro de uma tradição em que se pretendia 

documentar e divulgar dados epistemológicos voltados para questões sociais, políticas ou 

culturais, podendo servir à diversos fins metodológicos. Estes desenhos se configuram, em 

geral, como fontes de informações técnicas que especificam características dos restos 

encontrados e dos sítios, podendo servir à tarefas como descrição, classificação ou 

reconstituição.  

A produção de cerâmicas, por sua vez, evoca a proximidade com o início do período 

Neolítico, em terras orientais, onde foram encontrados artefatos que podem ter sido as primeiras 

produções realizadas nesta linguagem. Provavelmente esta era uma atividade de grupos 
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formados por caçadores-coletores nômades, que faziam uso da técnica de secagem ao sol e 

também de aquecimento com fogo. Porém, assim como diversos outros materiais, a cerâmica 

passou a desempenhar um papel definitivo a partir de então, estando presente em diversas 

atividades produtivas de tecnologias rudimentares, mas também na indústria de tecnologia 

digital. Desta forma, algumas das suas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) poderiam ter 

relação com a vida cotidiana de diversas sociedades, com seus usos e costumes, com seus rituais 

sagrados de cura e purificação, com os vasos alquímicos, com o cozimento da cerâmica e do 

alimento, com sua relação com o fogo e com a luz, que propicia o fenômeno da visão. 

 

 

 

Figura 32: 

Análise arqueoimagética da ilustração de Al-Mutadibi. 2018. 

 

Nossa análise arqueoimagética (AAimag) também resultou em grandes arqueoimagens 

latentes (GrArq) da caverna e da Lua, dos seus ciclos de fases, das marés e dos eclipses, da 

matéria, dos elementos químicos e das substâncias essenciais à vida, da folha, da vegetação, 

das florestas, dos seres sobrenaturais, dos caçadores, dos artefatos líticos, das pontas de 

projéteis de sílex, dos microlitos, da indústria lítica, do cristal, do vidro e das lentes biconvexas. 
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3.05. Objetiva grande angular 

 

Diversos tipos de lentes simples foram largamente utilizadas em câmeras obscuras. A 

partir de 1829 até 1860, os equipamentos fotográficos, e o próprio daguerreótipo, passaram a 

utilizar lentes compostas com dois elementos, que eram conhecidas como dubletos. Desde 

então, surgiram novos projetos, diversificando exponencialmente os modelos de câmeras e 

objetivas. (Trigo, 2005). Muitas câmeras fotográficas modernas equipadas com lentes 

compostas com mais de dois elementos, que começaram a ser produzidas por volta da segunda 

metade do século XX, passaram a incorporar os sistemas de objetivas intercambiáveis. Estas 

câmeras podiam ser acopladas a três tipos de objetivas, a grande angular, a normal e a 

teleobjetiva, sendo muito ampla a variedade de marcas e de projetos ópticos. 

 

 

 

Figura 33: 

Thales Trigo/ Senac São Paulo.  

Objetiva grande angular. Desenho técnico. 2005. 

Imagem apresentada na posição vertical. 

  

Devido ao caráter técnico e descritivo da imagem, sua configuração é bem simples, 

apresentando bordas nítidas e uniformes, e um tom de cinza chapado. As curvas se destacam 

na composição, principalmente aquela que define a base da imagem. 

Serão descritos, abaixo, alguns dos resultados da análise arqueoimagética que foi 

realizada a partir desta imagem, que compõe um volume técnico sobre equipamentos 

fotográficos, representando uma ilustração científica do século XXI. (Trigo, 2005). 
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Nesta análise arqueoimagética encontramos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) 

elementares, definindo, em primeira instância, pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) como 

o triângulo, a reta vertical, a curva e as retas horizontais.  

A partir destes elementos gráficos, foram encontrados vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) que poderiam expressar, em segunda instância, grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) relacionadas ao Buda sentado em pose meditativa, e também ao fogo, a transformação, 

a balsa, ao caminho, a escada de ascensão, ao olho do peixe, a proporção, a perspectiva óptica, 

a deformação da imagem e a pirâmide. 

 

 

Figura 34: 

Análise arqueoimagética do desenho de Thales Trigo. 2018. 

 

As objetivas grande angular ampliam a imagem dos objetos em primeiro plano e 

diminuem a dos objetos mais distantes. Poderíamos traçar um paralelo entre as aberrações 

ópticas e algumas desordens da percepção, como por exemplo, o desfoque, quando não há 

definição, a refração, quando se desviam os objetivos, e a ampliação, quando há exagero ou 

desmedida sobre aspectos de uma dada situação.  

Com a aplicação do método arqueoimagético (MAimag) poderia se conferir a necessária 

importância aos aspectos positivos e construtivos, e desconsiderar os aspectos negativos das 

nossas existências. De forma semelhante, se faz uso da psicologia da Gestalt, quando se busca 

priorizar a figura ou o fundo, que sempre se alternam e mudam de status, como elemento a ser 

realçado, seja em uma imagem visual ou em algum outro aspecto psicológico da percepção. 
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3.06. Dioptrices 

 

 

 

Figura 35: 

René Descartes. 

Dioptrices Cap. VIII. Ilustração científica. 1692. 

 

Cientista, filósofo, físico e matemático, René Descartes buscava na linguagem algébrica 

um simbolismo para a ordem universal. Assim, propôs soluções e simplificações para diversos 

problemas. No seu Discurso do método (Descartes, 2006), de 1637, relata a importância da 

transmissão do conhecimento entre a comunidade científica. Penna relata que muitos autores 

consideram que a teoria do conhecimento surgiu com Descartes. Assim, o ato de conhecer teria 

se convertido em objeto privilegiado da reflexão filosófica. (Penna, 2000). A gravura acima foi 

originalmente publicada em Opera philosophica (Descartes apud Arp, 2014: 354), uma obra 

repleta de ilustrações científicas, em meio às considerações teóricas de Descartes. 
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Figura 36: 

Análise arqueoimagética da ilustração de Descartes. 2018. 

 

Ali prospectamos o triângulo, o círculo e o retângulo como principais fragmentos 

arqueoimagéticos (FrAimag), e deste modo, pudemos definir algumas das suas pequenas 

arqueoimagens latentes (PqArq). 

Em seguida encontramos o vestígio arqueoimagético (VesAimag) do olho como vaso 

receptor de imagens e definimos as grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do desenho 

arqueológico, da fisiologia, da óptica e da caverna.  

Outras grandes arqueoimagens latentes (GrArq) que foram achadas são a dos estratos 

arqueológicos, do inseto, da espada de São Jorge, da oftalmologia, do globo terrestre, da esfera 

armilar, do telescópio, do observatório astronômico, e da câmera fotográfica posta sobre o tripé, 

sendo que algumas destas, com a imagem invertida, de forma a estar voltada para baixo. 
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3.07. Desenho contemporâneo sobre ilustração científica 

 

 

 

Figura 37: 

Carl F. Philipp von Martius/ Arnulf Rainer. 

Tábula 80. Técnica mista sobre papel. Séc. XIX/ 1993-9. 

 

Em 1817, o botânico Carl F. Philipp von Martius foi incumbido de participar da 

Expedição Austríaca, em uma missão artística e científica ao Brasil que objetivava a coleta e a 

descrição de material botânico para estudos. (Rainer; Martius, 2000: 11). Apesar de ter 

difundido ideias estereotipadas sobre a diversidade das populações da América do Sul (Martius 

apud Funari; Noelli, 2015), Martius registrou diversos aspectos da paisagem tropical brasileira, 

assim como petroglifos rupestres, e dedicou muitos esforços ao estudo das palmeiras, fato que 

resultou em seu opus magnum intitulado Historia naturalis palmarum, “até hoje considerada 

uma das monografias basilares sobre palmeiras.” (Rainer; Martius, 2000: 11). 

Pouco mais que um século após o seu retorno, o artista contemporâneo Arnulf Rainer, 

que há décadas coleciona livros antigos, dá início à sua intervenção sobre um dos volumes da 

publicação de Martius, desenhando freneticamente sobre todas as suas páginas. A imagem 

acima se trata de uma das páginas de um volume do Historia naturalis palmarum que foi 

desenhada em estilo contemporâneo por Arnulf Rainer. O artista não poupou nem mesmo a 

capa, onde destacou a sua assinatura em meio à muitos rabiscos. Numa atitude semelhante à 

dos cientistas expedicionários, Rainer coleta, armazena, analisa e intervém sobre a matéria 

prima do seu ofício.  
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Diríamos que, devido à natureza intrínseca da arte, Rainer se coloca na posição de 

intérprete, e, ainda que esteja numa posição hegemônica, por ser proveniente de um país com 

altas taxas de desenvolvimento, o artista adota um discurso partidário ao subalterno, colocando 

em questão certos valores instituídos. Boa parte da produção artística de Rainer consiste em 

desenhar freneticamente sobre livros antigos de valor inestimável para a cultura. Entretanto, 

como declara o teórico Teixeira Coelho, a arte também é o paradoxo da cultura. Uma das formas 

adotadas pela arte, no sentido de apontar para um novo paradigma, é pela aniquilação da 

tradição, pela negação da cultura, por isso o caráter revolucionário da arte. (Coelho, 2008: 107). 

 

 

 

Figura 38: 

Análise arqueoimagética da obra de Martius/ Rainer. 2018. 

 

Nesta análise arqueoimagética (AAimag) encontramos fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) como o rabisco, a elipse e a reta vertical, definindo algumas das suas pequenas 

arqueoimagens latentes (PqArq).  

Na prospecção realizada em segunda instância, surgiram vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) que vieram a definir grandes arqueoimagens latentes (GrArq) que remetem à 

verticalidade, à paisagem tropical, à floresta, à tempestade, à devastação, ao caos, ao fogo, à 

Fênix, à pré-história, à caverna, ao abrigo, à câmera obscura, ao diafragma, a barba, ao cabelo, 

a boca e a fome. 
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3.08. Paradigmas tecnológicos 

 

 

 

Figura 39: 

André de Faria. 

Espectro-tempo: arqueologia da imagem. Fotografia digital. 2009. 

 

A fotografia digital Espectro-tempo: arqueologia da imagem foi tratada em um software 

de edição de imagens bitmap, resultando na alteração dos seus níveis de cor e de contraste. 

Entretanto, a obra, em sua totalidade, abarca uma série de procedimentos híbridos que tiveram 

início com a coleta, ou prospecção superficial, em antiquários e assistências técnicas, de 

equipamentos fotográficos obsoletos e partes de equipamentos fotográficos danificados. Este 

material prospectado, foi transportado, identificado, datado, classificado, fotografado e tratado 

no software específico, quando os achados adquiriram novas significações devido ao trabalho 

artístico desenvolvido sobre eles. (Brandão, 2009). Desta forma, neste processo experimental, 

fizemos uma adaptação do trabalho arqueológico, que de maneira geral, de acordo com Funari, 

pode ser dividido em quatro fases: pesquisa de campo; processamento do material coletado; 

estudo e publicação. (Funari, 2003). 

A obra trata dos paradigmas tecnológicos de baixa e de alta tecnologia, e de assuntos 

que podem envolver as artes, as ciências e a filosofia. (Krauss, 2002), (Benjamin, 1994), 

(Santos, 1996), (Vieira, 2006), (Bergson, 2006). A imagem apresenta parte da estrutura 

mecânica de uma câmera SLR de 35 mm. No topo da imagem, em destaque, se pode notar a 

presença do pentaprisma. Este componente tem a função de corrigir a posição da imagem que 

se projeta para o interior da câmera, chegando ao visor, já que ao transitar pelo sistema integrado 

composto pela objetiva, tendo passado pelas lentes compostas, e pelo espelho, a imagem 
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transmitida resultaria invertida. O tratamento da fotografia, que foi tomada em estúdio por uma 

câmera DSLR, gerou cores complementares de alto contraste, evidenciando partes do aparelho 

fotográfico e alguns dos componentes da sua mecânica interna, mas principalmente o 

pentaprisma, que adquire grande destaque em meio à composição. 

 

 

 

Figura 40: 

Análise arqueoimagética da fotografia digital de André de Faria. 2018. 

 

Ao termos realizado a prospecção arqueoimagética (ProspAimag) da fotografia digital 

Espectro-tempo: arqueologia da imagem, pudemos encontrar os fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) do triângulo, da circunferência, do retângulo e das cores complementares, definindo 

algumas das suas principais pequenas arqueoimagens latentes (PqArq). 

Na análise arqueoimagética (AAimag) realizada em segunda instância, verificamos a 

ocorrência de vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que podem definir grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) do relógio de sol, do tempo, do olho, da lente, da geometria 

óptica, da correção da imagem, do sólido prismático, da decomposição da luz, dos sólidos 

platônicos, dos elementos terra, fogo, água e ar, do sólido rochoso, da lava, da fornalha, da 

vidraria, do balão de vidro, do espelho, do reflexo, da escala geológica, da gruta, do cristal, do 

silício, do elemento químico, do mineral, da física, da imagem, da metafísica, da tecnologia 

digital, das sociedades contemporâneas e do hibridismo.  
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3.09. Fragmentos pictóricos 

 

 

 

Figura 41: 

Piet Mondrian. 

A árvore prateada. Pintura. Óleo sobre tela. 78,5 x 107,5 cm. 1911. 

 

No contexto da arte moderna do começo do século XX, em relação ao conjunto da obra 

de Mondrian, a pintura A árvore prateada descreve parte do percurso traçado por artistas que 

buscavam definir o conceito do plano pictórico bidimensional na tradição artística do Ocidente. 

Foi por meio da pesquisa sobre a fragmentação da forma, influenciada sobretudo pelo cubismo, 

que o artista conseguiu alcançar, na década de 1910, os primeiros resultados que apontavam 

para as suas conhecidas pinturas regulares e econômicas no uso dos elementos plásticos, 

compostas por paralelogramos, contrastes tonais e cores primárias. Estas pinturas contribuíram 

para o rompimento com a representação ilusionista do retrato e da paisagem que predominou 

por muitos séculos na pintura ocidental, quando esta fez uso do mimetismo através dos recursos 

técnicos, a exemplo dos diversos métodos de perspectiva e da paleta cromática. A proposta 

queria ressaltar os aspectos mais elementares da pintura, como o pigmento e o plano pictórico, 

ressaltando a característica bidimensional do suporte. 

O espaço que define a composição se apresenta fragmentado, dividido por uma série de 

pinceladas curtas. A tonalidade é neutra, caracterizada por variações de intensidade dos cinzas. 

O centro da composição aparece de forma mais complexa e com os contornos mais evidentes 

do que nas suas extremidades. 
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Figura 42: 

Análise arqueoimagética da pintura de Mondrian. 2018. 

 

Nesta análise arqueoimagética (AAimag) foram achados fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) da curva e da gradação tonal, definindo algumas das suas pequenas arqueoimagens 

latentes (PqArq). 

Na inspeção realizada em segunda instância, surgiram vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) que vieram a definir grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da árvore seca, do 

inverno, do frio, da pele ressecada, das rugas, do ancião, da terra rachada, da superfície das 

águas, do movimento, da experimentação óptica, do vidro quebrado, do espelho e do reflexo. 
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3.10. Arte modernista abstrata 

 

 

 

Figura 43: 

Wassili Kandinsky. 

Composição VII. Pintura. Óleo sobre tela. 200 x 300 cm. 1913. 

 

Quando se afirma que Kandinsky e alguns outros artistas europeus foram os precursores 

da arte abstrata, convém lembrar que a observação se enquadra no contexto traçado pela arte a 

partir da Antiguidade Clássica, desconsiderando-se a produção artística não eurocêntrica, as 

ornamentações decorativas aplicadas à arquitetura e aos objetos utilitários, e ainda uma 

exposição da artista Georgiana Houghton realizada em 1864. Já em termos de uma proposição 

estética inovadora para o contexto da arte moderna, a produção artística abstrata de Kandinsky 

surgiu quando ele mesmo, distraidamente, não conseguiu reconhecer uma de suas paisagens, 

“que por acaso estava virada de lado”. (Kandinsky apud Bell, 2008: 377).  

Apesar da milenar tradição autóctone, a arte brasileira moderna somente incorporou o 

abstracionismo na metade do século XX. Fayga Ostrower, por exemplo, relata que nos idos de 

1950, Oswaldo Goeldi não aceitava que se fizesse uma gravura abstrata, e em uma ocasião 

chegou a brigar com a artista. (Kossovitch; et al., 2000: 106). 

O amontoado de formas e cores da pintura de Kandinsky representa o exagero e o 

equilíbrio, pois, apesar da grande quantidade de elementos na composição, estes se encontram 

distribuídos de forma harmoniosa. 
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Figura 44: 

Análise arqueoimagética da pintura de Kandinsky. 2018. 

 

Na análise arqueoimagética (AAimag) aplicada sobre a pintura de Kandinsky foram 

prospectados fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) como a reta em diagonal, o arco de 

circunferência, a profusão de formas multicoloridas e o plano pictórico na tonalidade ocre, 

definindo algumas das suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq).  

Com a técnica dos olhos semicerrados, a prospecção arqueoimagética (ProspAimag), 

indicou, no lado esquerdo da composição, o fragmento arqueoimagético (FrAimag) de um 

contorno semelhante à um rosto de perfil voltado para a esquerda fumando um cigarro, e abaixo, 

o contorno de uma face de um suposto observador de perfil com o rosto voltado para cima, 

definindo mais algumas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq).  

Na etapa realizada em segunda instância, os vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) 

definiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do caleidoscópio, do alto-falante, da caixa 

de som, da música, do jazz, do caos, da diversidade de aspectos da vida e do universo, dos 

mistérios e da crença nos poderes sobrenaturais, da mídia de massa e da contracultura, do 

cigarro, do fogo, da luminosidade, da lente e do observatório astronômico, do cuidado, da 

precaução, da atitude e da autoconfiança. 
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3.11. Experimento pictórico 

 

 

 

Figura 45: 

Paul Klee. 

Ad parnassum. Pintura. Óleo sobre tela. 100 x 126 cm. 1932. 

 

Assim como Kandinsky, Klee ensinou na Bauhaus, influente escola de artes, design e 

arquitetura, exercendo uma carreira de destaque como artista e teórico, mas não sem ter passado 

por momentos difíceis. O artista participou da primeira exposição surrealista em Paris, em 1926, 

e, assim como muitos artistas e intelectuais da época, pôde sentir os impactos políticos do 

conturbado século XX, permanecendo na resistência. Em 1937 teve algumas de suas obras 

incluídas na infame mostra Arte degenerada, promovida pelos nazistas. 

Nesta pintura, Klee trabalhou a tela com um tratamento que lhe dá a aparência de um 

mosaico. Trata-se de um experimento no qual utilizou várias técnicas pictóricas. Pequenos 

tracinhos foram carimbados lado à lado sobre uma superfície previamente preparada, 

constituída por vários retângulos e quadrados de diversos tamanhos e cores.  
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Figura 46: 

Análise arqueoimagética da pintura de Klee. 2018. 

 

Na prospecção arqueoimagética (ProspAimag) aplicada sobre a pintura de Paul Klee, a 

análise arqueoimagética (AAimag) resultou na ocorrência de fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) como diversos tipos de triângulos e de paralelogramos, uma circunferência e uma 

padronagem pictórica, definindo algumas das suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq). 

Em segunda instância, foram prospectados vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que 

definiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da paisagem, da chuva, do bico do pássaro 

sagrado, da montanha, da habitação, dos experimentos ópticos realizados por Isaac Newton, do 

prisma, da linguagem, e do olho que compõe um rosto voltado para o lado esquerdo, com a 

boca aberta, de onde sai um feixe de códigos semânticos. Também foram definidas grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) do cálculo, da arqueoastronomia, do pôr do sol em meio à uma 

paisagem egípcia e do deus Rá. 
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3.12. Desenho acadêmico 

 

 

 

Figura 47: 

Presciliano Silva. 

s/t. Desenho. Nanquim. 28 x 21 cm. s/d. 

 

 Apesar de Presciliano ter feito incursões pelo impressionismo, o desenho de uma peça 

de mobiliário que elaborou reflete aspectos da sua formação acadêmica neoclássica, da sua 

relação com as artes aplicadas, e ainda, da proximidade que tinha com as classes sociais mais 

abastadas da Bahia do começo do século XX. Nota-se ali, alguma relação com as artes e ofícios 

que eram praticadas na capital, a fim de suprir a demanda por móveis e objetos utilitários. O 

artista foi aprendiz do mestre Manoel Lopes Rodrigues durante seus estudos artísticos na Bahia. 

 No desenho, se percebe um tratamento formal. O plano frontal em que a peça foi 

representada define uma perspectiva central. No alto, o espaço plano, não desenhado, contrasta 

com a profusão de elementos decorativos que compõe a figura. 
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Figura 48: 

Análise arqueoimagética do desenho de Presciliano Silva. 2018. 

 

No desenho, prospectamos, em primeira instância, os fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) do retângulo, do quadrado, do círculo e do ornamento decorativo, que definiram 

suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq).  

Em segunda instância, encontramos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que 

definiram as grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da cruz cristã e da anti-cruz, do 

mobiliário, da fachada da igreja e do desenho acadêmico.  

Em um extrato mais profundo, achamos indícios de grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) dos estilos decorativos europeus, da colonização portuguesa, do barroco, dos pares de 

opostos, da ereção, da castração, da retidão e do pecado.  

Na análise arqueoimagética (AAimag) aplicada sobre a obra também surgiram grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) da câmara obscura, da vista superior de um desenho técnico, 

onde apareceria uma câmera fotográfica reflex equipada com uma teleobjetiva, da vista frontal 

de câmeras fotográficas de médio e de grande formato, da lente, do olho e da visão. 
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3.13. Mitologia brasileira 

 

 

 

Figura 49: 

Calasans Neto. 

s/t. Gravura. Ponta seca e buril sobre cobre. 66,5 x 48 cm. 1997. 

 

 O artista Calasans Neto, um dos representantes das expressões do imaginário mitológico 

miscigenado da cultura baiana, por meio da gravura, mas também, de alguma forma, da 

linguagem, que está incutida na cultura, criou uma obra que exalta as coisas típicas da Bahia. 

Em parceria com Glauber Rocha, produziu a arte gráfica para a revista Mapa e para o cartaz do 

filme Barravento. A obra de Calasans nos faz lembrar e reafirmar que as pequenas histórias 

devem ser contadas, transmitidas e perpetuadas em prol da igualdade e da tolerância. 

 O tratamento gráfico da imagem expõe as texturas, as hachuras e os contrastes próprios 

da produção do artista. A imagem, apesar de ser caracteristicamente feminina, apresenta intensa 

verticalidade. Com exceção das linhas sinuosas, à esquerda, e das linhas horizontais que 

representam as águas. 
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Figura 50: 

Análise arqueoimagética da gravura de Calasans Neto. 2018. 

 

Na prospecção arqueoimagética (ProspAimag) que foi realizada, surgiram fragmentos 

arqueoimagéticos (FrAimag) como triângulos, retas verticais, linhas sinuosas, um padrão em 

hélice, hachuras e um retângulo, na base da composição. Estes fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) definiram algumas das suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq). 

Em segunda instância, surgiram vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que vieram 

definir grandes arqueoimagens latentes (GrArq) como casas, árvores e floresta, uma serpente, 

uma figura feminina zooantropomórfica com cabeça de peixe, uma figura feminina de costas, 

a sensualidade, a cultura brasileira, os personagens folclóricos, a mitologia, o fóssil, o peixe, a 

fartura, a água, o lago, o rio, o mar, o espelho e o reflexo.  

Nos estratos mais profundos, os vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) vieram definir 

grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da pintura rupestre, do dilúvio, do arquétipo de Eva, 

expresso pela feminilidade, do arquétipo do Cristo, expresso pelo peixe, e do arquétipo dos 

Orixás, expresso pelo próprio contexto sóciocultural. 
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3.14. Síntese do capítulo esquemas ópticos 

  

As análises arqueoimagéticas (AAimag) que foram realizadas a partir da síntese 

arqueoimagética (SAimag) esquemas ópticos, com a utilização do método arqueoimagético 

(MAimag), resultaram em conteúdos que se aproximam de símbolos que poderiam ser expressos 

pela terceiridade da semiótica peirceana. Seguem abaixo algumas das principais grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) que foram prospectadas nas imagens. 

O desenho de Vinci, resultou em grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do tucano, 

do olho, do ciclope, da projeção da imagem, do Cristo, dos deuses mitológicos, da arqueologia 

e da caverna. Na imagem estereoscópica da Lua, encontramos grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) da hierogamia, da complementaridade, do livro aberto, da verdade, da paralaxe, do 

terceiro olho, do tempo e do espaço, dos vales e das montanhas. A prospecção da ilustração de 

Al-Mutadibi resultou em grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da caverna, da Lua, da 

matéria, dos elementos químicos, da indústria lítica, do cristal, do vidro e das lentes biconvexas. 

No desenho técnico das lentes compostas foram prospectadas grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) do Buda, da transformação, da balsa, da escada de ascensão, do olho do peixe, da 

perspectiva óptica, da deformação da imagem e da pirâmide. A ilustração de Descartes resultou 

em grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do desenho arqueológico, da fisiologia, da óptica, 

da espada de São Jorge e da câmera fotográfica posta sobre o tripé. A intervenção artística de 

Arnulf Rainer sobre a ilustração de von Martius resultou em grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) da verticalidade, da paisagem tropical, da tempestade, do caos, da caverna e da fome. 

Da fotografia digital de nossa autoria, prospectamos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) 

do tempo, da geometria óptica, da decomposição da luz, dos sólidos platônicos, da lava, do 

reflexo, da gruta, do cristal, do silício, da imagem, da metafísica, da tecnologia digital, das 

sociedades contemporâneas e do hibridismo. Na pintura de Mondrian foram encontradas 

grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do frio, da terra rachada, da superfície das águas, do 

movimento, da experimentação óptica, do vidro quebrado, do espelho e do reflexo. Da pintura 

de Kandinsky foram prospectadas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do caleidoscópio, 

do alto-falante, da caixa de som, da música, do jazz, do caos, da mídia, da contracultura, da 

atitude e da autoconfiança. A obra de Klee resultou em grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) da chuva, da montanha, do prisma, da linguagem, do cálculo e da arqueoastronomia. 

No desenho de Presciliano Silva foram encontrados grandes arqueoimagens latentes (GrArq) 

da cruz cristã, da anti-cruz, dos pares de opostos, da ereção, da castração, da retidão e do pecado, 
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da lente, do olho e da visão. A gravura de Calasans Neto, por sua vez, resultou em grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) da floresta, da serpente, da sensualidade, da mitologia, da 

fartura, do reflexo, da pintura rupestre e do dilúvio. 

Os resultados alcançados no capítulo esquemas ópticos poderiam ser descritos, de forma 

específica, por variações de fenômenos ópticos, de percepção visual e de estruturas tecnológicas 

e materiais relacionadas a estes fenômenos. Todos estes, procuram indicar que a aplicação do 

método arqueoimagético (MAimag) pode vir a ser mais uma ferramenta conceitual de análise 

de imagens artísticas e científicas, na busca por conteúdos inconscientes, ou, como estamos 

denominando, arqueoimagéticos. 
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IV. TERRITÓRIOS ARQUEOASTRONÔMICOS 

  

 Trataremos neste capítulo, das análises arqueoimagéticas (AAimag) das imagens que 

categorizamos dentro da síntese arqueoimagética (SAimag) territórios arqueoastronômicos.  

A arqueoastronomia, disciplina que no início do século XX era conhecida como 

astronomia megalítica, tem por objetivo estudar conhecimentos astronômicos que foram 

erigidos por povos pré-históricos e antigos, principalmente em relação aos monumentos 

megalíticos e às suas funções culturais sócio religiosas. Esta disciplina procura demonstrar que 

tais povos possuíam um notável saber sobre fenômenos cósmicos, solstícios, equinócios e 

outros movimentos, de acordo com a interpretação dos alinhamentos dos monumentos frente 

às posições aparentes e momentâneas dos astros e planetas. (Mourão, 1995). No continente 

americano, a ocorrência dos geoglifos, caracterizados por desenhos geométricos de grandes 

dimensões realizados em baixo relevo diretamente sobre o chão, representam parte da produção 

iconográfica dos antigos habitantes, e parecem indicar uma atividade de culto. 

A análise que empreendemos, porém, não se restringe ao contexto de imagens 

relacionadas à tais monumentos. A expressão funciona como um aporte simbólico que serve de 

estímulo ao imaginário, vindo à auxiliar o processo da análise arqueoimagética (AAimag). 

Buscamos utilizar a expressão territórios arqueoastronômicos com o intuito de reunir imagens 

que possam discutir ideias que discorram sobre sociabilidade e necessidade de coletividade, 

sobre amplidão e fronteiras, sobre coisas materiais e palpáveis, como terra e água, artefatos e 

objetos, disciplinas como topografia, cartografia, agrimensura, arquitetura e engenharia, coisas 

pesadas e perenes, elementos que se relacionem com construções, ocas, domos, zigurates, 

pirâmides, galerias, templos, sistemas viários, aquedutos, lavouras, cidades, países, continentes, 

e práticas artísticas contemporâneas como a land art. Em relação a este contexto, primeiramente 

foi dada atenção à cartografia, disciplina que se também relaciona com a produção de 

ilustrações científicas.  

A cartografia vem de uma tradição que remonta aos tempos pré-históricos, quando 

mapas foram produzidos diretamente sobre rochas, e provavelmente sobre outros materiais, 

passando por todas as épocas, estilos, suportes e técnicas, e se mantém atualmente através de 

processos de aferições e representações digitais em softwares de desenho assistido por 

computador (C.A.D.), sistemas de geoprocessamento espacial (G.P.S.), e outros recursos em 

duas ou três dimensões, e de realidade virtual. 
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Os mapas, representações visuais de informações territoriais gráficas em escala, tem 

exercido, na história da humanidade, funções administrativas, políticas, militares, econômicas 

e sociais, e, ao longo da história, tem servido de forma expressiva aos poderes hegemônicos, 

podendo agregar conteúdos ideológicos de pouco acréscimo ao bem estar social e ao 

desenvolvimento sustentável da humanidade. Observamos, porém, o apuro técnico e estético 

que pudemos perceber em inúmeros exemplares aos quais tivemos acesso por meio de cópias 

publicadas em livros e periódicos, o que os torna verdadeiras obras de arte.  

O historiador Colin Ronan relata que na Europa houve um hiato na produção 

cartográfica, que perdurou do tempo de Ptolomeu até por volta do século XV, mas ainda assim 

houve alguma produção de obras significativas. Na China, se configurou um produção 

cartográfica de caráter científico. Por volta de 100 d.C., foi introduzido um sistema de linhas 

quadriculadas, onde haviam especificações de locais importantes. Posteriormente, se buscou 

ainda mais o aperfeiçoamento na precisão do mapeamento, chegando a se produzir duas grandes 

preciosidades do século XII. (Ronan, 1997). 

A Cartografia árabe teve o seu maior representante expresso pela figura do historiador 

e geógrafo al-Mas’udi, tendo sido, no século X, um grande expoente do pensamento Islâmico 

Medieval. Suas ideias estavam assentadas em bases empíricas, não aceitando a perspectiva 

“tradicionalista” das escrituras sagradas do Oriente Médio. Outro cartógrafo árabe de destaque 

foi Abu al-Idrisi. Nascido em Marrocos no século XII, teve uma formação europeia, entre a 

França e a Espanha, e foi encarregado de um projeto de cooperação árabe-normanda para uma 

grande realização cartográfica. (Ronan, 1997). 

 

4.01. Mapas medievais 

 

A primeira imagem na qual procedemos a análise arqueoimagética (AAimag), dentro 

da síntese arqueoimagética (SAimag) territórios arqueoastronômicos, foi a de um mapa 

medieval do século XIV que foi publicado no livro Great Maps. (Brotton, 2014). A análise da 

imagem foi realizada sob uma perspectiva contemporânea, quando estivemos atentos aos 

elementos visuais que pudessem compor um complexo arqueoimagético (ComplexAimag) 

atual, independente do contexto original em que foi criado. 

 A imagem, de autoria dos cartógrafos Abraham Cresques e Jehuda Cresques, integrantes 

de uma tradicional academia cartográfica do século XIV, trata de uma iluminura que foi 

produzida sobre pergaminho e faz parte de um conjunto composto por quatro mapas das regiões 
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conhecidas por eles na época pela Europa medieval. Estes mapas supostamente foram feitos 

para serem observados sobre uma mesa, de modo a serem examinados a partir de qualquer 

direção, ao se caminhar ao seu redor. O primeiro representa o mapa mundi, o segundo e terceiro, 

a Europa e o Mediterrâneo, e o quarto, a Ásia, de acordo com as descrições de Marco Polo. 

(Brotton, 2014). No entanto, somente será descrita a análise arqueoimagética (AAimag) 

realizada a partir da última representação. A escolha foi feita devido à maior profusão, 

complexidade e detalhamento em relação à composição e aos ornamentos. 

 

 

 

Figura 51:  

Abraham Cresques e Jehuda Cresques. 

Atlas Catalão. Iluminura. Pigmento sobre pergaminho. 65 x 50 cm. 1375. 

  

 Inicialmente analisamos a imagem da forma como ela foi publicada e como está 

representada na figura, mas, quando foi considerado necessário, também a rotacionamos, para 

que fosse facilitado o processo de análise arqueoimagética (AAimag), já que alguns dos seus 

elementos figurativos se encontram voltados para mais de uma direção. O procedimento de 

rotação da imagem pode fazer parte do método arqueoimagético (MAimag), como já havia sido 

explicado anteriormente. 
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Percebemos, por meio dos seus aspectos icônicos, que se trata de uma representação 

histórica e geográfica, onde aparecem alguns elementos iconográficos característicos de uma 

época, e figuras humanas com trajes religiosos e imperiais. A categoria de existência e de 

contiguidade, por sua vez, definiu, dois grandes retângulos que dividem a composição ao meio 

de forma simétrica.  

Notamos uma área que ocupa grande parte da região central da imagem. Envolvendo 

esta área, aparecem traços que se repetem e formam uma padronagem, com muitos pequenos 

círculos próximos à margem, e bastante concentrados na parte inferior da composição. Estes 

círculos são multicoloridos e dourados, e possuem suas próprias texturas.  

Na parte superior da imagem, a superfície é margeada por um friso de padrão sinuoso. 

Alí podemos notar uma meia circunferência e dois trapézios. Estes trapézios definem um arco 

e uma forma semelhante a um triângulo retângulo. Próximo ao centro da composição, de uma 

das margens de um dos trapézios, parte um traço que se bifurca e então se subdivide, alcançando 

a margem da área central na parte de baixo. Espalhados em diversas partes da área central, 

notamos pequenos quadrados e retângulos. Em baixo, na extremidade do lado direito, aparece 

uma forma semelhante a uma parábola margeada por um padrão sinuoso, como aquele que 

notamos anteriormente, de onde partem dois traços internos que vão de um lado ao outro. 

Muitas retas cruzam toda a composição em ângulos variados, porém de forma bastante 

planejada, formando uma grade. Com mais atenção, e fazendo uso de um aro, notamos que 

estas retas partem de dezesseis pontos equidistantes entre si, e que definem a borda de uma 

circunferência. Também há um ponto central na composição por onde passam oito destas retas, 

que define o centro desta circunferência.  

Estes seriam os fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag), e estariam ligados à secundi-

dade, tendo sido prospectados em primeira instância. Eles vieram a definir as principais 

pequenas arqueoimagens latentes (PqArq). 

A partir dos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que foram prospectados e das 

pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) que foram definidas, tentamos adentrar em estratos 

mais profundos da análise arqueoimagética (AAimag), aproximando a primeiridade e a 

secundidade numa síntese explicativa, para que pudéssemos prospectar alguns dos seus 

vestígios arqueoimagéticos (VesAimag).  

As figuras humanas que aparecem na composição, com seus trajes característicos e 

portando adereços, definem, nos tempos atuais, grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de 

reis, de magos, de cavaleiros e de outros personagens religiosos, lendários ou míticos, como se 
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fizessem parte de um romance histórico ou de um conto de fadas. Também identificamos um 

cavalo, um dragão e um elefante. O cavalo e o dragão nos remete à imagem do horóscopo 

chinês, e o elefante à tradição védica. Estas grandes arqueoimagens latentes zoomórficas 

poderiam se apresentar como aspectos da personalidade dos indivíduos e como outros tipos de 

imagens arquetípicas que possam se relacionar com os hexagramas do I Ching.  

Ao fazermos uma analogia com a síntese arqueoimagética (SAimag) territórios 

arqueoastronômicos, os hexagramas que foram prospectados poderiam definir grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) relacionadas aos alótropos do carbono, como o grafite e o 

diamante, elementos constituintes do solo, e no caso do grafite, material utilizado para a 

produção de desenhos. Os hexagramas também evocariam grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) das colméias das abelhas, insetos que simbolizam o trabalho e a organização social.  

Os dois grandes retângulos que dividem a composição ao meio, poderiam representar 

grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de portais, que arqueoimageticamente poderiam dar 

acesso aos mundos imaginários e fantásticos do Extremo Oriente, tal qual aqueles que foram 

presenciados por Marco Polo (Polo, 1999). Portais que poderiam revelar transformações de 

paradigmas de mundo, ao se voltar a atenção para o cultivo de forças espirituais de positividade, 

aquelas que nos ajudam a enfrentar os embates da vida. 

A grande área central se assemelha à um rosto de perfil, quando giramos a imagem no 

sentido anti-horário, e os trapézios se aparentam a um pequeno barrete a cobrir a parte mais alta 

da cabeça, daí prospectamos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de um líder religioso, de 

um comerciante ou de um sábio. Ao observarmos os outros mapas que compõem a obra, 

notamos que realmente parecem completar a representação do corpo da figura. Desta parte da 

imagem também foi prospectada, a partir da pequena arqueoimagem latente (PqArq) do 

triângulo retângulo, a grande arqueoimagem latente (GrArq) de uma onda. Da meia 

circunferência com os dois trapézios, juntos, prospectamos a grande arqueoimagem latente 

(GrArq) de uma espada, e dos dois trapézios, a grande arqueoimagem latente (GrArq) de um 

arco e uma flecha. Todas estas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) juntas apresentam um 

discurso ligado ao poder econômico e religioso, às guerras e às conquistas territoriais, por terra 

ou pelas águas dos rios e dos mares. 
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Figura 52: 

Análise arqueoimagética da iluminura Atlas Catalão. 2018. 

 

Na parte de baixo da imagem, onde há uma concentração de pequenos círculos, foi 

prospectada a grande arqueoimagem latente (GrArq) de um peixe com escamas e uma cauda 

que toca na grande arqueoimagem latente (GrArq) da onda. O peixe definiria grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) de extrema profundidade da sereia, do Cristo, e em relação ao 

I Ching (2007), a grande arqueoimagem latente (GrArq) da força e da doçura, em analogia ao 

Yin e ao Yang. (Saad, 1989).  

A bifurcação poderia definir uma grande arqueoimagem latente (GrArq) não muito 

profunda de um rio, mas também, em camadas posteriores, da vegetação, das veias e dos 

caminhos. Os fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) espalhados por toda a composição que 

foram identificados como quadrados e retângulos, representando imagens de edificações e 

bandeiras, de onde prospectamos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de casas, vilas, 

fortalezas, castelos, templos religiosos, dinastias, reinados, cidades e países, e também, grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) mais profundas relacionadas às paragens para o descanso em 

meio à uma jornada pelo Oriente em busca do autoconhecimento.  

Da forma que se assemelha à uma parábola, foi prospectada a grande arqueoimagem 

latente (GrArq) da circuncisão judaica, da castração religiosa e do celibato clerical. Das retas 

que cruzam a composição e formam uma circunferência com pontos equidistantes, prospec-

tamos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do desenho geométrico, de antigas técnicas 

cartográficas, de rodas de carruagem, de veículos de transporte, de avenidas e estradas, da 

globalização, dos sistemas de comunicação e da difusão do conhecimento pelo fortalecimento 

da resistência contra todas as formas de autoritarismo e pela sustentabilidade do planeta. 
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4.02. Territórios arqueoastronômicos: outros resultados 

 

 Com o intuito de darmos continuidade às análises arqueoimagéticas (AAimag) das 

imagens categorizadas pela síntese arqueoimagética (SAimag) territórios arqueoastronômicos, 

primeiramente será apresentada uma pintura da tradição thangka budista. Na sequência, serão 

descritos os resultados das análises arqueoimagéticas (AAimag) de um desenho de Leonardo 

da Vinci, de uma arte computacional de Juarez Paraíso, de uma pintura do modernista Volpi, 

de uma gravura de Piranesi, de uma pintura naïf de Heitor dos Prazeres, de uma pintura 

acadêmica de Manuel Lopes Rodrigues, de uma gravura de Jean-Baptiste Debret, de uma obra 

contemporânea de Maria Celeste de Almeida Wanner, de uma gravura de Cícero Dias, de uma 

fotografia conceitual de Richard Long, de uma gravura anônima que documenta a atividade 

portuária do Brasil colonial e de uma fotografia de um ready made de Duchamp. 
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4.03. Pintura budista 

 

 

 

Figura 53: 

Autoria desconhecida/ Alamy images. 

Thangka. Pintura. s/d. 

 

A pintura thangka teve suas origens nas regiões próximas ao Nepal e ao norte da Índia, 

sendo proveniente dos antigos afrescos religiosos que eram feitos sobre as paredes dos templos, 

como os situados em Catmandu, em Delhi, em Ladakh, e em áreas próximas ao Ganges. Outros 

territórios indianos situados mais ao sul também abrigam templos sagrados como aqueles, a 

exemplo do Surkh Kotal, construído no interior de uma gruta no alto de uma colina, onde existe 

um afresco representando o grande bodhisattva. (Auboyer; Goepper, 1978). 

Pouco à pouco a tradição thangka foi se propagando por toda a região do Oriente, 

mesclando características culturais do jainismo, do budismo e do brahmanismo. Os artistas 

contemporâneos que a praticam sobre tecido ainda seguem os princípios formais na elaboração 

dos desenhos iniciais e na ordenação simétrica dos elementos gráficos que constituem suas 

imagens. As mandalas de areia confeccionadas cuidadosamente, e logo desfeitas, durante rituais 

sagrados são variações culturais da tradição thangka. 

A iconografia thangka pode abarcar a imagem dos guardiões do mundo, dos músicos 

celestiais, dos deuses hinduístas, da roda da vida, dos mandalas e dos budas, entre estes, a do 

Buda Siddharta Gautama Shakyamuni. (Siliotti, 2005). 
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Na imagem, se destaca a verticalidade do asceta que expõe alguns dos seus chacras, e a 

grande quantidade de elementos figurativos. 

 

 

 

Figura 54: 

Análise arqueoimagética da pintura thangka. 2018. 

 

A profusão ornamentos e cores contidos na imagem causa grande interesse na sua 

apreciação, constituindo um dos grandes paradoxos do budismo. Nesta representação, foram 

prospectados os fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) da reta vertical, dos círculos, da 

elipse, da epiciclóide, das retas horizontais paralelas e de outros elementos figurativos, 

definindo em primeira instância, suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq). 

A prospecção arqueoimagética (ProspAimag) realizada em segunda instância resultou 

em vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que definiram grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) dos provérbios budistas, da ironia, do totem, da escultura monumental, da 

verticalidade, da árvore Bodhi, do corpo, da yoga, do equilíbrio, da matéria, do mundo terreno, 

da paisagem, do deleite, da vaidade, da impureza, do ego, do sacro ofício, do sofrimento, do 

retiro na montanha, da recusa, da escada, da transcendência, da solidão em meio à multidão, da 

flor, do jardim, do mandala, do fluxo energético perpétuo, do élan vital, do olhar desperto, da 

visão interior, da eterna busca pelo vazio, dos chacras, do conhecimento sagrado e da serenidade 

para o enfrentamento. 
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4.04. Estudos geométricos 

 

 

 

Figura 55: 

Leonardo da Vinci. 

Códice Atlântico, Vol. 5, Folha 307v. Desenho. 30 x 21 cm. s/d. 

 

 O desenho acima, assim como outro de Vinci, que foi descrito anteriormente, também 

caracteriza parte dos estudos contidos em uma das páginas do Códice Atlântico (Vinci, 2008c). 

Neste, porém, o estudo trata da relação espacial e numérica entre as formas geométricas e o 

número das partes das figuras representadas no espaço. “No interior da circunferência menor, 

há, distribuídos, sete círculos, cada um com 84 porções, ou seja, 42 estrelas biangulares, que 

formam uma “renda” de aspecto agradável”. (Marinoni in Vinci, 2008c). Ao final, restam 588 

partes de círculos, que são os pequenos arcos de circunferência de cada uma das porções, de 

acordo com as anotações que foram feitas abaixo do desenho. 

Racionero afirma que a influência neoplatônica chegou até Vinci por meio da Academia 

Platônica de Florença e da confraria de construtores, visto que, no ateliê de Verrocchio, onde 

foi aprendiz, se dedicava às artes da pintura, da escultura e da construção. No desenho, se pode 

notar o interesse de Vinci pela geometria e pela proporção. Deste modo, Paccioli, em seu tratado 

sobre a divina proporção, escreveu que as representações de todos os corpos regulares, e dos 

que deles derivam, foram traçadas pelo digníssimo Leonardo da Vinci. (Racionero, 2008). 
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Figura 56: 

Análise arqueoimagética do desenho de Vinci. 2018. 

 

Ali prospectamos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) como as circunferências, os 

hexágonos, os triângulos e os elementos alfanuméricos. Estes fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) prospectados em primeira instância, definiram algumas das principais pequenas 

arqueoimagens latentes (PqArq). 

Ao adentrarmos em estratos mais profundos da análise arqueoimagética (AAimag), 

encontramos indícios de vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que vieram a definir grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) da geometria, do vaso cerâmico, do desenho arqueológico, da 

colmeia, da flor, do jardim, da vegetação, do carbono, do grafite, do diamante, do átomo, da 

química, da alquimia, do código e da comunicação. E ainda, grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) do cone de visão, da perspectiva, da arquitetura, dos sólidos platônicos, do domo 

geodésico, do cálculo, do piso, do ladrilho, do solo, do terreno, dos estratos, da arqueologia, da 

geodinâmica e da matéria. 
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4.05. Imagem gerada em computador 

 

 

 

Figura 57: 

Juarez Paraiso. 

s/t. Arte computacional. Imagem vetorial. 1997. 

 

  A produção artística de Juarez Paraíso compreende o período de mais de cinco décadas 

de experimentações em diversas linguagens plásticas. O artista se destacou como participante 

da segunda geração modernista da Bahia. Neste percurso, pôde realizar obras sobre diferentes 

suportes, obras monumentais, e inovações tecnológicas, fazendo uso de técnicas, materiais e 

procedimentos que desenvolveu por meio de suas pesquisas. Como acadêmico, consolidou uma 

carreira de destaque, tendo papel de liderança entre os artistas da Bahia.  

Na década de 1990 iniciou uma produção de imagens geradas em computador sugerindo 

um estilo ligado ao abstracionismo geométrico. O artista também tem realizado experimentos 

a partir da manipulação de imagens digitalizadas juntamente com fotografias que são captadas 

em uma câmera digital: “o conjunto de obras digitais de Paraíso pode ser classificado em 

subdivisões. Poderíamos denominá-las: 1) associativo-figurativa; 2) estrutural; 3) óptica; e 4) 

geométrica.” (Midlej in Paraíso, 2006: 280) 
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Figura 58: 

Análise arqueoimagética da obra de Juarez Paraiso. 2018. 

 

Ao procedermos a análise arqueoimagética (AAimag) da obra de Juarez Paraíso, 

encontramos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) como retângulos, triângulos, círculos, 

elipses e curvas, definindo as suas principais pequenas arqueoimagens latentes (PqArq). 

Da prospecção arqueoimagética (ProspAimag) que foi realizada em segunda instância 

surgiram vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que definiram grandes arqueoimagens 

latentes (GrArq) do búzio, da entidade, da metafísica, do pássaro, do ovo sagrado, do vetor, da 

dinâmica espacial, da tridimensionalidade, da quarta dimensão e da eternidade. 
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4.06. Bandeirinhas 

 

 

 

Figura 59: 

Alfredo Volpi. 

Bandeirinhas. Gravura. Litografia (P. A). 46 x 60 cm. s/d. 

 

Italiano, pintor autodidata, Volpi veio para o Brasil durante a sua infância. Antes de ser 

artista, trabalhou como carpinteiro, pintor de parede e em outros ofícios. Participou de um grupo 

que reunia artistas imigrantes e descendentes de imigrantes, todos de origem modesta. Sua 

pintura foi reconhecida por representar a simplicidade das periferias de São Paulo.  

O estilo do artista se firmou quando partiu para as composições geométricas que faziam 

uso das bandeirinhas juninas. A imagem apresenta um movimento ascendente que realça a 

verticalidade da composição. Os tons mais escuros definem melhor os ritmos da composição, 

mas há um predomínio de cores frias, complementadas por uma cor quente.  
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Figura 60: 

Análise arqueoimagética da gravura de Volpi. 2018. 

 

Ao realizarmos a prospecção arqueoimagética (ProspAimag) da gravura de Volpi, 

encontramos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) como o triângulo, o retângulo e o 

poliedro, definindo algumas das pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) de maior destaque 

na imagem.  

Em segunda instância, a análise arqueoimagética (AAimag) resultou em vestígios 

arqueoimagéticos (VesAimag) que definiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da festa 

popular, da bandeirinha, da festa junina, da tradição, da igreja católica, da casa, do telhado, da 

escada, do tabuleiro, da cidade, da brincadeira, do jogo, do tangram, do peixe, do pássaro, do 

gado, do pasto, da fazenda, da vista aérea de uma vila de pescadores com o mar, o rio, e com 

ilhas e barcos ao redor, e da figura antropomórfica em estilo geométrico de influência naïf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

4.07. A Antiguidade romana 

 

 

 

Figura 61: 

Giovanni Battista Piranesi. 

Le antichitá romane. Gravura. Água forte. 39,9 x 59,2 cm. ca. 1750. 

 

Quando foi à Roma pela primeira vez, em 1740, ficou impressionado com o poder 

colossal dos edifícios antigos. Paisagens que encheram seu espírito de imagens. As gravuras de 

Piranesi acompanharam a curiosidade arqueológica que surgiu a partir de 1748, após a 

escavação de Pompéia, a antiga cidade romana que foi soterrada no ano 79 pela erupção 

vulcânica do Vesúvio. (Bell, 2008). Atualmente, as ruínas de Pompeia e de Herculano, cidade 

que também foi soterrada, e os seus antigos habitantes petrificados, podem nos oferecer uma 

oportunidade de refletir sobre a brevidade do corpo e a perenidade do espírito. 

Piranesi demonstrou com seu trabalho, grande magnitude e força expressiva, em um 

estilo livre, cenográfico e impetuoso, tendo produzido mais de mil pranchas de gravura durante 

sua carreira. (Terra; et al., 2013). Muitas gravuras que foram realizadas por ele procuraram 

demonstrar a imponência paradoxalmente decadente dos monumentos arquitetônicos que 

representam a Antiguidade romana. São gravuras que compõem as coletâneas arqueológicas, 

nas quais o céu luminoso cria sombras de grande densidade sobre as ruínas, gerando contrastes 

fabulosos. As hachuras são imprevisíveis, mas consolidam sólidas estruturas de pedras talhadas 

e sobrepostas. Ali surgem grandiosas edificações, pontes e escadarias que nos fazem refletir 

sobre as estruturas de poder.  

A imagem apresenta grande verticalidade, apesar da composição ter sido elaborada com 

dois pontos de fuga. Sem dúvida, a profusão é uma das características marcantes. 
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Figura 62: 

Análise arqueoimagética da gravura de Piranesi. 2018. 

 

Na análise arqueoimagética (AAimag) que foi realizada na gravura, foram prospectados 

fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que definiram as pequenas arqueoimagens latentes 

(PqArq) das retas verticais, das diagonais e dos ornamentos decorativos. 

Na prospecção realizada em segunda instância, surgiram vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) que vieram a definir grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do antiquário, do 

objeto, dos vasos, dos copos, das garrafas, das caixas, dos castiçais, das colunas, dos prédios, 

da cidade, da avenida, do trânsito urbano, da fila, da tropa, do navio, do porto e da indústria. E, 

em estratos mais profundos, grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do luxo, da fortuna, da 

mercadoria, da economia, do poder, da torre, do elemento fálico, do patriarcado, do machismo, 

do império romano, da Idade Média e da civilização ocidental. 
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4.08. Cultura popular brasileira 

 

 

 

Figura 63: 

Heitor dos Prazeres. 

Feira. Pintura. Óleo sobre tela. 50 x 60 cm. s/d. 

 

A pintura de cunho antropológico (Dias, 2013) que foi realizada por Heitor dos Prazeres, 

expressa a simplicidade típica do cotidiano de uma feira popular brasileira do início do século 

XX. Não é verdade que a arte naïf, também conhecida como arte ingênua, seja um estilo que se 

distancie do pensamento erudito. Neste sentido, a produção de Prazeres se afirmou como uma 

parte importante do legado artístico e intelectual do país.  

As nuvens do alto contrastam com os elementos pictóricos, que sugerem uma intensa 

movimentação das figuras. Cores primárias e secundárias se destacam em meio à composição 

plano sobre plano. As formas também apresentam um contraste, desta vez, entre as retas que 

seguem em várias direções e as curvas sinuosas das figuras. 

Nesta imagem, fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) como as retas e dois arcos de 

circunferência concêntricos formados pelo conjunto da composição, os objetos, as barracas e 

as figuras humanas, definiram algumas das pequenas arqueoimagens latentes (PqArq).  

A prospecção arqueoimagética (ProspAimag) realizada em segunda instância resultou 

em vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que definiram grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) da feira, da barraca, do telhado, da comunidade, do comércio, da palha, da tecelagem, 

dos tecidos africanos, da economia criativa, da cultura popular, do artesanato, do ingrediente, 

do quintal, do alimento, da comida típica brasileira, da terra seca, do couro da cobra, dos 
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instrumentos percussivos, da caixinha de fósforo, da música, da festa, da dança, do samba, da 

cultura afro-brasileira, do cotidiano, da tradição e da ancestralidade.  

 

Figura 64: 

Análise arqueoimagética da pintura de Heitor dos Prazeres. 2018. 

 

Fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que definiram pequenas arqueoimagens 

latentes (PqArq) de arcos de circunferência e da policromia, possibilitaram o surgimento de 

vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que vieram a definir grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) do arco-íris. E os fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que definiram as pequenas 

arqueoimagens latentes (PqArq) das retas e dos gráficos rizomáticos formados pelas tetos das 

barracas, logo abaixo das nuvens, vieram a definir grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do 

raio e do trovão. Estas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de extrema profundidade 

poderiam representar os Orixás Oxumaré, Oiá-Iansã e Xangô. 
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4.09. Pintura acadêmica da Bahia 

 

 

 

Figura 65: 

Manoel Lopes Rodrigues. 

Pensativo. Pintura. Óleo sobre tela. 55 x 45 cm. 1887. 

 

Um dos representantes da pintura oitocentista brasileira, Manoel Lopes Rodrigues 

adquiriu muitos dos seus conhecimentos artísticos com o pai, João Francisco Lopes Rodrigues, 

e também ao ter estudado artes plásticas sob a tutela de Miguel Navarro y Cañizares. Este, por 

sua vez, foi o fundador, no ano de 1877, da Academia de Belas Artes da Bahia, instituição que 

se tornou, em 1895, a atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, segunda 

escola de ensino superior da Bahia e segunda escola de artes do Brasil. O artista se consagrou 

como professor, desenhista e pintor acadêmico, apesar de ter vivido de forma modesta. 

O retrato elaborado por Lopes Rodrigues apresenta linhas sinuosas que, juntamente com 

o plano pictórico, determinam uma superfície de alto contraste tonal, onde sobressaem o fundo 

chapado, as áreas mais claras da pele e os grises do cabelo e da barba. 
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Figura 66: 

Análise arqueoimagética da pintura de Lopes Rodrigues. 2018. 

 

De acordo com a análise arqueoimagética (AAimag) que foi aplicada à esta pintura, os 

resultados indicaram, a partir da prospecção arqueoimagética (ProspAimag), a existência de 

fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) como o contorno, a textura e o contraste tonal, que 

definiram algumas das suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq). 

Em segunda instância, foram prospectados vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que 

vieram definir grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da pele, da barba, do cabelo, do pênis, 

do totem, do patriarcado e do deus hebraico, chamado Deus, Senhor, Adonai, Javé, Elohim, 

Jeshua e Jah, este, que foi incorporado pelo movimento Rastafári que teve origem na Jamaica 

por vota dos anos de 1930. “Deus possui 99 nomes que lhe são particulares, revelados aos 

homens, salvo o centésimo, que só o próprio Deus conhece.” (Reeber, 2002: 94). 

O topo da cabeça da figura definiu a grande arqueoimagem latente (GrArq) da glande. 

Em extratos mais profundos, prospectamos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da figa, 

do talismã, do misticismo, da religião, da trindade, da onipotência, do templo, do corpo, da 

circuncisão, da paisagem, da montanha, da pirâmide, do peso, da gravidade, do vento, da leveza, 

da noite, da Lua que passa por trás das nuvens, do rosto de perfil de uma figura feminina, da 

influência da cultura africana sobre a arte acadêmica baiana e ainda, grandes arqueoimagens 

latentes (GrArq) do retrato arquetípico, da iluminação barroca, da arte acadêmica ocidental e 

da arte moderna baiana representada pela obra de Juarez Paraíso. 
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4.10. Inscrições rupestres 

 

 

 

Figura 67: 

Jean-Baptiste Debret. 

Inscrições rupestres amazônicas. Gravura. Litografia. 1834. 

 

Proveniente da tradição neoclássica francesa e primo de Jacques-Louis David, Debret 

desenvolveu uma obra singular como intérprete de nossa cultura. Por meio da sua visão 

estrangeira, elaborou durante os anos que esteve no Brasil, um caderno de viagem com uma 

série de registros instantâneos das diferentes características culturais encontradas no território 

nacional. Para isso, Debret utilizou as técnicas do desenho e da aquarela. Esta, de secagem 

rápida, fator metodológico que muito agradava aos artistas que participavam de expedições de 

cunho artístico e científico, devido à facilidade com que as representações podiam ser feitas.  

No ano de 1940, os registros antropológicos realizados por Debret não agradaram aos 

dirigentes do Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro, que os consideraram de pouco 

interesse para o Brasil. A instituição, devido ao caráter hegemônico da época, não estava 

interessada na maneira realista como a população das ruas foi retratada. No entanto, no mesmo 

período, a obra foi recebida com entusiasmo pelo Intitut de France. (Debret, 2006). Muitos 

daqueles primeiros trabalhos foram finalizados na técnica da gravura, e, juntamente com os 

desenhos e os demais estudos de campo, deram origem à publicação francesa, Viagem pitoresca 

e histórica ao Brasil (Debret, 1940). 

A imagem que foi submetida à análise arqueoimagética (AAimag) faz parte da 

publicação original, e trata da representação de petroglifos encontrados à margem do rio Japurá, 

na região amazônica. Tendo sido reproduzida por Debret, a cena foi originalmente registrada 

por Spix e von Martius (Funari; Noelli, 2015), e pertence à tradição amazônica, que data de 
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mais de dez mil anos A.P. (Gaspar, 2003), segundo a classificação dos arqueólogos que estudam 

as expressões artísticas dos povos que habitaram o continente antes da colonização. 

Na gravura, aparecem antropomorfos geometrizados e retratos que exibem traços faciais 

com elementos estéticos, podendo ter representado o cabelo ou penas do cocar. Seria possível 

uma representação do cocar naquela época? Estes ornamentos já eram utilizados? Da nossa 

parte, acreditamos que, arqueoimageticamente, poderia ser algum tipo de cocar. A estilização 

das figuras e a forma como estão agrupadas parecem indicar a representação de ideogramas. 

 

 

 

Figura 68: 

Análise arqueoimagética da gravura de Debret. 2018. 

 

Na imagem analisada, foram prospectados fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) 

que definiram pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) da superfície e dos símbolos gráficos. 

A prospecção realizada em segunda instância, resultou em vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) que vieram a definir grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do desenho, da arte, 

da escrita, da linguagem, da comunicação, da mensagem, da cultura, do território, da identidade, 

da etnia, do ornamento, da floresta, da planta, da estética corporal, do ritual, do transe xamânico, 

do êxtase, do animismo, da metafísica, do sagrado, do espírito e da transcendentalidade.  
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4.11. Pintura sobre alumínio 

 

 

 

Figura 69: 

Maria Celeste de Almeida Wanner. 

Alumínio pintado (...). Pintura/objeto. Técnica mista. 20 x 20 x 4 cm. 2005. 

 

Tendo uma carreira artística e acadêmica de grande destaque, Wanner representa a arte 

contemporânea brasileira produzida na Bahia. Sua obra de cunho internacionalista conserva 

uma imprevisibilidade barroca na qual deixa transparecer as características de uma arte 

tipicamente americana. Ali podemos perceber influências como a nova objetividade brasileira, 

o minimalismo norte americano e a op art mexicana. 

O centro da composição em vermelho se destaca como figura, apesar de não ser a cor 

predominante. Ao redor, os diversos pontos alinhados, as retas verticais e as horizontais formam 

padrões que podem ser interpretados, a partir da união de sinais gráficos específicos, como as 

mais variadas figuras geométricas. 
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Figura 70: 

Análise arqueoimagética da obra de Wanner. 2018. 

 

Na análise arqueoimagética (AAimag) que foi aplicada sobre a obra de Wanner foram 

prospectados fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) como o quadrado e a grade, definindo 

algumas das suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq).  

Em segunda instância, encontramos indícios de vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) 

que definiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da bandeira do Japão, dos mapas 

dinásticos chineses, do mundo oriental, da quadrícula arqueológica, da técnica de ampliação do 

desenho, da paisagem urbana, da perspectiva central, do sinal de atenção, do curativo, do tecido 

artesanal, da manufatura, da casa de taipa, da rede, dos processos industriais, da geometria, do 

jogo, da regra, do coração sagrado, das chagas do Cristo, do sacro ofício, do sacrifício da 

penitência, do labirinto, dos lençóis subterrâneos, da rocha magmática, do centro do vulcão, do 

pôr do Sol, do Xangô, do deus da guerra, do planeta Marte, das constelações, da Gestalt, do 

peso, do centro, das forças atrativas, da gravidade, da simetria, do descompasso e do equilíbrio. 
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4.12. Paisagem onírica 

 

 

 

Figura 71: 

Cícero Dias. 

Série suite pernambucana I. Gravura. Litografia. 65 x 95 cm. 1983. 

 

Sendo avesso à formalidade e ao academicismo, por volta dos anos 1940, Cícero Dias 

teve a oportunidade de representar a arte brasileira na Europa, estando próximo a artistas que 

são considerados os grandes mestres da arte moderna. Expressando grande domínio técnico dos 

processos artísticos e uma incrível capacidade criadora, Dias apresenta uma produção que 

incorpora aspectos estilísticos do surrealismo em uma atmosfera de sonho, de onde podem 

emergir conteúdos inconscientes. 

Duas figuras colossais deitadas no centro da composição e as pequenas circunferências 

representando a Lua e a copa da árvore, marcam a complementaridade dos ritmos de descida e 

de ascensão, de ida e de volta. Movimentos sexuais que parecem querer buscar o equilíbrio na 

organização das forças pulsionais. Do lado masculino, casinhas minúsculas, umas igrejinhas e 

árvores que quase não aparecem. Do lado feminino, a árvore bem destacada, plantinhas e 

sobrados antigos espaçosos. 
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Figura 72: 

Análise arqueoimagética da gravura de Cícero Dias. 2018. 

 

No processo de análise arqueoimagética (AAimag) da gravura realizada pelo artista, 

foram prospectados fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) como a reta em diagonal, as 

pequenas circunferências, as figuras despidas e os elementos da paisagem, definindo algumas 

das suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq).  

Na prospecção realizada em segunda instância emergiram vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) que definiram as grandes arqueoimagens latentes (GrArq), entre estas, a da cama, 

a do quarto, a da noite, a da intimidade, a do carinho, a do sexo, a da psicanálise, a do sonho, a 

da ereção, a do behaviorismo, a do condicionamento, a da cidade, a da paisagem, a do dia, a da 

complementaridade, a do yin, a do yang, a do kama sutra, a da hierogamia, a da psicologia 

analítica e a da linguística. Nesta análise arqueoimagética (AAimag), percebemos que a palavra 

da língua portuguesa, cama, está associada à palavra kama, em sânscrito, e ao amor sagrado 

representado pelo kama sutra, e que a palavra da lingua inglesa bed, está associada a palavra 

bad, do mesmo idioma, mas com forte conotação negativa. 

Também foi encontrado o fragmento arqueoimagético (FrAimag) que definiu a pequena 

arqueoimagem latente (PqArq) das áreas verdes situadas nas laterais da imagem. Em segunda 

instância, os vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) definiram, em um estrato de extrema 

profundidade, as grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do mapa que representa os 

continentes sul-americano, europeu e africano, do hibridismo cultural, da história da América 

Latina e das nações contemporâneas. 
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4.13. Fotografia conceitual 

 

 

 

Figura 73: 

Richard Long. 

Uma linha feita pelo caminhar. Fotografia. 1967. 

 

A fotografia de Richard Long representa parte da produção conceitual da década de 

1960 e expressa a integração entre as linguagens artísticas performáticas e visuais por meio da 

utilização de procedimentos híbridos que são próprios da arte contemporânea. Muitos artistas 

que fizeram uso da fotografia neste período não estavam interessados na captação de cenas 

épicas nem na utilização de técnicas avançadas, mas somente na documentação dos seus 

processos criativos ou de aspectos triviais do cotidiano. Para a realização desta imagem, por 

exemplo, foi preciso, antes, que o artista caminhasse continuamente sobre a vegetação, indo e 

voltando, até que se formasse um rastro da sua presença sobre a paisagem.  

A arte conceitual produzida no período surgiu como um questionamento acerca do 

caótico período modernista, dos conturbados anos de 1950 e 1960, do imperialismo e da 

identidade pessoal. Muitos artistas incorporaram a performance e a fotografia como atividades 

políticas. Em alguns casos, colocando o próprio corpo em situações limites, como uma proposta 

de denúncia dos regimes totalitários. 

A imagem que foi produzida por Richard Long está dividida em três blocos principais, 

sendo um acima, no topo da imagem, e dois abaixo, separados por uma reta vertical. 
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Figura 74: 

Análise arqueoimagética da fotografia de Richard Long. 2018. 

 

Na imagem apresentada foram prospectados fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) 

que definiram as pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) da reta vertical, da simetria, dos 

valores tonais e da textura. 

Na prospecção realizada em segunda instância, emergiram vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) que vieram a definir as grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da verticalidade, 

da vegetação, da árvore, da ecologia, da sustentabilidade, da perspectiva, da linha do horizonte, 

do ponto de fuga central, do centro, do objetivo, do movimento, do caminho, da incerteza, do 

tempo, do espaço, da máscara, do cabelo, da ilustração infantil, do crescimento, da vida, da 

esperança e da prosperidade. 
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4.14. Paisagem colonial 

 

 

 

Figura 75: 

Anônimo. 

Urbs Salvador. Intense port activity. Gravura. 30 x 36 cm. s/d. 

 

 Os artistas estrangeiros que retrataram as paisagens das américas durante o século XVII, 

tiveram ampla formação artística nas academias europeias. Entre estas paisagens, o tema 

portuário esteve presente, situando o contexto comercial, a indústria náutica, os momentos de 

chegada e de partida das jornadas transatlânticas, a fortificação do território e as batalhas. 

Belluzzo, em The voyager’s Brazil: imagery of the new world (Belluzzo, 1995b: 128), 

cita a influência da família Brueghel sobre a produção de trabalhos com esta temática. Nesta 

imagem, por exemplo, se pode perceber o tratamento tonal e a utilização da perspectiva aérea, 

característica marcante da obra de Pieter Brueghel. 

  Em primeiro plano aparecem as caravelas e o oceano. O centro da composição, por sua 

vez, apresenta uma paisagem ensolarada que se estende até a linha do horizonte, de onde surgem 

nuvens sobre um céu luminoso. Nesta imagem, encontramos conteúdos iconográficos que 

tratam da história do Brasil em seu período colonial. 
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Figura 76: 

Análise arqueoimagética da gravura Urbs Salvador. 2018. 

 

Na imagem analisada, foram prospectados fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) 

que definiram pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) das linhas sinuosas, dos polígonos e 

de elementos iconográficos identificados como fortificações e embarcações. 

Estirando nossa análise, a prospecção realizada em segunda instância, resultou em 

vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que vieram a definir grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) da paisagem, da ocupação urbana, da batalha, da conquista, da expulsão, da costa 

marítima, da navegação, da colonização, da exploração, da escravidão, da pirataria, do 

comércio, dos metais preciosos, do tráfico e da deformação moral. 
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4.15. Ready made 

 

 

 

Figura 77: 

Autor desconhecido (provavelmente Stieglitz). 

s/t. Registro fotográfico da obra Fonte, de Marcel Duchamp. Fotografia. 1917. 

 

 A imobilidade do ready made proposto por Duchamp e sua estranheza pode ter nos 

causado, a princípio, um sentimento apático. Porém, em sua inércia se concentra uma força 

criativa dinâmica. Como dadaísta, ele foi um dos mentores de um tipo de arte conceitual, não 

retiniana, e um precursor da arte contemporânea. 

O pensamento do artista foi fortemente influenciado pelo físico Poincaré, o que implica 

no abalo às certezas impostas pela ciência moderna e positivista. Ideias como estas vieram 

promover grandes transformações na produção artística e cultural do período, inclusive como 

base teórica para a proposta cubista. Já que os objetos, estáticos ou em movimento, poderiam 

ser representados a partir de diversos pontos de vista simultaneamente, e não mais a partir de 

uma perspectiva normativa, proporcional e regular que segue rígidas regras acadêmicas.26 Este 

era um dos debates centrais da estética modernista. 

A linguagem fotográfica também despertou o interesse do artista, e juntamente com a 

representação do movimento, resultou em obras como Nu descendo uma escada, de 1912, que 

inclusive, atraiu a atenção de Jung, quando foi apresentada no Armory Show. (Shamdasani in 

Jung, 2012: 203). O contexto simbólico da obra de Duchamp, precursora da arte conceitual, e 

                                                             
26 Entretanto, o aprendizado destas regras proporciona uma maior compreensão sobre a representação, em duas 

dimensões, do espaço e dos objetos, que são, em essência, tridimensionais. 
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sua atitude irônica diante da arte, pode se apresentar nesta e em outras obras de muitas maneiras. 

Por este motivo, a princípio, este ready made apático, imóvel e pálido não parece conter todos 

os seus possíveis conteúdos semânticos.  

O contraste causado pela iluminação destaca a estrutura triangular da composição. A 

imagem apresenta sombras densas e uma granulação peculiar. O objeto parece estar apoiado 

sobre algum suporte, mas há nele uma certa sensação de levitação.  

 

 

 

Figura 78: 

Análise arqueoimagética do registro da obra de Duchamp. 2018. 

 

Ao procedermos a análise arqueoimagética (AAimag) da fotografia, encontramos 

fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) como o círculo, o triângulo, a luz, a sombra e os 

elementos alfanuméricos, definindo as suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq). 

A prospecção arqueoimagética (ProspAimag) realizada em segunda instância resultou 

em vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que definiram grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) do esgoto, do lodo, da urina, do elemento fálico, da intimidade do sexo masculino, da 

psicanálise e grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da linguística, devido principalmente à 

semelhança da assinatura “R. Mutt” com o termo “eremita”. Também foram definidas grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) da montanha, da pirâmide e do Buda. Daí, surgiria uma grande 

arqueoimagem latente (GrArq) de extrema profundidade representando uma flor de lótus 

brotando da lama. 
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4.16. Síntese do capítulo territórios arqueoastronômicos 

 

As análises arqueoimagéticas (AAimag) que foram realizadas a partir da síntese 

arqueoimagética (SAimag) territórios arqueoastronômicos, com a utilização do método 

arqueoimagético (MAimag), resultaram em conteúdos que se aproximam de símbolos que são 

expressos pela terceiridade da semiótica peirceana. Seguem abaixo as principais grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) que foram prospectadas nas imagens. 

Do mapa de Abraham Cresques e Jehuda Cresques foram prospectadas grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) de personagens religiosos, lendários ou míticos, dos alótropos 

do carbono, do trabalho e da organização social, de um portal, de um sábio, de uma onda, de 

uma espada, de um arco e uma flecha, da sereia, do Cristo, da força e da doçura, de castelos, 

templos religiosos e dinastias, da circuncisão, da castração e do celibato, dos sistemas de 

comunicação, da globalização e da difusão do conhecimento. Da pintura thangka emergiram 

grandes arqueoimagens latentes (GrArq) dos provérbios budistas, da verticalidade, do 

equilíbrio, do ego, do sacro ofício, da transcendência, do conhecimento sagrado e da serenidade 

para o enfrentamento. No desenho de Leonardo da Vinci foram encontradas grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) da geometria, do desenho arqueológico, do átomo, da 

alquimia, do código e da comunicação, do cone de visão, da perspectiva, dos sólidos platônicos, 

da arqueologia, da geodinâmica e da matéria. Da imagem vetorial de Juarez Paraiso foram 

prospectadas as grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do búzio, da entidade, do pássaro, do 

ovo sagrado, da dinâmica espacial e da eternidade. A prospecção da pintura de Volpi resultou 

em grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da tradição, do jogo, do peixe, do pássaro, do 

gado, da fazenda, e da figura antropomórfica em estilo geométrico. Da gravura de Piranesi 

surgiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do antiquário, do trânsito urbano, da 

indústria, da fortuna, do poder e da civilização ocidental. Na pintura de Heitor dos Prazeres 

foram achadas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da comunidade, da cultura afro-

brasileira, do cotidiano, da ancestralidade, do arco-íris, do raio e do trovão. Da pintura de 

Manuel Lopes Rodrigues emergiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do totem, do 

talismã, da trindade, da montanha, do peso, da gravidade, do vento, da leveza, da noite e da 

Lua. Na gravura de Debret foram encontradas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da 

linguagem, da cultura, do ritual, do animismo, do sagrado e da transcendentalidade. Da obra de 

Maria Celeste de Almeida Wanner emergiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do 

mundo oriental, do sinal de atenção, do curativo, da manufatura, dos processos industriais, do 
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sacrifício da penitência, do centro do vulcão, do Xangô, da simetria, do descompasso e do 

equilíbrio. Da gravura de Cícero Dias surgiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da 

intimidade, da psicanálise, do sonho, do behaviorismo, do condicionamento, do kama sutra, 

hierogamia, da psicologia analítica, da linguística e do hibridismo cultural. Na fotografia de 

Richard Long prospectamos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da verticalidade, da 

sustentabilidade, da incerteza, do tempo, do espaço, da esperança e da prosperidade. E, na 

gravura Urbs Salvador foram prospectadas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da 

navegação, da colonização, da escravidão e da deformação moral. Da fotografia do ready made 

de Duchamp foram prospectadas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do esgoto, da 

psicanálise, da linguística, do Buda e da flor de lótus brotando da lama. 

Neste capítulo, as dinâmicas sociais, a cultura, as características do espaço topográfico 

ou geométrico, a exemplo dos quatro pontos cardeais, a estratigrafia e a psicologia, descrevem 

os resultados alcançados. Estes resultados novamente indicam uma afirmação em torno eficácia 

da aplicação do método arqueoimagético (MAimag) como uma ferramenta conceitual apta a ser 

utilizada na análise das imagens. 
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V. O COSMOS 

  

 Iniciaremos este capítulo abordando aspectos científicos e conceituais acerca do cosmos 

e em seguida faremos a descrição da análise arqueoimagética de duas imagens que representam 

constelações muito conhecidas no Ocidente, a de Órion e a de Touro.  

Grupos de estrelas, configuração de estrelas ou constelações, são imagens abstratas 

formadas por estrelas que podem estar separadas por milhares de anos-luz no tempo e no 

espaço, mas que aparentam estar próximas umas das outras. Estas configurações aparentes e os 

seus significados específicos só poderiam fazer sentido a partir da observação em pontos 

localizados próximos à superfície terrestre, ou a partir de algum ponto alinhado com esta 

referência, de acordo com o seu posicionamento momentâneo, já que uma mudança espacial 

significativa nesta posição, em termos astronômicos, poderia resultar em outras configurações 

aparentes. A percepção deste fato, o ponto de vista terrestre para as constelações, poderia nos 

causar uma estranha comoção, ao percebermos todo o significado simbólico, lendário, mítico, 

artístico, religioso, científico, histórico, psicológico, social, político, filosófico e cultural que 

foi marcado de forma específica em toda a humanidade. 

Nossos ancestrais, em diversas partes do planeta, atribuíram significados aos astros, às 

constelações, aos planetas e a outros corpos e fenômenos astrais. Diversas culturas atribuíram 

narrativas míticas aos aspectos siderais, o que resultou em uma grande variedade de 

constelações com configurações, nomes e significados diferentes entre os povos. Porém, 

algumas constelações foram identificadas de forma semelhante, se mantiveram inalteradas, ou 

foram incorporadas culturalmente. Atualmente, temos o conhecimento que os mesopotâmios, 

os babilônios, os chineses, os egípcios, os gregos, os sumérios, os ameríndios e muitos outros 

povos desenvolveram sistemas de classificação e interpretação dos astros e das constelações. 

Para alguns povos, a Via Láctea, onde está situada a eclíptica, era uma porção do céu que unia 

suas duas metades. A eclíptica corresponde a uma faixa imaginária que descreve o percurso 

solar e lunar no decorrer dos anos quando visto da Terra, próximo à linha do Equador, mas 

também ao plano de órbita da Terra e dos demais planetas do Sistema Solar. O interessante 

deste fato seria notarmos que é nesta porção do céu e nas suas proximidades que está situado o 

conjunto de doze constelações conhecido como zodíaco. 

O planeta Terra, ao percorrer sua órbita, estabelece uma relação astral com o cosmos 

determinando a predominância, pela proximidade, de cada uma das constelações do zodíaco 

em períodos específicos do ano até fechar o ciclo anual de 365,256 dias, conhecido como 
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Período Sideral. Esta jornada, ou movimento de translação, juntamente com o movimento de 

rotação, geram uma inclinação no eixo da Terra, propiciando a mudança das estações do ano e 

favorecendo os períodos de chuvas, de plantio e de colheita. Em relação à outros astros como a 

Lua, por exemplo, estas relações podem se estender à influência sobre as marés e à diversos 

outros ciclos dos “ritmos cósmicos” relacionados ao “Grande Tempo”, no qual “toda existência 

é precária, efêmera, ilusória” (Eliade, 1991: 64). Neste sentido, podemos notar uma relação 

entre o conceito de cultura, que teve sua origem relacionada ao cultivo agrícola, e o próprio 

devir do planeta.  

Além das constelações situadas na faixa zodiacal, sabemos que existem dezenas de 

constelações que se distribuem por toda a esfera de estrelas fixas. Atualmente, oitenta e oito 

constelações são oficialmente reconhecidas pela I.A.U. (International Astronomacal Union). A 

origem da palavra zodíaco vem de uma designação geral do termo grego zôdia, que significa 

ser vivo, mas também poderia ser traduzido como círculo de animais ou caminho dos animais. 

De todo modo, as constelações do zodíaco também podem apresentar configurações que não se 

relacionam com figuras zoomórficas, a exemplo das constelações de Libra e de Aquário.  

As constelações possuem significados especiais para a astrologia, pois esta, por ser uma 

proto-ciência dos astros, foi amplamente utilizada pelas sociedades antigas e continua a ser 

utilizada pelas sociedades contemporâneas. Ainda que não tenha merecido o crédito da maior 

parte da comunidade científica, a astrologia tem exercido inegável importância para a história 

cultural, servindo de orientação à sistemas socioculturais de muitos povos, à tomada de decisões 

e à sugestão para características psicológicas dos indivíduos. 

Em relação à cultura material, desde os tempos pré-históricos, os astros têm servido de 

inspiração para a criação de produções artísticas, artefatos, registros e outros documentos 

históricos de culturas diversas. A representação do cosmos nas artes visuais remonta à tradição 

das pinturas rupestres, à estatuária representativa dos deuses da Antiguidade, em espírito votivo 

ao Sol, à Lua, às constelações e aos planetas, assim como aos deuses cósmicos védicos e à 

outros deuses de culturas que vão das pequenas sociedade até as grandes civilizações.  

Até o período que atingiu o início do século XIX, ainda pôde se notar na arte ocidental 

alguma característica voltada para temas mitológicos relacionados ao cosmos. Porém, com o 

advento da fotografia e do cinema, e com a substituição das formas de geração de energia e o 

crescente uso de fontes de iluminação artificial nos grandes centros urbanos, fator tecnológico 

que veio impedir que o céu pudesse ser contemplado naturalmente, estes temas foram sendo 

abandonados e paulatinamente substituídos por narrativas mais voltadas para as questões que 
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viriam mobilizar o pensamento modernista. Na produção artística visual pós-moderna, e 

principalmente na arte atual, onde predomina a diversidade de expressões, de procedimentos, 

de meios e de técnicas, com forte tendência para as novas tecnologias digitais, o pensamento 

artístico pode ter atingido parcamente, em momentos específicos, uma disposição para tratar de 

temas cosmológicos, mas o que se nota na maior parte da produção atual é um distanciamento 

e um esvaziamento do ser em relação à sua essência maior em conexão com o universo. Isto 

indica, desde já, uma crise existencial do sujeito desde o período modernista até os dias atuais. 

O mesmo parece não ter ocorrido na produção cinematográfica mundial, na qual o cosmos se 

apresenta como um tema instigante. Porém quase nunca voltado para o autoconhecimento ou 

para a elevação espiritual. Na maioria dos casos, o tema está ligado à ficção científica ou à 

produção de documentários de cunho científico e tecnológico. 

A importância do cosmos para a astronomia determina um enfoque mais voltado para 

as ciências exatas, podendo, no entanto, ser aplicado à outros contextos. Sendo proveniente de 

uma das mais antigas formas de conhecimento, a nomeação dos astros e a busca pela 

compreensão da sua dinâmica auxiliou a humanidade a desenvolver suas capacidades 

cognitivas e a auxiliar tecnicamente muitos aspectos da sua existência.  

A astronomia se interessa pela interpretação científica dos movimentos, das distâncias, 

da magnitude, da composição química, das forças gravitacionais e de outros aspectos dos corpos 

espaciais e de todo o universo. A cosmologia, por sua vez, é uma área da astronomia relacionada 

à origem e à evolução do universo, à tentativa de compreensão das causas do seu estado atual 

e das suas possíveis condições no futuro. 

A pesquisa em astronomia tem proporcionado, ao longo das últimas décadas, a produção 

de uma profusão de imagens de regiões do universo que seriam impossíveis de se registrar sem 

os equipamentos atuais e os telescópios de grande porte, bem diferente daqueles primeiros 

desenhos que foram feitos por Galileu a partir da observação em um telescópio com lentes 

simples de apenas 4 centímetros de diâmetro, que era o que havia de mais avançado para a 

ciência astronômica da época. Para aqueles que analisam imagens, estes dados podem oferecer 

uma infinidade de símbolos arquetípicos, que vão muito além dos significados epistemológicos 

voltados para as ciências exatas. Muitas constelações, galáxias e nebulosas tem sido 

identificadas com representações culturais ou nomeadas de acordo com suas aparências, a 

exemplo da constelação Eridano, que representou para muitos povos antigos rios caudalosos 

das regiões onde habitavam, ou da nebulosa da Hélice (NGC 7293), situada na constelação de 

Aquário, que é também muito conhecida como Olho de Deus, devido à sua forma. 
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Muitos conteúdos simbólicos que foram extraídos do conhecimento acerca do cosmos, 

por se relacionarem intrinsecamente com mitologias antigas, expressam narrativas alegóricas 

repletas de personagens fantásticos. Estas narrativas tiveram para as sociedades antigas uma 

função semelhante ao papel desempenhado pela arte, pela psicologia e pela religiosidade, nos 

oferecendo uma maneira de acessar conteúdos inconscientes, por meio dos símbolos, e de 

dialogar com estes aspectos reprimidos da psique, nos tornando emocionalmente mais 

preparados para os embates aos quais temos que passar ao longo das nossas vidas. 

Em nossa pesquisa, percebemos que ilustrações científicas relacionadas à astronomia 

poderiam revelar diversos fragmentos arquoimagéticos (FrAimag) e vestígios arquoimagéticos 

(VesAimag) ao serem prospectadas através do método arqueoimagético (MAimag). Na figura 

abaixo pode se notar a representação da constelação Eridano, que foi associada à imagem de 

grandes rios, como o Reno, no norte europeu, o Nilo, no nordeste do continente africano, o 

Tigre e o Eufrates, à oeste da Ásia, na região da Mesopotâmia, cuja etimologia da palavra 

indica, entre águas potáveis.  

 

 

 

Figura 79: 

Olds, M. (Ed.)/ MHP Ltd. 

Eridanus (detalhe). Infografia. 21,4 x 20,4 cm. 2007. 

 

Diferentemente da imagem apresentada acima, cuja finalidade científica e pedagógica 

faz com que haja um destaque para as retas que unem os pontos que se encontram separados no 

espaço, a constelação Eridano, na verdade, é composta unicamente por estrelas de diferentes 
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magnitudes espalhadas no céu entre milhares de outras estrelas. Sua associação à imagem de 

diferentes rios se trata de abstrações simbólicas processadas na mente humana. É este poder, 

juntamente com a abstração da fé, que nos torna capazes de enfrentar as dificuldades surgidas 

na trajetória da vida. Assim, aqueles povos puderam enfrentar os períodos de seca, sabendo que 

os rios voltariam a ficar caudalosos, da mesma forma que a constelação Eridano voltaria a surgir 

no céu após os meses nos quais não esteve visível. 

 

5.01. Constelações de Órion e de Touro 

   

 

 

Figura 80: 

Olds, M. (Ed.)/ MHP Ltd. 

Orion (detalhe). Infografia. 21,4 x 20,4 cm. 2007. 

 

 A primeira imagem relacionada à síntese arqueoimagética (SAimag) o cosmos que foi 

analisada foi o infográfico que representa a constelação de Órion. Após contemplarmos os 

aspectos icônicos da imagem, prospectamos diversos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag), 

os quais serão descritos a seguir. 

 A imagem apresenta uma cor de fundo predominantemente azul escuro, sendo que do 

lado esquerdo aparece uma mancha disforme em diagonal com um tom um pouco mais claro. 

No centro da imagem predomina um fundo em um tom mais escuro, com o contorno regular na 

parte de baixo, e disforme na parte de cima. Por toda a imagem aparecem centenas de 

minúsculos círculos brancos, rosados, esverdeados e amarelados, algumas pequenas manchas 
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em tons de azul claro, retas horizontais e verticais, pontilhadas e de traço contínuo, pequenas 

circunferências de contorno pontilhado, e algumas palavras escritas em azul. No alto da 

imagem, foi prospectado um arco de circunferência de traço pontilhado. Aparecem em 

destaque, no centro da imagem, algumas retas na cor lilás que fazem a ligação de pontos, alguns 

com bordas serrilhadas, identificados por palavras escritas em amarelo, por letras do alfabeto 

grego, por números e por códigos alfanuméricos. Nesta primeira instância da análise 

arqueoimagética (AAimag), ligada à secundidade peirceana, onde se evidencia a categoria da 

existência e da contiguidade, o fragmento arqueoimagético (FrAimag) que despertou o maior 

interesse foi a figura esquemática central composta pelas retas de cor lilás.  

 Após a apresentação dos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) prospectados na 

imagem, definindo suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq), partiremos para a descrição 

dos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que foram prospectados, em aproximação com a 

terceiridade peirceana. Alguns são de pouca profundidade, como o céu noturno e a Via Láctea, 

de acordo com a legenda que consta em sua publicação original. (Olds (Ed.), 2008).  

Vejamos outros vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) não muito profundos que 

definiram algumas das grandes arqueoimagens latentes (GrArq). No centro da imagem, o 

fundo mais escuro, representa uma parte da área limitante entre a constelação apresentada e as 

constelações vizinhas. Os minúsculos círculos brancos, rosados, esverdeados e amarelados 

representam estrelas de diferentes magnitudes e classes espectrais. As pequenas manchas em 

tons de azul claro representam nebulosas. As retas horizontais e verticais, pontilhadas e de traço 

contínuo, representam graficamente a ascensão reta e a declinação, a galáctica e as bordas das 

áreas limites das constelações. O arco de circunferência de traço pontilhado representa a 

eclíptica. As pequenas circunferências de contorno pontilhado representam enxames de 

estrelas. As palavras escritas de cor azul representam nomes que identificam porções de outras 

constelações visíveis na imagem. As palavras na cor amarela representam os nomes das 

principais estrelas da constelação de Órion. As letras do alfabeto grego representam a ordem 

crescente da magnitude das estrelas da constelação, sendo a estrela alfa, a de maior magnitude. 

Os números e os códigos alfanuméricos representam nebulosas, de acordo com suas 

designações, tal quais suas tabelas de classificação. Estes elementos técnicos, resultaram em 

grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de maior profundidade da astronomia, da ciência, do 

universo e do infinito. 

Aquelas retas mais destacadas na cor lilás que aparecem no centro da imagem fazendo 

a ligação entre os pontos, quando vistas em conjunto, representam a pequena arqueoimagem 
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latente (PqArq) de uma figura antropomórfica conhecida como Órion. As retas descrevem o 

desenho esquemático de uma figura com os braços estirados para cima e para a frente, sugerindo 

um vestígio arqueoimagético (VesAimag) que define a grande arqueoimagem latente (GrArq) 

de um caçador portando adornos. Estes adereços foram identificados por sociedades antigas 

como sendo uma clava e um escudo, ou uma pele de um animal, que poderia representar um 

objeto sagrado com poderes totêmicos. 

 

 

 

Figura 81: 

Análise arqueoimagética do infográfico Orion. 2018. 

 

Fizemos, então, outras pesquisas iconográficas como dados comparativos que pudessem 

complementar a nossa análise e encontramos, entre as imagens que foram elaboradas por 

Jamieson e por Cellarius, analogias e disparidades. Assim, observamos que a representação 

mítica de Órion portando adereços aparece juntamente com outras constelações do zodíaco, 

mas sempre mantendo sua posição de frente para a representação do torso taurino, ainda que na 

figura abaixo apareça apenas o detalhe do touro, no lado direito do topo da imagem. A 

representação da constelação de Eridano também aparece em destaque, apesar de estar em 

segundo plano. Na imagem criada por Cellarius, o touro está posicionado à esquerda de Órion, 

e mantém o mesmo destaque das demais representações. 
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Figura 82: 

Alexander Jamieson. 

Celestial atlas. Gravura. 23 x 29 cm. 1822. 

 

 

 

Figura 83: 

Andreas Cellarius. 

Harmonia macrocósmica. Gravura. 1708. 
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Retomando nossa análise arqueoimagética (AAimag), notamos que a figura central, da 

maneira como está apresentada, demonstra de forma gráfica a força de atração entre os 

elementos visuais (Dondis, 1997: 45), configurando o agrupamento no qual prospectamos, em 

concordância com as sociedades antigas, o vestígio arqueoimagético (VesAimag) que definiu 

uma grande arqueoimagem latente (GrArq) da figura do caçador Órion. Também foram 

definidas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de jogadores olímpicos, de soldados do 

Bhagavad-Gitá, de guerreiros lutadores, de indígenas caçadores, de Orixás do candomblé e de 

outras tradições culturais brasileiras. 

 A constelação de Órion, também conhecida como a Constelação do caçador, é uma das 

mais conhecidas em todo o planeta. Três estrelas de grande magnitude e de características 

astronômicas especiais, Alnitak, Alnilam e Mintaka, situadas no topo do trapézio formado pela 

base da constelação, são amplamente conhecidas no Ocidente como As três Marias. Porém, 

para algumas tradições antigas, estas três estrelas representam o Cinturão de Órion. Para os 

caldeus, esta constelação era conhecida como Tammuz, para os sírios era Al Jabbar, e para os 

egípcios era Sahu, entidade relacionada à Osíris. Alguns estudiosos sugeriram que as grandes 

pirâmides do Egito teriam sido alinhadas segundo a posição destas estrelas. (Olds (Ed.), 2008). 

À leste da constelação de Órion estão situadas as constelações Cão maior e Cão menor. A partir 

da sua base, se inicia a parte mais alta da constelação Eridano, e à sua frente se encontra a 

constelação de Touro, correspondente à imagem apresentada a seguir, a qual também foi 

submetida à análise arqueoimagética (AAimag). 
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Figura 84: 

Olds, M. (Ed.)/ MHP Ltd. 

Taurus (detalhe). Infografia. 21,4 x 20,4 cm. 2007. 

  

 A maior parte dos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que foram prospectados 

nesta imagem, se aproximam quantitativamente daqueles da última análise arqueoimagética 

(AAimag). Por este motivo, consideramos desnecessária a repetição destes dados, preferindo 

nos ater à descrição daqueles fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que possam expressar 

características qualitativas de elementos que se diferenciam em termos arqueoimagéticos.  

Deste modo, notamos que um pouco acima da parte central da imagem, sobre o fundo 

de um tom mais escuro, aparecem retas bem evidentes de cor lilás que fazem a ligação de 

pequenos círculos, alguns deles com bordas serrilhadas. Logo abaixo, do lado esquerdo, 

aparecem outros pequenos círculos que se agrupam por meio de retas mais discretas. Ao lado, 

bem próximo a esta outra composição está escrito a palavra Orion. 

Os demais fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que foram prospectados definiram 

pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) que deram origem aos vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) e definiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de pouca profundidade do 

céu noturno estrelado, com alguns enxames abertos e o espetacular enxame estelar de Plêiades. 

As retas em destaque, de cor lilás, representam a constelação de Touro. Este fragmento 

arqueoimagético (FrAimag) definiu uma pequena arqueoimagem latente (PqArq) e deu origem 

aos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que vieram a formar, em segunda instância, 

grandes arqueoimagens latentes (GrArq) que evocam um torço bovino com chifres bem 
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proeminentes. Da mesma forma, em concordância com antigas sociedades. Daí, prospectamos 

grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de manadas de touros selvagens em regiões tropicais, 

das culturas espanhola e ibero-americana, quando surgiram motivos que evocavam as pinturas 

rupestres, a tauromaquia, a arte moderna e a vaquejada. 

Da configuração geral da imagem, ressaltando as retas menos evidentes, foi definida, 

em segunda instância, a partir da pequena arqueoimagem latente (PqArq) das figuras que 

representam o caçador, o touro e o rio, a grande arqueoimagem latente (GrArq) de uma cena 

de caça, na qual aparece o grande caçador Órion, como aquele que já havia sido identificado na 

análise arqueoimagética (AAimag) anterior, à margem de um rio e de frente para a presa, 

apontando-lhe uma flecha tensionada em um arco envergado. Neste caso, houve uma forte 

aproximação entre o conteúdo arqueoimagético que foi definido em segunda instância e o 

próprio fragmento arqueoimagético (FrAimag), que se apresenta de forma bastante narrativa. 

 

 

 

Figura 85: 

Análise arqueoimagética da infogravura Taurus. 2018. 

 

Com a evocação desta grande arqueoimagem latente (GrArq), constatamos que poderia 

haver uma relação direta entre tais constelações e algumas cenas de caça representadas pelas 

pinturas rupestres. Neste momento, a análise arqueoimagética adquiriu grande subjetividade, 

se aproximando ainda mais das características da terceiridade da semiótica peirceana. Isto 

indicaria que culturas do período Paleolítico já teriam feito uma interpretação simbólica dos 

astros, reconhecendo formas antropomórficas, zoomórficas e geomórficas a partir de 

agrupamentos de estrelas isoladas entre si, vindo a criar narrativas míticas a partir daquelas 

imagens astrais e vindo a relacionar simbolicamente tais conteúdos. Mais do que isto, 

principalmente, vindo incorporar na cultura muitos destes aspectos, e talvez fazendo com que 
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viessem a dominar as técnicas necessárias para a confecção e a utilização de artefatos 

tecnologicamente engenhosos, que necessitariam da flexão de um bastão, da tensão de uma fita 

orgânica trançada e amarrada em suas extremidades, do posicionamento correto da flecha 

ajustada ao posicionamento das mãos, de um complexo sistema engendrado pelo olhar, 

provavelmente monocular, para que se facilitasse a mira, e do gesto expansivo dos braços, no 

qual se aplicaria a energia mecânica potencial necessária para que apenas parte daquele 

mecanismo, a flecha, tomasse uma trajetória em alta velocidade com força suficiente para 

romper a grossa camada de pelo e couro, vindo a abater a caça. 

Neste sentido, a imagem das constelação de Touro, de Órion e de Eridano, em conjunto, 

representariam, desde aqueles tempos longínquos, a imagem arquetípica ou arqueoimagética, 

diríamos, a grande arqueoimagem latente (GrArq), do planejamento, da caça, do alimento, da 

fartura, da tecnologia, da física, da mecânica, do design, do domínio do território, do 

conhecimento astral, do pensamento mítico, da etnoastronomia, da arte rupestre, da magia 

propiciatória, do xamanismo e da caverna. 

 

 

 

Figura 86: 

Alexander Jamieson. 

Celestial atlas. Plate XIV. Gravura. 23 x 29 cm. 1822. 

 

Ao buscarmos referências bibliográficas, encontramos dados significativos que vieram 

a embasar nossas especulações. De fato, o arco e flecha são instrumentos típicos do Paleolítico. 

(Challoner, 2010). Desta forma, Gordon Child afirma que, possivelmente tendo surgido no 
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norte da África e logo se estendido para a Espanha, o arco teria sido uma das primeiras 

invenções mecânicas da humanidade. (Child, 1973: 29). Não sabemos se existem vestígios 

preservados de artefatos deste período, dado a sua composição orgânica fugaz, porém pinturas 

rupestres encontradas em diferentes regiões do planeta oferecem indícios da sua datação. Em 

outras referências, encontramos dados sugerindo que em Lascaux, pinturas rupestres nas quais 

aparecem a imagem do touro, também apresentam pontos que se assemelham às Plêiades, o 

aglomerado de estrelas situado na constelação de Touro, e à outros objetos astrais, podendo 

inclusive indicar a contagem do tempo por meio das lunações. (North, 2008). A figura acima, 

de autoria de Jamieson, destaca a constelação de Touro, onde se pode perceber a presença das 

Plêiades na sua parte dorsal. À esquerda, abaixo e com menos destaque, aparece a representação 

do caçador Órion. 

Cabe observarmos, porém, que em algum momento na história, a imagem de Órion, 

ainda que se mantivesse atrelada ao arquétipo do caçador, teria sofrido alguma alteração na 

interpretação simbólica dos seus atributos, quando, nas imagens compiladas pela história da 

arte, deixou de portar o arco e flecha, e passou a exibir, ou a pele de um animal ou o escudo, 

sustentada pela sua mão esquerda. Supomos que tais mudanças possam ter ocorrido durante a 

incorporação da sua imagem por culturas do Neolítico ou da Antiguidade, porém não 

encontramos referências que tratassem deste assunto específico. 

 

5.02. O cosmos: outros resultados 

 

Nos subcapítulos seguintes serão apresentadas as demais imagens que foram submetidas 

ao método arqueoimagético (MAimag) e que foram categorizadas pela síntese arqueoimagética 

(SAimag) o cosmos.  

A primeira imagem desta sequência é uma pintura modernista de Gauguin, praticamente 

um tratado filosófico visual. A segunda imagem trata de uma minuciosa ilustração científica 

elaborada por Ernst Haeckel. Em seguida, uma pintura de Frans Krajcberg e uma ilustração de 

Huygens. A pintura modernista brasileira está representada pela obra de Anita Malfatti. Uma 

gravura de George Gardner representa a ilustração botânica do século XIX. Representando a 

pintura modernista latino-americana, Xul Solar e Frida Kahlo. A pintura modernista baiana, por 

sua vez, vem representada pela obra de Rubem Valentim. As últimas imagens que foram 

submetidas ao método arqueoimagético (MAimag) são, uma pintura de Antônio Poteiro e uma 

ilustração de Carl Gustav Jung. 
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5.03. Harmonia e dúvida 

 

 

 

Figura 87: 

Paul Gauguin. 

De onde viemos? Que somos? Para onde vamos? Pintura. Óleo sobre tela. 141 x 411 cm. 1897. 

 

 As perguntas que dão o título à obra poderiam representar alguns dos questionamentos 

cósmico de Gauguin. São perguntas que não poderiam ser respondidas logicamente em sua 

totalidade, mas apenas intuídas pelo espírito. Quando ele pintou esta alegoria, se encontrava em 

estado de profunda angústia, desencantado que estava com o rumo que havia tomado a 

sociedade ocidental. 

 A composição com linhas sinuosas apresenta um ensejo, que foi explorado de forma 

adequada pelo artista, para a integração cromática entre os valores quentes e frios, representados 

sobretudo pelos ocres e os azuis. Ressaltamos, sobretudo, a escolha acertada pela vista 

panorâmica, que se relaciona muito bem com a natureza narrativa e a temática da obra. 

Nesta imagem, foram prospectados fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que 

definiram pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) da reta vertical, do traço sinuoso, de 

elementos identificados como figuras humanas, de elementos naturais identificados como 

galhos, terra, montanha, vegetação e animais, e da leitura oriental, com a narrativa partindo do 

lado direito para o lado esquerdo. 

Em segunda instância, prospectamos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que 

definiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do nascimento, da inocência e da pureza. 

Logo acima, ainda do lado direito, prospectamos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da 

paisagem tropical, da gruta, da fogueira, do êxodo, do faraó egípcio embalsamado, da pirâmide, 

do perfil do rosto do deus hebraico, seguido pela sombra do rosto grego, sobre a qual apareceria 

a grande arqueoimagem latente (GrArq) dos gêmeos siameses. Neste lado da imagem, também 
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foram prospectadas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de gestos, poses e expressões que 

indagam e sussurram. 

Na área central da imagem, prospectamos a grande arqueoimagem latente (GrArq) da 

verticalidade, do tronco da árvore do conhecimento, de Adão e do livre arbítrio. Nesta 

representação, diferente de inúmeras outras que fazem parte da história universal da arte, aquele 

que seria o Adão se encontra desacompanhado de Eva e se mimetiza com a própria árvore. Ele 

coleta o fruto de si e para si mesmo, por sua própria iniciativa e vontade, assumindo as 

responsabilidades do seu ato, que representa o pecado de toda a humanidade. Neste caso, a 

grande arqueoimagem latente (GrArq) da culpa pelo pecado original não recai sobre a mulher. 

Outras grandes arqueoimagens latentes (GrArq), se referem à maturidade, à velhice, às 

gerações, ao totem e à montanha. 

 

 

 

Figura 88: 

Análise arqueoimagética da pintura de Gauguin. 2018. 

 

Com a imagem posta no sentido vertical, pudemos encontrar, com a técnica dos olhos 

semicerrados, o fragmento arqueoimagético (FrAimag) do torso de uma figura hermafrodita 

composta pelos elementos da natureza, com a mão esquerda posicionada sobre o queixo, 

definindo grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da indagação, do raciocínio, da intuição, da 

integração com o ser e com o cosmos, e da totalidade. 
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5.04. Formas da natureza 

 

 

 

Figura 89: 

Ernst Haeckel. 

Várias espécies de coral. Gravura. 1904. 

 

 O conjunto da obra do naturalista Ernst Haeckel, além das teorias científicas que 

contribuíram com a fortalecimento do pensamento do século XIX contra o criacionismo, vindo 

a promover a consolidação da arqueologia e a fomentar a criação das bases da psicanálise, 

abarcou a criação de diversas ilustrações científicas. É necessário porém, lembrar que a ciência 

positivista fez uso destas teorias de forma equivocada, o que gerou inúmeros conflitos políticos 

e ideológicos. 

Suas ilustrações descrevem uma variedade de seres microscópicos, insetos, flores, 

peixes, fungos, medusas e muitos outros organismos constituídos por estruturas corporais 

complexas, exibindo uma série de configurações proporcionais, que poderiam ser descritas por 

meio da geometria ou da intuição cósmica. Em sua minuciosa produção iconográfica, estes 

organismos quase sempre são apresentados de forma simétrica, de acordo com a sistematização 

que foi aplicada à sua abordagem científica. A imagem apresentada, foi originalmente publicada 

em Kunstformen der Natur27, no ano de 1904. (Haeckel, 2016). 

 

                                                             
27 Formas Artísticas da Natureza, de acordo com a nossa tradução. 
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Figura 90: 

Análise arqueoimagética da gravura de Haeckel. 2018. 

 

Na imagem analisada, prospectamos fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que 

definiram pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) da circunferência, da elipse, do hexágono, 

da estrela, da ramificação e da sinuosidade.  

Os vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que foram prospectados em segunda 

instância definiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) dos seres microscópicos, das 

células, do zigoto, dos seres marítimos, das estrelas-do-mar, das algas, dos plânctons, do 

cérebro, dos neurônios, da oca, do domo, da pirâmide, do cristal, dos gêiseres, do rizoma, da 

árvore, da humanidade, da diversidade, da ancestralidade, da genealogia, da evolução das 

espécies, da geometria, da física quântica, dos elementos químicos, da matéria, da energia, do 

átomo, da Lua, do Sol, dos planetas, das estrelas e do cosmos. 
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5.05. Krajcberg 

 

 

 

Figura 91: 

Frans Krajcberg. 

s/t. Pintura. Pigmentos naturais sobre tela. 73 x 64 cm. s/d. 

 

 Polonês, naturalizado brasileiro, Krajcberg é um dos grandes representantes da arte 

brasileira. Viveu com muitas restrições e amou profundamente o planeta Terra. Defensor do 

meio ambiente, dentre as lutas travadas por intermédio da sua obra, uma há de ter o merecido 

destaque. Não seria apenas a luta pela preservação da floresta, mas pela transformação moral 

da humanidade. Sua produção artística se vale de elementos naturais, a exemplo dos pigmentos 

que utiliza na composição das tintas. 

 Os verdes e as tonalidades escarlates geram forças atrativas e repulsivas, assim como a 

maioria dos traços, que direcionam para o centro e a partir dele provocam a expansão, fazendo 

com que a imagem obtenha uma pulsação contínua. É obvio que o tema da composição seja o 

drama da natureza e da floresta amazônica. 
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Figura 92: 

Análise arqueoimagética da pintura de Krajcberg. 2018. 

 

Nesta prospecção arqueoimagética (ProspAimag), emergiram, em primeira instância, 

os seguintes fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag), a elipse, os traços concêntricos e as 

cores complementares, definindo algumas das suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq).  

Na prospecção realizada em segunda instância, os vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) definiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da semente, da germinação, do 

inseto, da polinização, da flor, da folha, da casca de árvore, da raiz, da natureza, da floresta, dos 

seres microscópios, da decomposição, do adubo, do ciclo, do sol, da divindade, da pintura 

rupestre e do cosmos. 
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5.06. Relógio de pêndulo 

 

 

 

Figura 93: 

Christiaan Huygens. 

Relógio de pêndulo. Ilustração Técnica. ca. 1658. 

 

A ilustração acima foi publicada originalmente em Horologium Oscillatorium (Huygens 

in Flood, 2013) e representa uma parte da descrição técnica do mecanismo do relógio de 

pêndulo que foi projetado e construído por Huygens no século XVII. O empreendimento surgiu 

da necessidade de se medir o tempo com maior precisão. Porém, como vimos anteriormente, 

existem indícios de que a contagem do tempo em seu ritmo cósmico pode ter sido calculada 

desde o período do Paleolítico. 

Dentre as diferentes formas de contagem do tempo que foram empregadas na história 

da humanidade, estão as observações dos astros e das estações do ano, os relógios de sol 

megalíticos, os relógios d’água, a queima de incensos, os relógios de areia, e diversas maneiras 

outras com os mais variados sistemas tecnológicos, de baixa e de alta tecnologia. De todo modo, 

estamos, desde sempre, submetidos aos ritmos do tempo, lutando contra estas forças que a todo 

instante tentam se impor. 

 A pequena circunferência situada na base da composição adquiriu uma expressividade 

marcante. Estando abaixo de uma reta vertical e localizada entre outras retas com características 

semelhantes, sua forma geométrica parece agregar peso e estabilidade. 
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Figura 94: 

Análise arqueoimagética da ilustração de Huygens. 2018. 

 

Nesta análise arqueoimagética (AAimag), foram prospectadas em primeira instância, 

fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que definiram as pequenas arqueoimagens latentes 

(PqArq) do círculo, do retângulo, do quadrado, da reta e da curva.  

Em segunda instância, prospectamos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que 

definiram as grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da máquina, da física e da mecânica 

clássica, do espaço e do tempo, do movimento, da força e da energia, do pêndulo e do equilíbrio, 

da periodicidade e da esfera. Prospectamos ainda, grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do 

avanço tecnológico decorrente do desenvolvimento das ciências positivistas e dos problemas 

que resultaram deste paradigma.  

Nos estratos posteriores, a análise arqueoimagética (AAimag) proporcionou a definição 

de grandes arqueoimagens latentes (GrArq) de extrema profundidade. Dentre estas, se 

destacam grandes arqueoimagens latentes (GrArq) dos astros, da Lua, dos planetas e do Sol, 

do deus Rá, do deus Hórus, do gavião e do touro, da mônada, dos ciclos eternos e do cicloide, 

visto que Huygens descreveu o movimento pendular de acordo com uma trajetória cicloidal, 

dos movimentos cicloidais dos planetas e dos satélites naturais, dos analemas, das espirais, das 

galáxias, da sequência Fibonacci, das proporções, e dos mandalas. 

Uma pesquisa sistemática sobre os temas apontados poderia revelar fatores cósmicos 

intimamente relacionados com a origem e o desenvolvimento do universo, e de tudo que ele 

poderia abarcar. Ressaltamos porém, que movimentos como estes podem ser representados 

graficamente com a utilização de aparelhos muito simples, conhecidos como espirógrafos. 
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5.07. Aspectos femininos 

 

 

 

Figura 95: 

Anita Malfatti. 

Jarro com flores. Pintura. Óleo sobre cartão. 22 x 19 cm. s/d. 

 

Anita Malfatti, heroína da arte brasileira, estudou na Europa e nos Estados Unidos 

durante o efervescente período modernista, que compreendeu as últimas décadas do século XIX 

e a primeira metade do século XX. Ao retornar ao Brasil trouxe consigo, sobretudo, uma forte 

influência expressionista, provocando os ânimos das classes artísticas e intelectuais. Como 

participante da Semana de Arte Moderna, se viu acuada em meio às críticas lançadas por 

Monteiro Lobato e pelos defensores da arte acadêmica, mas também foi acolhida pelos seus 

partidários, que estavam fartos da estética conservadora. 

O jarro centralizado e simétrico sobre um fundo plano, emoldurado por elementos 

ornamentais determina os aspectos gerais da obra. Na composição aparecem flores amarelas, 

brancas e vermelhas, e, no centro, aparece uma folhagem de tonalidade muito arrojada que 

forma um movimento circular. Na parte frontal do vaso aparece um vermelho matizado 

sobreposto por pequenas elipses. 
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Figura 96: 

Análise arqueoimagética da pintura de Anita Malfatti. 2018. 

 

Na análise arqueoimagética (AAimag) desta pintura foram prospectados fragmentos 

arqueoimagéticos (FrAimag) como a circunferência, o retângulo, alguns triângulos, a simetria, 

com destaque para a composição central, para os aspectos de figura e fundo, e para os elementos 

naturais identificados como flores, folhas, definindo algumas das suas principais pequenas 

arqueoimagens latentes (PqArq).  

Na prospecção arqueoimagética (ProspAimag) que foi realizada em segunda instância 

emergiram vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que vieram a definir as grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) da delicadeza, do bordado, do artesanato, do jardim, da 

natureza, do ciclo, da taça de sorvete, da doçura, do erotismo, do órgão sexual feminino, do 

parto, da moldura, da contenção, da repressão, da castração e da psicanálise. 
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5.08. Ilustração botânica 

 

 

 

Figura 97: 

George Gardner. 

Cambessedesia membranácea Gardn. Gravura. Litografia. 1844. 

 

 Quando esteve no Brasil na primeira metade do século XIX e ao excursionar por 

diversas regiões, o botânico George Gardner, de origem britânica, teve a oportunidade de 

catalogar milhares de espécies vegetais. O gênero Gardineria recebeu este nome científico em 

homenagem aos seus estudos. Entre as suas principais referências profissionais estavam o 

naturalista Alexander von Humboldt e o botânico William Jackson Hooker, que foi seu 

professor. Assim, Gardner e outros pesquisadores da área puderam desenvolver estudos que 

marcaram as origens da ciência multidisciplinar conhecida como etnobotânica. Mas, de fato, as 

sociedades humanas fazem uso da biodiversidade vegetal para fins alimentícios, medicinais e 

culturais a muitos milênios. 

 A imagem apresenta um movimento ascendente, no qual aparecem determinados pontos 

proporcionalmente afastados. Destes pontos surgem ramificações que culminam em flores 

frágeis e pequenas folhas. O desenho linear caracteriza a composição. 
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Figura 98: 

Análise arqueoimagética da gravura de Gardner. 2018. 

 

Na análise arqueoimagética (AAimag), foram achados, em primeira instância, 

fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que definiram pequenas arqueoimagens latentes 

(PqArq) como a reta vertical, os ramos e as figuras identificadas como folhas e flores. 

Na prospecção arqueoimagética (ProspAimag) que foi realizada em segunda instância, 

encontramos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que definiram grandes arqueoimagens 

latentes (GrArq) da simplicidade, da proporcionalidade, da espiral, da molécula de DNA, da 

célula vegetal, da fotossíntese, do oxigênio, da respiração, dos chacras, da vida e do tempo 

cíclico. Também foram definidas grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do rizoma, da raiz, 

da terra, do rio, da água, do Sol, do calor, do éter, dos quatro elementos, da erva, da flora, do 

princípio ativo, da biodiversidade, da sustentabilidade, da preservação ambiental, da cultura, da 

psicodelia, do xamanismo, da magia, da cura, da integração, das pequenas sociedades, da 

ancestralidade e da luta contra a biopirataria. 
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5.09. Celebração cósmica 

 

 

 

Figura 99: 

Xul Solar. 

Dança de santos. Aquarela sobre papelão. 25 x 31 cm. 1925. 

 

 Xul Solar é apresentado no livro Arte na América Latina (Ades, 1997) como um dos 

representantes da pintura modernista da Argentina. Nesta obra, o artista expressa seu interesse 

pela temática crioula, pela astrologia e pela cultura popular. Muitas culturas nativas das 

Américas ainda nutrem uma forte relação votiva ao Sol, abarcando em seus cultos, questões 

que podem envolver a contagem do tempo cósmico. Rituais como estes, resistiram ao tempo e 

à opressão, e por meio de práticas ancestrais perseveram em diversos países, incorporando 

características mestiças e se expressando de diversas maneiras. 

 O amarelo matizado do fundo da composição tem bastante força expressiva, fazendo 

com que as figuras e os demais elementos gráficos pareçam estar pairando em um movimento 

contínuo. No topo da imagem aparece uma pequena parte de uma forma circular. A pesar de 

não poder expor totalmente suas qualidades pictóricas, esta figura possui força suficiente para 

atrair a atenção e manter o equilíbrio na organização da imagem. 
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Nesta aquarela, encontramos, em primeira instância, os fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) que definiram pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) como a curva, a reta, o 

círculo, o triângulo e figuras antropomórficas.  

Em segunda instância, prospectamos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que 

definiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) das práticas sociais, e também, grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) da afirmação cultural, do ritual, da dança, da festa, da guerra, 

da ancestralidade, do hibridismo, dos astros celestiais, da eclíptica, da analema, da estrela, da 

Lua, da luz solar, das constelações, da aranha, da serpente e do rio. 

 

 

 

Figura 100: 

Análise arqueoimagética da pintura de Xul Solar. 2018. 

 

Ao posicionarmos a imagem na vertical, girando no sentido horário, prospectamos a 

grande arqueoimagem latente (GrArq) dos megalitos da Ilha de Páscoa e da máscara tribal de 

perfil, ornamentada com adereços e pingentes, a cultuar o Sol, que nasce e se põe eternamente. 

Por trás desta máscara, poderia haver uma coluna vertebral constituída pela serpente sinuosa, 

definindo grandes arqueoimagens latentes (GrArq) do “Grande Tempo”, da “eternidade”, do 

“mito” e dos “acontecimentos sagrados”. (Eliade, 1991). 
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5.10. Abraço mexicano 

 

 

 

Figura 101: 

Frida Kahlo. 

O abraço do amor do universo, a Terra, México, Diego, eu e o senhor Xólotl. Pintura. Óleo sobre tela. 1949. 

 

Frida Kahlo desenvolveu uma obra surrealista autenticamente latino-americana, se 

colocando invariavelmente como o tema principal ou como parte do tema das suas criações, 

vindo a explorar os aspectos pessoais da sua vida e da sua cultura. Dentro deste contexto 

autobiográfico, Diego Rivera ocupa uma posição coadjuvante em meio às suas representações, 

aparecendo em algumas das suas pinturas em situações insólitas ou em contextos oníricos. 

Enquanto que a circunferência verde se destaca sobre um fundo escuro e mantém relação 

com os elementos que representam a flora, a circunferência ocre se aproxima mais do conjunto 

onde aparece as figuras de Frida e de Rivera. Os dois polos complementares estão divididos por 

meio de um limite vertical não definido, fazendo com que o centro da imagem integre toda a 

composição. Ali, a artista encontrou uma solução, no mínimo emocionante, por meio da escala 

de magnitude das figuras, para demonstrar a sequência de abraços que parte dos indivíduos, 

passa pela Terra Mãe e se expande para todo o universo. 
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Figura 102: 

Análise arqueoimagética da pintura de Frida Kahlo. 2018. 

 

Nesta análise arqueoimagética (AAimag), foram prospectados em primeira instância 

fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que definiram pequenas arqueoimagens latentes 

(PqArq) como o triângulo, duas circunferências, figuras antropomórficas, rizomas, simetria e 

elementos naturais identificados como plantas e raízes.  

Na prospecção arqueoimagética (ProspAimag) que foi realizada em segunda instância, 

encontramos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que definiram grandes arqueoimagens 

latentes (GrArq) da colina, da pirâmide, da natureza, do universo, do ciclo da vida, do tempo 

cósmico, do afeto, do cuidado, do amor, da devoção, da elevação espiritual, da terra sagrada, 

da grande mãe e do matriarcado. 
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5.11. Realeza africana 

 

 

 

Figura 103: 

Rubem Valentim. 

Emblema. Pintura. Acrílica sobre tela. 35 x 50 cm. 1975. 

 

 Rubem Valentim criou, a partir da arte concretista, do estilo geométrico africano e do 

universo religioso, um simbolismo caracteristicamente afro-brasileiro, com expressão própria, 

autêntica e de inestimável valor para a arte brasileira e latino-americana. A obra de Valentim 

representa a afirmação cultural que se consolida por meio dos ícones emblemáticos que 

caracterizam sua produção artística. 

 Quatro cores chapadas se sobrepõem, delimitando os espaços, definindo os limites, 

constituindo uma verticalidade e expandindo sua força expressiva. A composição vertical é 

completamente simétrica, onde predominam retas paralelas verticais e horizontais. As curvas 

foram utilizadas de forma muito pontual, da área central para o topo da imagem. O elemento 

retangular estabelece a única parte da obra onde há o fechamento de um ciclo, em volta da 

figura verde, esta, central e simétrica, tanto na vertical, quanto na horizontal. 
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Figura 104: 

Análise arqueoimagética da pintura de Rubem Valentim. 2018. 

 

Na análise arqueoimagética (AAimag) aplicada sobre a obra de Rubem Valentim, foram 

prospectados os fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) do retângulo vertical, da reta 

horizontal, das retas paralelas, dos triângulos e de dois semicírculos, definindo algumas das 

suas pequenas arqueoimagens latentes (PqArq).  

Em segunda instância, emergiram vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que vieram 

definir grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da estrutura, da base, do degrau, da escada, da 

ascensão, da força, do poder, da estratégia, do livro aberto, da ampulheta, do tempo, do passado, 

do presente, do futuro, da absorção e propagação do conhecimento, da cultura afro-brasileira, 

do leão, da realeza, da árvore sagrada, do culto, do Orixá, da figura antropomórfica de Xangô, 

da pedra de raio, dos fenômenos naturais e da cosmogonia africana. 
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5.12. Integração com o universo 

 

 

 

Figura 105: 

Antônio Poteiro. 

Indígena. Pintura. Óleo sobre tela. 85 x 100 cm. 1991. 

 

O português de nascimento, Antônio Poteiro, naturalizado brasileiro, se tornou um dos 

grandes nomes da pintura primitivista latino-americana. Sua obra pictórica apresenta, em cores 

sólidas, pinceladas livres e composição simétrica, um universo fantástico repleto de figuras 

singelas. Demonstrando uma atitude despretensiosa, abandona por completo a perspectiva e os 

princípios formais. A temática da cultura brasileira se faz presente em suas criações. 

A obra apresenta as cores primárias amarelo e azul, que foram fartamente utilizadas no 

alto da composição. Na parte de baixo predomina o verde claro. Estas cores ocupam todo o 

espaço pictórico, tendo sido aplicadas de forma uniforme e sobrepostas por diversos pontos e 

elementos figurativos. A imagem é dividida horizontalmente pelos planos cromáticos, porém 

são as figuras e as formas circulares que se destacam na composição.  
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Figura 106: 

Análise arqueoimagética da pintura de Poteiro. 2018. 

 

Nesta análise arqueoimagética (AAimag) alguns dos fragmentos arqueoimagéticos 

(FrAimag) que foram encontrados definiram pequenas arqueoimagens latentes (PqArq) das 

elipses, das circunferências, das retas verticais, da simetria, do pontilhismo e das formas 

antropomórficas identificadas como figuras humanas em estilo naïf. 

Na prospecção realizada em segunda instância, emergiram vestígios arqueoimagéticos 

(VesAimag) que definiram as grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da árvore, da floresta, 

da semente, do replantio, da sustentabilidade, do artesanato, dos adereços, da aldeia, da 

comunidade, da celebração, do amor entre os semelhantes, da colaboração, da confiança, da 

verdade, do bem comum, do dia e da noite, da integração entre a terra e o céu, dos movimentos 

de rotação e de translação, do sistema solar, da vida terrena e da intuição cósmica. 
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5.13. Processo de individuação 

 

 

 

Figura 107: 

Carl Gustav Jung. 

Systema munditotius. Ilustração. Têmpera. 30 x 34 cm. 1955. 

 

 Jung estudou intensamente os símbolos sagrados de culturas antigas. Nesta imagem, ele 

procurou expressar as antinomias do microcosmo e do macrocosmo, apresentando o ovo alado, 

a serpente, a árvore da vida, o fogo, o amor, o mundo espiritual, a arte, a ciência, o mandala, 

entre outros símbolos telúricos e cósmicos. 

 Próximo ao centro da composição, diversas circunferências se agrupam formando um 

gráfico coeso de grande atratividade e muita força expressiva. Pequenos triângulos que 

contornam estas formas, promovem um movimento expansivo, e, a partir dali, surgem outras 

circunferências. Sobre um fundo neutro, a pigmentação foi aplicada pontualmente nos 

preenchimentos dos círculos e nas figuras, que determinam uma reta vertical e outra horizontal. 

O tratamento das cores estabelece um contraste entre aquelas quentes, amarelos e vermelhos, e 

as frias, azuis e verdes. Abaixo, do lado esquerdo, aparecem as palavras Systema munditotius. 
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Figura 108: 

Análise arqueoimagética da ilustração de Jung. 2018. 

 

Nesta análise arqueoimagética (AAimag), encontramos indícios, em primeira instância, 

de fragmentos arqueoimagéticos (FrAimag) que definiram pequenas arqueoimagens latentes 

(PqArq) como a simetria, as circunferências concêntricas e os pequenos círculos. 

Na prospecção arqueoimagética (ProspAimag) que foi realizada em segunda instância, 

encontramos vestígios arqueoimagéticos (VesAimag) que definiram grandes arqueoimagens 

latentes (GrArq) dos pares de opostos, da vida terrena, das aflições, das almas desencontradas, 

do ciclo da vida, do mandala, do tempo cósmico, da espiritualidade, do equilíbrio, da alquimia, 

da individuação, da totalidade e do pleroma, que de acordo com Jung, seria algo como o mundo 

superior da plenitude, onde todos os deuses se tornariam uma força criadora unida pelo bem 

comum do universo. 
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5.14. Síntese do capítulo o cosmos 

 

As análises arqueoimagéticas (AAimag) que foram realizadas a partir da síntese 

arqueoimagética (SAimag) o cosmos, com a utilização do método arqueoimagético (MAimag), 

resultaram em conteúdos que se aproximam de símbolos que são expressos pela terceiridade da 

semiótica peirceana. Seguem abaixo as principais grandes arqueoimagens latentes (GrArq) que 

foram prospectadas nas imagens. 

 Nos infográficos que representam as constelações de Órion e de Touro foram 

prospectados grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da astronomia, da ciência, do universo, 

da pintura rupestre, da caça, da tecnologia, do pensamento mítico, do xamanismo e da caverna. 

Na pintura de Gauguin, encontramos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da pureza, da 

paisagem tropical, da gruta, da fogueira, da pirâmide, da verticalidade, do tronco da árvore do 

conhecimento, da maturidade, do totem, da montanha, da intuição e da totalidade. Da ilustração 

científica de Ernst Haeckel emergiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) dos seres 

microscópicos, do cérebro, da oca, do rizoma, da diversidade, da física quântica, do átomo, dos 

planetas, das estrelas e do cosmos. Na pintura de Krajcberg foram prospectados grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) da germinação, da polinização, da natureza, do ciclo, da 

divindade, da pintura rupestre e do cosmos. Da ilustração de Huygens surgiram grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) da mecânica clássica, do equilíbrio, da periodicidade, da 

esfera, da mônada, do cicloide, do analema, da espiral, das proporções e dos mandalas. A 

prospecção da pintura de Anita Malfatti resultou em grandes arqueoimagens latentes (GrArq) 

da delicadeza, do ciclo, do erotismo, da castração e da psicanálise. Na gravura de George 

Gardner encontramos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da proporcionalidade, da 

fotossíntese, da respiração, dos chacras, do tempo cíclico, dos quatro elementos, da 

biodiversidade, da sustentabilidade, da cura, da integração, das pequenas sociedades, da 

ancestralidade e da luta contra a biopirataria. Na pintura de Xul Solar surgiram grandes 

arqueoimagens latentes (GrArq) das práticas sociais, do ritual, do mito e dos acontecimentos 

sagrados. Na pintura de Frida Kahlo forma prospectadas grandes arqueoimagens latentes 

(GrArq) da natureza, do universo, do tempo cósmico, do amor, da grande mãe e do matriarcado. 

Da pintura de Rubem Valentim surgiram grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da estrutura, 

da ascensão, da estratégia, do tempo, da absorção e propagação do conhecimento, da cultura 

afro-brasileira, da realeza, da árvore sagrada e do Orixá. A prospecção da pintura de Antônio 

Poteiro resultou em grandes arqueoimagens latentes (GrArq) da floresta, da sustentabilidade, 
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da celebração, do amor entre os semelhantes, da colaboração, da confiança, da verdade, do bem 

comum, do sistema solar, da vida terrena e da intuição cósmica. E, finalmente, na ilustração de 

Jung prospectamos grandes arqueoimagens latentes (GrArq) dos pares de opostos, da 

espiritualidade, da alquimia, da individuação, da totalidade e do pleroma. 

Os resultados que foram alcançados nas análises arqueoimagéticas (AAimag) realizadas 

no capítulo territórios arqueoastronômicos descrevem, de forma concisa, a metafísica e a 

intuição cósmica. Ao término destas análises arqueoimagéticas (AAimag) que nos propomos a 

realizar, temos o sentimento de que o método arqueoimagético (MAimag) que foi desenvolvido 

poderá vir a definir uma abordagem complementar, contestável e aberta à contribuições, para o 

estudo das imagens.  
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CONCLUSÃO 

 

Na pesquisa que foi realizada, procuramos propor uma abordagem específica em relação 

aos conteúdos teóricos voltados para o conhecimento acerca da imagem, ainda que tenhamos 

tentado manter o caráter interdisciplinar que sempre fez parte de nossos processos artísticos 

teórico-práticos, acadêmicos e pessoais.  

Neste estudo, propomos novos conceitos ligados à Arqueologia da Imagem. Entre estes, 

merecem destaque, o do grande sítio arqueoimagético e o da arqueoimagem, que para nós, 

correspondem ao do inconsciente absoluto e ao da imagem arcaica, respectivamente. Para o 

desenvolvimento destes conceitos, fizemos o levantamento bibliográfico do conhecimento 

disponível acerca de elementos conceituais e metodológicos relacionados às origens da 

psicologia pré-científica, para então adentrarmos no contexto da psicologia científica, quando 

buscamos nos aproximar da psicologia da Gestalt e principalmente, nos aprofundar na área da 

psicologia mentalista, e procuramos aprimorar os nossos estudos em arqueologia. 

A pesquisa bibliográfica nestas áreas, reforçada pelo conhecimento que tínhamos em 

artes visuais, resultou inicialmente em uma amplitude de ideias que foram sendo sintetizadas 

em um processo de reflexão, até obtermos aquelas que mais viriam a contribuir com o nosso 

objeto de pesquisa. Nossos estudos adquiridos na área da psicologia da Gestalt, devido a nossa 

formação artística, nos promoveu uma base teórica satisfatória para lidar com os diversos 

aspectos da percepção e da sintaxe visual, ainda que tenhamos voltado a consultar Arnheim 

(1986), Ehrenzweig (1977), Dondis (1997) e outros. Na área da psicologia, sentimos 

necessidade de recorrer a uma bibliografia mais extensa. (Heidbreder, 1981), (Figueiredo, 

2008), (Costa Pinto, 2007), (Freud, 1999), (Jung, 2008a), (Jung, 2000), (Hillman, 2011). Neste 

sentido buscamos nos atualizar nos conteúdos teóricos ligados à história da psicologia, aos 

dados biográficos, principalmente de Freud e de Jung (Pereira, 1994), (Costa Pinto, 2007), 

(Freud, 1997a), (Jung, 2008b), (Jung, 2012), e aos termos e conceitos específicos desta área do 

conhecimento. (Heidbreder, 1981) e (Pieri, 2002). Quanto aos dados epistemológicos da 

arqueologia, baseamos nossos estudos em autores da área, (Trigger, 2004), (Child, 1973), 

(Funari, 2003) e (Gaspar, 2003). Para isto, buscamos nos aproximar das abordagens teóricas 

que pudessem oferecer novos elementos para a pesquisa, sobretudo, conteúdos que pudessem 

vir a aprimorar os enfoques epistemológicos e simbólicos em desenvolvimento, juntamente 

com a pesquisa sobre importantes movimentos culturais, filosóficos e artísticos que se 

relacionassem com estes conteúdos. Nossa pesquisa também envolveu uma revisão 
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bibliográfica acerca da filosofia, (Abbagnano, 2007), (Chaui, 2002), do pensamento simbólico 

expresso pelo imaginário, (Durand, 2012), (Bachelard, 1994), (Eliade, 1991), e da crítica, da 

história e da teoria da arte, (Bell, 2008), (Hauser, 1994) e outros, buscando posicionar, a partir 

destes enfoques, a Arqueologia da Imagem em um campo teórico voltado para a 

interdisciplinaridade, numa tentativa de ressaltar um aspecto que consideramos a vocação 

natural da ciência, e de oferecer nossa pequena contribuição para o fortalecimento de um 

paradigma científico que poderá ser benéfico para as futuras gerações. Deste modo, acreditamos 

que a multi, a trans e a interdisciplinaridade poderão representar, juntas, o paradigma científico 

das próximas décadas. As vantagens da utilização deste paradigma nas pesquisas científicas são 

notáveis, a começar pela observação do objeto de pesquisa sob diferentes perspectivas, 

resultando na ampliação do espectro da abordagem teórica e na ampliação da capacidade de 

geração de soluções criativas para os problemas apresentados, mas sempre focado na hipótese 

de trabalho. 

Para o desenvolvimento da hipótese da Arqueologia da Imagem tivemos como prin-

cipais inspirações as áreas da arqueologia e da psicologia. Estes conhecimentos somados a 

conteúdos pinçados de outras áreas do conhecimento resultaram em um conjunto de ideias com 

um amplo alcance epistemológico, podendo despertar o interesse de pesquisadores situados em 

diferentes linhas de pesquisa. Para o desenvolvimento dos conceitos que foram levantados e da 

metodologia que foi aplicada em prol da nossa tese, utilizamos a pesquisa exploratória, e por 

fim, a pesquisa experimental, quando fizemos a análise dos dados. No âmbito da pesquisa 

exploratória, buscamos produzir e caracterizar conceitos, contribuindo com a formação de 

novas terminologias, fato que gerou um novo enfoque para descrever fenômenos relativos à 

análise das imagens, semelhantes aos que já foram observados nas áreas da psicologia men-

talista e da filosofia da arte. 

Durante a etapa que envolveu a pesquisa experimental, buscamos aplicar o método 

arqueoimagético a fim de analisar os dados coletados, imagens fixas e bidimensionais relacio-

nadas às linguagens artísticas, e também às ilustrações científicas. Nestas análises buscamos 

prospectar conteúdos simbólicos inconscientes ou pré-conscientes que se expressam nas ima-

gens através das arqueoimagens latentes. Com a aplicação destes procedimentos, acreditamos 

ter feito uma pequena contribuição para o desenvolvimento do conhecimento acerca da análise 

das imagens. Deste modo, a Arqueologia da Imagem poderá servir como uma matéria auxiliar 

ao estudo das imagens, possuindo uma estrutura própria inspirada e fundamentada nas teorias 

que foram pesquisadas.  
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Os contextos científicos de baixa e de alta tecnologia apresentam conteúdos de grande 

interesse para a Arqueologia da Imagem, pois, para as imagens, eles representam suas técnicas, 

seus materiais e os estilos ligados aos paradigmas tecnológicos disponíveis em suas épocas, 

juntamente com o contexto sociocultural. Mas são, principalmente, os contextos simbólicos 

expressos através dos diversos fragmentos arqueoimagéticos e dos vestígios arqueoimagéticos 

que definem a multiplicidade de formas e de expressões que são as características mais 

marcantes das arqueoimagens latentes.  

Dentre os três paradigmas da imagem, o estudo da Arqueologia da Imagem encontra 

maior afinidade com o paradigma fotográfico, devido às questões ópticas que envolvem não 

somente os aparelhos e dispositivos de captação, projeção e circulação de imagens, como 

também os nossos próprios mecanismos fisiológicos ópticos e neurológicos de percepção, 

apreensão e memorização das imagens. 

Quando começamos a pesquisar o tema Arqueologia da Imagem, encontramos poucas 

referências teóricas disponíveis, mas atualmente temos percebido um aumento significativo no 

número de pesquisas em desenvolvimento nesta área. O enfoque arqueológico tem se difundido 

para diversas áreas, resultando em pesquisas que, em seu conjunto, apresentam alta relevância 

para os estudos culturais contemporâneos.  

O nosso enfoque inicialmente investigou de que modo a Arqueologia da Imagem 

poderia contribuir para o desenvolvimento de um método de prospecção de arqueoimagens de 

extrema profundidade contidas nos grandes sítios arqueoimagéticos. Para a realização deste 

propósito estabelecemos as bases de todo o complexo arqueoimagético e definimos três cate-

gorias de imagens, às quais denominamos de sínteses arqueoimagéticas. Os resultados da 

pesquisa indicaram que as arqueoimagens não poderiam ser alcançadas diretamente, por serem 

uma abstração. O mesmo não ocorre com as arqueoimagens latentes. Estas podem se expressar 

nas imagens através de diversos fragmentos arqueoimagéticos, quando poderiam definir as 

pequenas arqueoimagens latentes, que são os aspectos visuais da imagem, e dos vestígios 

arqueoimagéticos, vindo a definir as grandes arqueoimagens latentes, aspectos simbólicos ou 

arqueoimagéticos que podem estar situados em extratos muito profundos. 

Após a definição dos fundamentos do método arqueoimagético, da apresentação do 

contexto interdisciplinar em que a pesquisa está inserida, e da busca por uma fundamentação 

teórica relacionada à arqueologia, partimos para a realização de um experimento voltado para 

a análise arqueoimagética de uma imagem produzida por Muybridge, em confronto com as três 

sínteses arqueoimagéticas que foram definidas. Com este experimento conseguimos obter dife-
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rentes resultados, de acordo com as variáveis do contexto arqueoimagético. Em seguida, busca-

mos abordar a Arqueologia da Imagem como um método que visa aprimorar o autoconhe-

cimento, em auxílio à desmistificação das imagens.  

Ao buscarmos referências na história da filosofia e na história da psicologia, pudemos 

perceber como a filosofia ocidental refletiu, ao longo dos últimos dois milênios e meio, aproxi-

madamente, sobre as questões relacionadas ao corpo, à alma, à percepção, à consciência e ao 

inconsciente. Este esforço resultou na apresentação cronológica de alguns fatos que antecede-

ram a formação dos princípios formais da psicologia científica, quando a psicanálise começou 

a se afirmar enquanto ciência. Dando continuidade à fundamentação teórica, abordamos 

questões próprias das relações sócio-históricas mantidas entre as áreas da psicologia e das artes 

visuais. Buscamos compreender o contexto no qual ocorreram os primórdios do modernismo 

nas artes visuais e o surgimento do automatismo. Também abordamos as técnicas relacionadas 

ao desenho, buscando elementos que o caracterizassem como uma expressão da psique. 

Tratamos de questões relacionadas à memória, à cultura e ao planejamento das atividades 

criativas, abordando a técnica fotográfica como um registro fóssil de elementos da realidade 

palpável, e da imagem digital, a relacionando com o fluxo arqueoimagético e demonstrando sua 

peculiar característica de virtualidade. 

Do terceiro ao quinto capítulo, realizamos os experimentos com a aplicação do método 

arqueoimagético em uma mostra de imagens que compõem a história da arte e em ilustrações 

científicas que fazem parte do desenvolvimento da história das ciências. Nossas observações 

foram de encontro às pesquisas que dialogam com o contexto simbólico das imagens, fato que 

nos causou o sentimento de conclusão satisfatória. Para tanto, tivemos o cuidado de alinhar 

nosso pensamento, que provém disciplinarmente das artes visuais, com o de pensadores de 

diversas áreas que são referências na história do pensamento. 

Quanto aos resultados das análises arqueoimagéticas que foram realizadas, acreditamos 

ter deixado transparecer nossos interesses pessoais acerca de diversos aspectos relacionados à 

história, à cultura, às artes visuais e às ciências, como também notamos que nossa 

individualidade se expressou de forma marcante, influenciando diretamente a forma como 

foram significados os vestígios arqueoimagéticos que deram origem às grandes arqueoimagens 

latentes de extrema profundidade. Estas grandes arqueoimagens latentes se aproximam das 

arqueoimagens, mais absolutas e universais, tal qual o arquétipo, contido no inconsciente 

absoluto, ou no grande sítio arqueoimagético, relacionados à essência cósmica da qual somos 

apenas uma ínfima expressão efêmera. 
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Acreditamos ainda, que o nosso convívio, nosso interesse e a nossa intimidade com 

imagens que expressam os mais variados estilos artísticos, possam ter nos conduzido para uma 

prospecção muito particular, tendo, em muitos momentos, facilitado de alguma forma o alcance 

de certos fragmentos arqueoimagéticos que se encontravam disfarçados nas imagens em meio 

à tantos elementos visuais. Principalmente quando estes signos se aproximavam de estéticas 

primitivistas ou modernistas, tendendo ao abstracionismo, fato que poderia vir a se configurar 

como um obstáculo para pesquisadores que não possuíssem tal repertório iconográfico. Em 

alguns destes momentos, foi utilizada a técnica dos olhos semicerrados. 

Para os jovens que terão que enfrentar os desafios deste início de milênio, a Arqueologia 

da Imagem busca oferecer a desmistificação do símbolo. Para que se possa encarar as imagens 

sem medo nem insegurança. Para que os conteúdos latentes possam ser compreendidos, ou 

imaginados, de forma profunda e não se cristalizem como sintomas. Neste sentido, a Arqueo-

logia da Imagem aproxima a imagem da mitologia. A Arqueologia da Imagem pode nos ajudar 

a não sucumbir diante das imagens ambíguas, mas sim, a se oferecer uma pausa, com respon-

sabilidade, para a reflexão e para a respiração, para que se possa extrair delas as suas duas faces, 

para que se possa harmonizar os opostos, para que o terrível seja absorvido e digerido e para 

que o sublime seja exaltado. 

Não sabemos quais motivos fizeram com que chegássemos até aqui. Mas, se aqui 

estamos em nome da arte e da ciência, devemos dizer que também estamos em nome da fé. Aos 

pesquisadores que, devido aos acasos que surgem em nossas vidas, vierem a se interessar por 

esta Arqueologia da Imagem, lembramos que, apesar dela dispensar inúmeros esforços na busca 

pela compreensão da expressão do inconsciente, ela pode nos auxiliar no processo de tomada 

de consciência daquilo que nos afeta. É no âmbito da consciência que a imagem se desmistifica 

e se torna compreensível. Daí surge uma das características fundamentais relacionada à esta 

Arqueologia da Imagem, por ser um processo autônomo de autoconhecimento. 

As análises arqueoimagéticas que foram realizadas demonstraram a forma como o 

aprofundamento em meio ao contexto arqueoimagético se aproximou de uma visão onírica, da 

póiesis e do imaginário. Acreditando termos obtido sucesso, ainda que discutível e aberto a 

novas contribuições, temos o sentimento de que conseguimos atingir nosso objetivo inicial de 

prospectar símbolos arqueoimagéticos que podem vir a interessar a toda a humanidade. Desta 

maneira, a Arqueologia da Imagem, poderá servir como um suporte emocional para que o 

indivíduo se fortaleça diante de tamanha profusão de imagens atraentes, aterrorizantes e 

conflitantes que invadem os espaços de convívio social, sejam físicos ou virtuais. 
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