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INTRODUÇÂO 
 
1. Contexto do ensaio na bibliografia de Polanyi 

 “What is a painting?” é um ensaio escrito nos últimos anos de vida de Polanyi, e 
um dos últimos ensaios escritos apenas por ele. Com base na biografia de Polanyi 
(Scott e Molesky, 2005, p. 270, 277) é possível reconstituir o essencial da trajetória 
deste ensaio. Scott e Molesky (2005) assinalam que nessa altura Polanyi começava 
a debater-se já com algumas dificuldades físicas por efeito da idade. 
Em 1964 Polanyi inicia um diálogo com Maurice Pirenne, sobre a estrutura da 
percepção na arte. Em 1967 Pirenne publica a segunda edição do seu livro “Vision 
and the Eye” (1967), onde Pirenne inclui uma discussão da apreensão focal (do 
motivo da pintura, desenhado com perspetiva) e subsidiaria (da tela e das 
pinceladas de tinta), conforme as ideias propostas por Polanyi. 
Em Março de 1968 o editor do The British Journal of Aesthetics convidou Polanyi 
para falar numa reunião. Em meados desse ano, Polanyi preparou a intervenção 
durante umas férias no sul de Itália. A 5 de Novembro de 1969 Polanyi fez a 
conferencia prometida. 
Em 1970 apresentou uma comunicação com o título “What is a painting?” ao Study 
Group on Art Perception, em Bellagio (Itália). A sua revisão e aperfeiçoamento 
ocupou-lhe boa parte do inverno de 1970. O ensaio foi publicado primeiro no The 
British Journal of Aesthetics (vol. 10 (n. 3), Julho 1970, 225-236) e depois na 
revista americana The American Scholar, (vol. 39 (n. 4), Outono 1970, 655-69). 
Na lista de R. Allen (1997), este ensaio corresponde à publicação #138 das 143 da 
lista, ordenados por data de publicação (ver Apendice I de Allen (1997)).. Em 1970 
Polanyi publicou três ensaios relevantes (“What is a painting?”, “Science and man”, 
“Why did we destroy Europe?”). Em 1972 publicou apenas um ensaio (“Genius in 
science”) e em 1974 também só um outro ensaio (“Discoveries of science”). O seu 
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último livro, Meaning (com H. Prosch), foi publicado em 1975. Polanyi faleceu em 
Fevereiro de 1976. 
 
2. Os tetos da a Igreja de Santo Inácio (Roma) 
O ensaio de Polanyi começa por discutir o caso dos tetos da Igreja de Santo Inácio, 
em Roma, um dos casos mais conseguidos de ilusão tridimensional obtida por 
pintura com perspetiva.  
As pinturas da nave central são feitas sobre os tetos curvos (cilíndricos). Pirenne 
por sua vez trata este caso no seu livro Optics, Painting and Photography (1970, p. 
79-84, cap. 7: a teoria simples da perspetiva linear). Apesar de se basear 
exclusivamente nas leis da perspetiva linear (p.93), Pirenne considera que o efeito 
aí conseguido por Pozzo é extraordinário. Considera-o mesmo o caso mais 
espetacular de ilusão tridimensional conseguido por pinturas num teto. 
A partir do chão o observador não consegue aperceber-se da superfície do teto, em 
que foi aplicada a pintura. A partir da posição do ponto de vista da projeção 
(marcado por um ladrilho amarelo no pavimento) veem-se (a 3D) os arcos 
suportados pelas colunas nas duas extremidades, como que elevando-se 
verticalmente no espaço, “com uma força de ilusão semelhante à de um 
estereoscópio”. “É de facto impossível ver-se que estão pintados numa superfície 
cilíndrica”. 
“Todo o teto parece antes uma complicadíssima peça de escultura pintada. Do ponto 
de vista estético, parece que um tal teto pintado pertence a um tipo de arte muito 
distinto da pintura normal”. Efeito que é difícil de reproduzir em fotografias, em 
especial o efeito de genuína sensação tridimensional. 
A ilusão  do teto da nave é reforçada pela sua altura elevada (mais de 30 m). “A 
imagem “projetada” no teto é anamórfica, mas, quando inspeccionadas a curta 
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distancia, as figuras pintadas mostram uma forte distorção” (e a superfície mostra-
se curva: ver figura 7.15 de Pirenne (1970, p.91). A continuidade dos elementos 
estruturais da arquitetura da igreja na pintura (colunas, ...) reforçam a ilusão. 
Assim como os motivos pintados serem figuras animadas a evoluírem no meio do 
céu (Wright, 2009). 
Mas na Igreja de Santo Inácio há mais do que um caso com efeitos de ilusão 
tridimensional. O caso anterior refere-se aos tetos curvos da nave principal. Mas o 
caso da cúpula é diferente e, para alguns, ainda mais interessante: neste caso o teto 
é plano (não curvo), mas o efeito tridimensional conseguida pela perspetiva é  
também impressionante: “é quase impossível para um observador, mesmo andando 
à volta, convencer-se de que aquilo que vê é apenas uma imagem plana”. A figura 
7.16 de Pirenne (1970, p.92) reproduz desenho muito elucidativo do próprio Pozzo. 
Na imagem da nota (i) aparecem ambos os tetos: o teto curvo da nave e o teto plano 
da cúpula, e respetivos efeitos de relevo tridimensional. 
O pintor, Andre Pozzo (1707) escreveu: “como a perspetiva não é mais do que a 
contrafação da verdade pelo pintor, este não é obrigado a faze-la aparecer como real 
quando vista de qualquer sítio, mas apenas a partir de um determinado ponto” 
(citado por Wright, p.60). 
Assinale-se a importância reconhecida ao caso deste tetos para os desenvolvimentos 
contemporâneos de cenas tridimensionais imersivas, geradas por computadores. 
Muitas das tecnologias de realidade virtual procuram simular a nossa compreensão 
habitual de inputs perceptivos (Wright, 2009, p. 62) 
 
3. A tese de Pirenne, baseada no conhecer tácito de Polanyi 
Neste ensaio Polanyi aprofunda o “diálogo” inicial com o fisiologista inglês Maurice 
H. Pirenne acerca de questões de percepção visual. Partindo da observação de 
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Pirenne sobre o importante papel da apreensão subsidiária da tela plana na 
apreensão focal de uma pintura, Polanyi estabelece depois o conceito de 
característica transnatural das artes (representativas, mas não só). 
No inicio do ensaio publicado, Polanyi cita um artigo de Pirenne, de 1963, onde este 
argumenta com o papel da tela plana na interpretação de uma pintura e para isso 
invoca ao conhecimento subsidiário da tela plana pelo observador, recorrendo e 
citando a teoria do conhecer tácito de Polanyi, tal como este a trata em Personal 
Knowlege (1958) e no ensaio “Tacit knowing. Its bearing on some problems of 
philosophy” (1962; ver tradução em Beira (2009)). Isso explica porque é que uma 
pintura sob tela não apresenta distorção sob visão angular. 
Logo aí Polanyi fala de um novo livro de Pirenne, em publicação, mas que não cita, 
embora refira o editor (o livro de Pirenne foi na realidade publicado nesse mesmo 
ano de 1970, com o título já referido “Optics, painting and photography”). 
 
4. Para além de Pirenne: uma teoria unificadora das artes como 
transnaturais 
No ensaio, Polanyi sugere subtilmente alguma insuficiência da análise de Pirenne 
(“A teoria de Pirenne pode portanto exprimir-se, de uma forma bastante vaga, em 
termos já correntes”) antes de fechar uma discussão das correntes da pintura 
moderna dizendo que “A teoria de Pirenne, que afirma que estamos 
invariavelmente conscientes da tela, parece alinhada com o movimento moderno, 
que identificaria toda a pintura com umas pinceladas numa tela”, isso antes de 
peremptoriamente o refutar: “Mas não é assim”.  
E porque Pirenne faz referencia aos seus trabalhos, Polanyi invoca precisamente a 
sua própria teoria para refutar a ideia que a pintura seja umas simples pinceladas 
de tinta numa tela plana, o que nos parece que Polanyi teme ser visto como uma 
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potencial inferência perigosa da teoria de Pirenne (por sua vez baseada na sua). 
Ver com normalidade uma pintura implica em simultâneo uma visão focal da 
pintura (um todo representativo com perspetiva) a partir de uma visão subsidiária 
plana, da tela e das pinceladas de tinta. Polanyi argumenta que este conjunto 
contraditório de incompatíveis é a caraterística distintiva de uma pintura “normal” 
(uma pintura sob tela): “é esta qualidade de profundidade – cum – planura que 
evita que uma pintura normal seja uma ilusão e a protege conta a distorção, 
quando vista de lado”.  
Polanyi argumenta que esta integração de incompatíveis não existe na natureza e 
introduz então a ideia de transnatural para esta característica do plano-e-
profundidade da pintura, que “não é uma fusão de partes complementares num 
todo, mas sim a fusão de características contraditórias”. O artista não reproduz a 
natureza, mas antes cria algo para além da natureza. 
A segunda parte do ensaio pretende claramente ir mais além. Sobre a teoria de 
Pirenne, Polanyi pretende construir algo de seu: “as obras de arte são em geral 
formadas através da integração de dois elementos incompatíveis, um deles sendo 
uma tentativa de comunicação, e o outro sendo uma estrutura artística que 
contradiz a comunicação”. Esta visão unificadora das artes (representativas) com o 
atividades dentro de um quadro de referencia de incompatíveis (logo artificial) 
parece ser o que contributo que Polanyi pretende salientar: 
“Através desta estrutura artificial, que é claramente incompatível com o seu 
sujeito, uma obra de arte conduz-nos a uma experiência para além dos domínios 
tanto da natureza como dos assuntos correntes, e a nossa compreensão e aceitação 
da arte consiste em deixá-la conduzir-nos para os seus próprios domínios 
transnaturais. A arte não nos informa acerca dos seus sujeitos, mas faz-nos vive-los 
tal como o seu autor neles viveu em primeiro lugar”. 
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Na terceira parte Polanyi discute o papel da emoção (“As afirmações claras da arte 
extraem uma resposta apaixonada a partir das experiências difusas da vida. A arte 
fá-lo primeiro na mente do seu criador e depois nas mentes do seu público”) e da 
imaginação na apreciação da arte. Na medida em que Polanyi considera a 
percepção “dentro” da imaginação, e mesmo guiada por esta quando na presença de 
incerteza cognitiva, “as artes não mostram coisas que poderiam na realidade estar 
ali, mas sim coisas que na realidade não estão lá”.  
A memória pessoal do artista e do observador fazem parte do processo cognitivo e 
são motivo para emoções profundas de ambos. Mas a arte transcende essas 
memórias através do complexo processo de fusão de incompatíveis, guiada pela 
imaginação na procura do sentido ou significado do todo que é uma pintura, através 
dos mecanismo do conhecer tácito evidenciados por Polanyi. 
 
5. A descoberto e o ato da criação:  Polanyi e Koestler 
O próprio Polanyi aceita que o seu conceito de transnatural como  “integração de 
incompatíveis” se pode relacionar com a ideia de “bissociação”, que o seu amigo A. 
Koestler explorou como base da criatividade e da descoberta.  
Esta ideia da descoberta como ultrapassagem da crise, do conflito e do 
contraditório, mas também por estes motivado, haveria de marcar a discussão 
contemporânea sobre a descoberta e a inovação em ciência, tecnologia e, em geral, 
na sociedade e na economia. 
 
6. Notas do tradutor 
Adicionaram-se algumas notas do tradutor, após a tradução ensaio. Aproveitou-se 
para incluir imagens das pinturas citadas por Polanyi, assim como o texto de 
Shakespeare referido no texto.  



 
  
                                                                                                           

                                                                                                                    »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

»«wp 117 (2012) 
 9 

As notas do ensaio original de Polanyi são assinaladas como (1), ..., enquanto que 
as notas de tradução estão assinaladas por (i), (ii), ... 
 
V. N. Gaia, 31 de Julho de 2012  
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O QUE É UMA PINTURA? 
Michael Polanyi (1970) 

 
 

Há uma estranha pintura a cobrir a abóbada da igreja de Santo Inácio, em 
Roma. É um trabalho do jesuíta Andrea Pozzo, do final do século dezassete. As 
pinturas mostram, por entre um certo número de figuras, um conjunto de colunas 
que parecem continuar os pilares que suportam a abóbada (i). Mas estes motivos da 
pintura apenas são assim vistos se observadas do meio da nave. Se o observador se 
afastar desse ponto por alguns passos, as colunas aparecem curvas e com um 
ângulo relativamente à estrutura da igreja. Andando à volta do centro da nave, as 
colunas da pintura também andam à volta, sempre a partir da posição do 
observador. 

Num artigo publicado em 1963, M. H. Pirenne (1) ofereceu uma explicação 
interessante para estes factos. Num livro novo, agora em publicação pela 
Cambridge University Press, faz uma nova extensão do seu argumento (ii). Penso 
que as suas ideias têm consequências importantes, que tratarei neste trabalho. 

À primeira vista o fenómeno de Pozzo parece não ter nada para discutir. 
Sabemos que uma pintura com perspetiva representa o seu objeto a partir de uma 
posição central, logo deverá aparecer distorcida quando vista por um ângulo com 
essa direção. O próprio Pozzo deu essa razão para o facto da sua pintura aparecer 
distorcida quando vista por um ângulo sobre o eixo de perspetiva. Mas esta 
explicação apenas resolve o caso de Pozzo à custa de criar um problema ainda 
maior. Porque resulta daí que todas as pinturas com perspetiva deveriam aparecer 
com um grau de distorção semelhante, quando vistas por um ângulo em relação ao 
seu eixo de perspetiva – o que não acontece. Podemos passear à frente de uma 
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pintura, por exemplo numa galeria, sem que a sua aparência fique distorcida, tal 
como acontece nas pinturas de Pozzo. Na realidade a distorção deveria ser ainda 
maior do que no caso de Pozzo, pois os desvios em relação à linha de perspetiva, 
envolvidos numa passagem em frente da pintura, devem exceder em muito os que 
resultam de se ver o tecto da uma igreja a partir de um ponto apenas a alguns 
passos de distância em relação ao centro da nave.    

Este problema é em geral bem conhecido. O facto de um desenho de 
perspetiva continuar a ser visto como virtualmente com modificações, a partir de 
direções com grandes ângulos relativamente ao seu eixo, tem sido bem assinalado. 
Mas o seu tratamento parece ser bastante rudimentar, talvez porque não tenham 
sido feitas estimativas da quantidade de distorção esperada.  

No entanto pode acontecer – e voltarei depois a este ponto – que o caso de 
Pozzo nos confronte com a verdadeira dimensão deste problema. Obriga-nos a 
procurar um factor potente que defende as pinturas correntes da distorção, e que 
deve ser um factor ausente da pintura de Pozzo, pois deixaã sem defesa contra a 
distorção, quando vista de um ângulo. É aqui que entra Pirenne, que sugere que o 
factor que protege as pinturas correntes, com perspetiva, relativamente à distorção 
pela visão angular consiste na nossa apreensão subsidiária de que as pinturas são 
habitualmente pintadas sobre uma tela plana. A nossa consciência da tela reduz, 
segundo Pirenne, a profundidade da perspetiva do desenho e portanto protege a 
pintura do efeito de distorção, ao ser visto por um ângulo. Por esta teoria, a pintura 
de Pozzo está sujeita a distorções porque não é contra balanceada pela consciência 
do fundo plano sobre a qual foi pintada. 

Mas se isto é assim, então deveríamos esperar que a pintura de Pozzo 
aparecesse diferente relativamente às pinturas correntes, mesmo quando vista 
corretamente ao longo dos eixos das suas perspetivas. Na realidade aparecem 
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diferentes, tal como a teoria de Pyrenne prevê. A pintura de Pozzo é enganadora; os 
seus pilares parecem ser uma continuação da arquitetura da igreja e a imagem 
aparece como totalmente tridimensional. Pelo contrario, as pinturas ordinárias não 
são enganadoras nem totalmente tridimensionais. Não confundimos um natureza 
morta de Cézanne (iii) com uns frutos e vegetais reais numa parede da exposição, 
nem vemos Dejeuner sur l’herbe de Manet como duas mulheres despidas sentadas 
na companhia de dois companheiros masculinos completamente vestidos num 
verde prado ao ar livre (iv). Mesmo uma pintura com uma perspetiva mais estrita 
não se confunde com a presença do seu sujeito. Ainda que a sua perspectiva esteja 
bem assinalado, não nos aparece como um buraco na parede por trás do quadro. De 
acordo com Pirenne, a nossa consciência subsidiária do plano da tela combina-se 
com a perspectiva da imagem e produz então a maneira como uma pintura normal 
mostra objetos que na realidade não estão aí presentes. A vulnerabilidade de um 
quadro à distorcão pela visão angular está portanto relacionada com a ilusão, e 
supõe que a consciência subsidiária da tela tanto protege uma pintura contra essa 
distorção como evita que seja uma ilusão. Logo a abobada de Pozzo mostra uma 
distorção mais o poder ilusório devido à nossa falta de consciência do seu fundo, 
enquanto que uma pintura normal, devido à nossa consciência da tela, está 
protegida contra a distorção angular, assim como destituída do poder de ilusão. 
Esta é a teoria de Pirenne. 

Mas não estaremos aqui a depender demasiado da evidência de uma só 
pintura, a abóbada de Pozzo, com a sua forma semi cilíndrica, muito peculiar? 
Pirenne responde a isto com a evidência adicional do caso dos anaglifos. Os 
anaglifos combinam duas imagens estereoscópicas com cores diferentes que, 
quando vistas através de um par correspondente de vidros coloridos, resultam 
numa imagem completamente tridimensional. Quando vista de um ângulo 
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diferente, essas imagens ilusórias mostram uma forte deformação – tal como 
previsto pela teoria de Pirenne. 

Nós temos uma evidência independente para outro elemento desta teoria. 
Há alguma evidência de que, quando visto de um certo ângulo, o desenho com 
perspectiva de uma pintura corrente aparece distorcida, se a distorção não for 
contrabalançada pela percepção do carácter plano da pintura. Uma fotografia de 
uma pintura, tirada de um ângulo, parece-nos fortemente distorcida, porque a 
câmara não nos deixa apreender a presença da tela, o que contrariaria a distorção. 

Mas permitam-me voltar às explicações correntes para o facto da aparência 
de uma pintura não ser perturbada pela seu visionamento por um certo ângulo. 
Gombrich menciona por várias vezes o problema em Art and Illusion e trata-o com 
outros casos em que nós vemos uma pintura de uma certa forma particular porque 
tal nos faz sentido (2). Uma tal tendência é dita ser semelhante à forma como 
vemos um objeto de forma constante, embora se nos apresente a diferentes 
distâncias e ângulos e sob várias iluminações. Podemos tentar interpretar a teoria 
de Pirenne sob esta luz e afirmar que a aparência de uma pintura permanece 
constante quando vista por um ângulo desde que a sua percepção inclua a 
consciência subsidiaria da tela, enquanto que no caso alternativo aparece 
distorcida, quando vista lateralmente. Pode-se então ligar a ilusão com a distorção 
angular, e a ausência de ilusão com a estabilidade angular. A teoria de Pirenne 
poderia portanto exprimir-se, de uma forma bastante vaga, em termos já correntes.  

 
Mas chegados a este ponto, precisamente quando tudo parecia resolvido, 

surgem novos problemas devidos à moderna rejeição das concepções tradicionais de 
pintura. Recordem-se os argumentos inaugurais da pintura moderna em finais do 
século passado. Whistler descreve os seus próprios quadros como um arranjo de 
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cores e de tons numa tela (3). Em França, Maurice Denis declarou nessa altura que 
uma pintura é “essencialmente uma superfície plana coberta com tinta organizada 
de uma certa forma”. O século XX abriu com uma série de novos trabalhos em Itália 
e na Suíça, França, Alemanha e Rússia, pinturas que rejeitaram radicalmente 
qualquer semelhança com a natureza. A teoria de Pirenne, que afirma que estamos 
invariavelmente conscientes da tela, parece alinhada com o movimento moderno, 
que identificaria toda a pintura com umas pinceladas numa tela. Mas não é assim. 
Pirenne fala da nossa consciência subsidiária da tela e ao faze-lo faz referência aos 
meus trabalhos, que distinguem claramente entre a nossa consciência subsidiária e 
a nossa consciência focal de um objeto. Esta distinção – a distinção entre uma 
consciência subsidiária e uma consciência focal – altera a situação. Para o 
demonstrar recordo a experiência de Keneth Clark, há cerca de doze anos atrás, 
quando via Las Meninas de Velasquez (v).  Devido à sua estrutura, Las Meninas 
precisa de ser vista à distancia. Clark queria observar como é que, à medida que 
nos aproximamos, se vai vendo a pintura a dissolver-se em fragmentos. Esperava 
ver uma transição gradual – mas não viu nenhuma. Escreveu (4): 
 

Começava tão longe quanto possível, quando a ilusão era completa, e 
gradualmente aproximei-me, até que, subitamente, aquilo que era uma mão, 
e um laço, e uma peça de veludo, se dissolveu num fricassé de belas 
pinceladas. 

 
Se fizéssemos duas perguntas: (1) que visão é que mostrava uma tela mais 

as pinceladas? E (2) que visão é que mostrava a pintura?, então a resposta seria 
que a vista próxima mostrava uma tela mais as pinceladas e que a vista à distancia 
mostrava a pintura. Apenas podemos ver ou uma ou outra destas duas vistas, mas 
nunca as duas ao mesmo tempo. E isto foi o que na realidade Gombrich concluiu 
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deste tipo de observações, que diz que nós ou vemos uma tela e tinta ou vemos uma 
pintura, mas nunca os dois ao mesmo tempo.  Mas a situação altera-se se 
admitirmos duas formas diferentes de ver um objeto. A psicologia das formas 
(gestalt) há muito referiu que olhando para as diversas partes de um todo, se pode 
destruir a visão do todo. Recorde-se um caso deste tipo, semelhante às experiências 
de Keneth Clark. Quando começou a aviação, os pilotos descobriram vestígios de 
antigos locais, sobre os quais as pessoas tinham passado durante séculos sem se 
aperceberem deles. De volta ao solo, os aviadores rapidamente perdiam o rasto 
desses sítios antigos. Não faria sentido dizer que deixamos de ver as partes quando 
nos distanciamos e que passamos depois a ver uma coleção de partes como um todo. 
O que acontece é que vemos agora essas partes de uma nova maneira, 
nomeadamente como partes de um todo. Introduzindo os meus próprios termos, 
olhar para as partes em separado é vê-las focalmente, enquanto que vê-las em 
conjunto a formar um todo é uma ter consciência delas na forma subsidiária. Esta é 
a estrutura que Pirenne atribui a uma pintura representativa normal. A sua 
percepção é dita incluir uma consciência subsidiária da tela. Esta consciência 
subsidiária distingue a pintura normal tanto da consciência focal da tela com as 
pinceladas, em que a pintura se desintegra, como também a distingue da não 
apreensão completa da tela, que produz uma pintura ilusória como o tecto de Pozzo. 

Podemos ilustrar isto com uma tabela: 
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Consciência  
focal de: 

Consciência 
subsidiaria de: 

Não consciência  
de: 

Resultados vistos 
focalmente: 

- Pinceladas tela Ilusão 
- Tela + pinceladas - Pintura com 

representação 
normal 

Tela + pinceladas - - Fragmentos sem 
sentido (*) 

    (*) tela mais pinceladas vistas focalmente podem ser uma pintura abstrata e a 
transição de uma pintura representativa para uma pintura abstrata pode-se fazer 
pela expansão gradual de partes planas da pintura. Mais comentários adiante.  
 
 
 

(1) Começando por baixo, temos as partes da pintura tal como vistas 
focalmente. Quando vistas de perto a pintura desmembra-se em pinceladas 
e tela, num agregado sem sentido de partes. 

(2) Passando agora para o nível superior, temos a estrutura de uma pintura 
enganadora, como a da abóbada de Pozzo. Essa pintura está cheia de 
significado, na realidade tem mesmo significado a mais. Mostra o sentido da 
pintura vista subsidiariamente, sem a interferência de qualquer apreensão 
da tela ou de qualquer outra base que suporte a pintura. Aparece aqui a 
capacidade ilusória, que pode produzir resultados absurdos enquanto que 
também fica indefesa à distorção por uma visão lateral.  

(3) Entre estes dois níveis – o inferior, desprovido de sentido, e o superior, com 
um excesso de sentido, mas absurdo e instável, encontramos o nível de uma 
pintura normal. Temos uma consciência subsidiaria da tela e da tinta, 
combinando as qualidades destes dois. 
 
Podemos agora ver o que está mal na controvérsia sobre a natureza de uma 

pintura. Dizer que uma pintura é “essencialmente uma tela com umas 
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pinceladas” está errado se nos referimos à apreensão focal de ambos, mas 
correto se nos estamos a referir à consciência subsidiaria de ambos. Dizer (com 
Gombrich) que ou vemos telas mais pingos de tinta ou vemos uma pintura, 
ignora o facto de que numa pintura nós vemos a tela mais os pingos de tinta, 
mas subsidiariamente, não focalmente. Uma pintura tanto inclui a 
profundidade da perspectiva da sua tinta, como a planura da sua tela, sendo 
estes dois contraditórios, que são vistos como uma característica conjunta, o que 
sem dúvida é a característica diferenciadora de uma pintura normal. Esta 
característica inclui a perspetiva, mas a sua perspetiva é condicionada pela 
planura dominante da tela. E é esta qualidade de profundidade – cum – 
planura que evita que uma pintura normal seja uma ilusão e a protege conta a 
distorção, quando vista de lado. 
 

Estas observações respondem em geral à questão: “O que é uma pintura?”. 
Mas uma análise mais cuidada revela incongruências. Vimos que os fragmentos 
em que se decompõe uma pintura, quando vista de perto, se reúnem numa 
imagem coerente quando o observador se afasta da tela, e comparei isso com a 
forma como um local antigo é descoberto quando se passa por cima dele num 
aeroplano. Disse que a psicologia das formas descreve esta transformação 
quando as partes se reúnem para formar um todo. Rudolf Arnheim desenvolveu 
esta relação ao longo de Art and Visual Perception (1954), explicando a 
coerência de uma pintura em termos da psicologia das formas (5). Mas há algo 
peculiar – não mencionado por Arnheim – na forma como a formação do tipo 
Gestalt tem lugar quando se forma uma pintura. Esta união não é uma fusão de 
partes complementares num todo, mas sim a fusão de características 
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contraditórias. A planura de uma tela combina-se com uma perspectiva com 
profundidade, que é exatamente o oposto de planura. 

Uma tal integração de incompatíveis não é desconhecida em psicologia. A 
visão binocular baseia-se na fusão de incompatíveis. Esta ação é ainda mais 
visível e importante na fotografia estereoscópica. As imagens estereoscópicas 
são tiradas com algumas polegadas de distância entre si. À primeira vista 
parecem ser a mesma imagem, mas na realidade diferem em todos os seus 
pontos. Quando as vemos em conjunto, usando um olho para cada uma das 
imagens, fundem-se numa imagem única, unindo as suas características 
incompatíveis numa nova e impressionante visão. Produz-se uma profunda 
aparência tridimensional pela fusão de duas planuras em conflito. 

Esta fusão produz uma extensão radical da nossa visão, mas a integração da 
tela com o desenho com perspectiva vai muito mais longe na sua inovação 
radical. A integração binocular é uma adição maravilhosa aos nossos poderes de 
perceber o que lá está, mas a integração de incompatíveis numa pintura revela-
nos algo para além do que existe na natureza e nos assuntos humanos: porque o 
que vemos é uma superfície plana com uma perspetiva de profundidade a três 
dimensões. Esta qualidade de plano-profundidade, que é a marca característica 
de uma pintura normal, pode-se considerar como transnatural.  

Tem sido muitas vezes notado que as cores e os tons disponíveis para um 
pintor não podem igualar a variedade que encontramos na natureza – mas 
possuir plano-profundidade ultrapassa a natureza. Não estamos aqui em face 
de uma mera deficiência de uma pintura, que reduz a sua capacidade de 
imitação da natureza, mas sim a posse de uma qualidade peculiar que falta 
completamente na natureza. Apercebemo-nos que um pintor deve, desde o início 
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tentar produzir uma imagem que, no essencial, é diferente de uma visão 
natural. 

Esta capacidade de fundir características incompatíveis de um artefacto em 
novas características radicalmente diferentes tem-se expandido na pintura 
moderna. Mencionei a ideia, repetidamente expressa desde o final do século 
dezanove, segundo a qual uma pintura é essencialmente uma tela com 
pinceladas organizadas sobre ela. Esta visão está errada, mas exprime o desejo 
desse tempo em ir sempre mais ao fundo das coisas. Na pintura isto fez-se 
reduzindo a simulação e aumentando a componente da responsabilidade da 
planura. O cubismo e o expressionismo, por exemplo, resvalaram muito na 
direção da planura, ao reduzirem a simulação e o abstracionismo do plano total 
pela via da renúncia a toda a representação. A minha teoria da integração de 
incompatíveis admite todas essas variantes, que abriram caminho aos vários 
ramos da arte moderna. 

 
Mas antes de desenvolver mais estas ideias de transnatural, permitam-me 

expandir as bases do meu argumento com a inclusão de outras formas da arte 
representativa. Veremos como a evidência da poesia e do drama suportam o 
meu conceito de pintura. Comecemos pelo drama. O ator no palco assemelha-se 
a um pintor que tenta simular algo, mas reduzindo o mais possível a decepção. 
Ao representar Hamlet, o ator simula matar Polónio e ser morto por Laertes; 
mas se alguma destas ações fosse tal que desse a impressão de que alguém 
tinha realmente sido morto em palco, isso perturbaria a peça. A simulação do 
ator fica aquém de se tornar numa decepção, por uma força que é intrínseca à 
sua arte. O oposto à simulação, que no caso da pintura consiste na sua planura, 
na peça consiste nos mecanismos da representação em palco. O autor do texto, o 
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diretor, os designers e os atores que juntos produzem uma peça reduzem em 
conjunto a amplitude da simulação. A plano-profundidade auto contraditória de 
uma pintura tem a sua contrapartida aqui, nos assassinatos em palco e em 
outras cenas de palco, igualmente paradoxais. A arte parece consistir, quer na 
pintura como no drama, em representar um assunto dentro de um quadro 
artificial de referência que contradiz o seu aspeto representativo, e penso que 
encontramos a mesma estrutura em todas as artes representativas. 

Esta visão de arte representativa foi antecipada por I. A. Richards para o 
caso da poesia (6). Em 1924 escreveu acerca da métrica em poesia: 

 
Através da sua própria aparência de artificialidade, a métrica produz um 
forte efeito de enquadramento, isolando a experiência poética dos acidentes 
e irrelevâncias da experiência quotidiana. 

 
Mas a métrica é apenas uma das artificialidade, entre muitas, de um 

poema. A rima, os sons expressivos e as construções gramaticais distintivas, as 
conotações estranhas de palavras, e acima de tudo as metáforas, são outras 
características da estrutura da poesia. Todas funcionam como subsidiárias, que 
em conjunto com o conteúdo de um poema, tal como posto em prosa, dá o 
sentido a um poema. Seja o soneto 18 de Shakespeare (“Devo comparar-te a um 
dia de verão?”). Este poema, de supremo força, pouco mais diz, em prosa, que: 
“És bela, mas vais decair e morrer, excepto que serás recordada pelo meu verso 
imortal” (vi). O poder e a beleza de um poema reside numa estrutura 
subsidiária que envolve uma ideia simples.   
 Podemos então definir a arte representativa como envolvendo imagens, 
ações ou frases dentro de uma estrutura artificial de incompatíveis. As pinturas 
que representam objetos pertencem claramente à mesma classe que as peças 
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que representam ação e os poemas que constroem frases. Todos são obras de 
arte que, pela fusão dos seus conteúdos com estruturas incompatíveis, 
apresentam uma qualidade totalmente diferente da encontrada na natureza e 
nos assuntos pessoais do homem. 
 Não parece portanto que reste algo de tangível que uma obra de arte nos 
possa dizer. O que não fica longe da verdade. A informação factual do conteúdo 
da arte é escasso, e o seu propósito principal é antes evocar a nossa participação 
na sua expressão. E uma vez mais foi na poesia que esta ação das artes foi 
identificada em primeiro lugar. I. A. Richards contrastou o carácter vago e 
incoerente das nossas próprias experiências com as afirmações muito 
circunscritas de um poema (7).  E Eliot falou de modo semelhante acerca dos 
poderes organizadores da poesia: “ a experiência do homem ordinário”, disse ele, 
“é caótica, irregular, fragmentada. Apaixona-se, ou lê Espinosa, e estas duas 
experiências nada têm a ver uma com a outra, ou com o ruído da máquina de 
escrever, ou com os odores de um cozinhado; na mente de um poeta estas 
experiencias estão permanentemente a formar novos todos” (8). Das nossas 
vidas sempre sinuosas, ou das coisas por que passamos, os poemas, as peças e 
as pinturas invocam vagas memórias e moldam-nas em estruturas firmemente 
tecidas e organizadas. Tal como o artista se baseia nas suas próprias 
experiências dispersas para os temas a que dar forma pela sua arte, também 
nós, o seu público, recorremos aos seus trabalhos para encontrar o sentido das 
nossas vagas experiências pessoais.  Através desta estrutura artificial, que é 
claramente incompatível com o seu sujeito, uma obra de arte conduz-nos a uma 
experiência para além dos domínios tanto da natureza como dos assuntos 
correntes, e a nossa compreensão e aceitação da arte consiste em deixá-la 
conduzir-nos para os seus próprios domínios transnaturais. A arte não nos 
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informa acerca dos seus sujeitos, mas faz-nos vive-los tal como o seu autor neles 
viveu em primeiro lugar – algumas vezes muitos séculos antes. 
 No entanto, este tipo de participação não explica a paixão, o efeito 
empolgante que um poema, uma peça ou uma pintura podem evocar. Algumas 
respostas noutros domínios podem sugerir uma explicação. Uma comparação 
com a música seria mais próxima, mas isto afastar-nos-ia das artes 
representativas para formas de arte mais abstratas, que estão fora do meu 
objetivo. Tomemos antes o triunfo da descoberta científica. Ao anunciar a sua 
descoberta de que o quadrado do período das órbitas dos planetas era 
proporcional ao cubo das correspondentes distancias solares, Kepler escreveu: 
 

Pois agora, dezoito meses depois da alvorada inicial, três meses depois da 
luz certa do dia, e sem dúvida escassos dias depois da manifestação da mais 
maravilhosa contemplação – nada me pode conter; saciarei a minha fúria 
sagrada ... 

 
Esta paixão é semelhante à evocada por uma grande obra de arte, mas há uma 
diferença: as emoções da descoberta não se transmitem ao aluno, que aprende a 
proporcionalidade de cubos e de quadrados no sistema planetário sem se 
comover profundamente com o facto. A diferença parece devida ao facto dos 
sentimentos evocados por uma obra de arte, tanto no observador como no 
criador, serem mais de natureza existencial do que intelectual. O próprio Kepler 
passou por uma transformação triunfante quando a sua descoberta modificou a 
imagem do universo, mas essa experiencia manteve-se pessoal. Talvez se possa 
encontrar uma analogia mais forte com o modo como as emoções populares de 
uma pessoa são suscitadas por uma obra de arte. Veja-se como um cidadão 
patriota de um país – ou mesmo aquele que aí simplesmente se sente como em 
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sua casa -  pode ser profundamente tocado pelo desfraldar da bandeira nacional. 
Todas as experiências incoerentes e não especificáveis que constituem a 
memória nacional de uma pessoa mobilizam-se à vista de uma bandeira 
nacional desfraldada perante a saudação de uma multidão. Vemos como uma 
estrutura claramente circunscrita, o simples padrão de uma bandeira, pode 
evocar uma emoção intensamente concentrada a partir do espaço difuso da vida 
de um homem. Substitua-se a bandeira por uma obra de arte representativa e 
vemos os mesmos mecanismos a funcionar. As afirmações claras da arte 
extraem uma resposta apaixonada a partir das experiências difusas da vida. A 
arte fá-lo primeiro na mente do seu criador e depois nas mentes do seu público. 
 Poder-se-ia pensar que incluir um assunto extraído da experiência é 
transmitir uma comunicação – mas não é assim. Uma vez transferida uma 
experiência nossa para um artefacto incompatível – seja um poema, uma peça 
ou uma pintura -  a nossa experiência transforma-se em algo sem precedentes 
na natureza ou nos assuntos do homem. E quando tais assuntos transnaturais 
são evocados em nós pela arte, um tal acontecimento nada nos diz que possa ser 
verdade ou falso; não carrega consigo uma comunicação factual. 
 
 Isto não significa que o efeito da arte representativa esteja totalmente fora 
da nossa relação com a natureza ou com os assuntos humanos.  Obras de arte 
podem implicar certos factos e estes podem mesmo aparecer como convincentes 
ou como uma ilusão. A arte pode mesmo exprimir deliberadamente ideias e 
estas podem ser verdadeiras ou falsa. Mas a verdade de tais ideias não pode 
qualificar a sua evocação como uma obra de arte verdadeira, mais do que a sua 
possível falsidade – embora esta possa ser censurável – pode desqualificar a sua 
expressão como uma obra de arte. 
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 Tudo isto pode ser razoavelmente óbvio em relação à poesia e ao drama, mas 
já não será bem assim em relação à pintura. Logo, uma vez mais, quero deixar 
claro que isso também se aplica à pintura, mesmo nas suas formas tradicionais 
que eram vocacionadas para a simulação. A pintura normal de todos os tempos 
pertence à mesma classe da poesia e do drama, pois possui uma estrutura 
artificial que contradiz o seu sujeito e que, mesmo assim, se funde tão 
intimamente com esse sujeito que a união dos dois adquire uma qualidade por 
si própria, uma qualidade sem paralelo na natureza e nos assuntos do homem. 
Nesta alienação artificial dos seus sujeitos reside o poder de todas a pintura 
para representar os assuntos extraídos da experiência, em termos que 
transcendem toda a experiência natural. E aqui reside igualmente o poder de 
toda a arte representativa. 
 
 Algumas palavras acerca da imaginação. A nossa imaginação é 
principalmente conhecida por vaguear aleatoriamente; mas de facto é o nosso 
principal guia para a realidade. A percepção opera dentro da nossa imaginação, 
e quando há dificuldade em discernir o que estamos a ver, mandamos os 
impulsos da nossa imaginação investigar o que é que poderá ser aquela coisa. É 
claro que, tal como é capaz de encontrar a verdade, a nossa imaginação também 
é capaz de errar: pode produzir ilusões. A maior parte das vezes a nossa 
imaginação parece trabalhar instantaneamente, mas a sua procura pode 
demorar algum tempo, e uma vez mais , como a percepção opera por etapas, 
também a ilusão se faz por etapas. Há graus de percepção e graus de ilusão: os 
estádios da percepção conduzem ao reconhecimento de objetos que realmente 
estão à nossa frente, enquanto que os estádios da ilusão nos levam a ver coisas 
que na realidade não estão lá. 
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Como as artes representativas nos falam de coisas que não estão lá, esse 
tipo de artes tem sido classificado como ilusões. E então as ilusões atribuídas a 
uma tal arte foram classificadas de acordo com os vários graus de ilusão. Mas 
isso é um erro. As artes não mostram coisas que poderiam na realidade estar 
ali, mas sim coisas que na realidade não estão lá. Mostram coisas de um tipo 
que não existe nem na natureza nem nos assuntos humanos. 
 Disse que tanto a percepção como a ilusão são resultados do trabalho da 
imaginação. Criar uma pintura ou uma peça ou um poema também é trabalho 
da imaginação, mas de uma forma diferente. Encontramos anteriormente esta 
diferença quando comparamos a integração das partes num todo, pela qual 
reconhecemos os factos da natureza, com a integração de elementos 
incompatíveis, pelos quais criamos algo novo que não existia per si na natureza. 
A organização das partes que se esperava pertencerem naturalmente a um certo 
conjunto, tanto produz uma percepção como uma ilusão, enquanto que a 
integração de elementos artísticos desenhados  para serem incompatíveis 
produz coisas transnaturais, tal como pinturas, peças de teatro e poesia. É este 
o resultado da imaginação artística.  
 A arte moderna inclusive estendeu a integração dos incompatíveis para 
novos tipos de arte. A capacidade ilimitada de invenção das nossas tecnologias é 
hoje em dia acompanhada pela capacidade de invenção das nossas artes. 
Aprendemos também a ver a coerência e o valor das artes desde os primórdios 
iniciais até às experiências artísticas de hoje. Esse é o trabalho da nosso 
imaginação moderna. 
 Uma vez compreendidos os poderes fictícios da imaginação, a habitual 
classificação das pinturas como ilusões é um engano. Falta a uma pintura o seu 
lugar na escala das ilusões, da mesma maneira que falta um lugar para a raiz 
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quadrada de menos um entre os números reais. A raiz quadrada de menos um é 
denominado um número imaginário e não um número ilusório, porque não 
pretende ser algo que não é. Segue-se que Johnson, que avisou contra a 
tentação de sucumbir à ilusão de uma peça, e Coleredge, que defendeu uma 
suspensão voluntária da nossa incredulidade na ilusão artística, estavam 
ambos enganados.  Porque se tal ilusão não existe, não fazem qualquer sentido 
instruções sobre como lidar com ela. 
 Logo estou de acordo como professor Wollheim quando objecta à forma como 
Gombrich fala de ilusões nas pinturas correntes. Diria que quando Gombrich 
escreve acerca de ilusões, deve-se entender como estando a referir-se ao 
elemento imitativo de uma pintura, e não à pintura como um todo. De outra 
forma, o quadro conceptual usado pelo professor Wollheim nos seus vários 
artigos (9) está tão longe do quadro conceptual usado por Pirenne e 
desenvolvido por mim, que não posso dizer se o professor Willheim terá 
antecipado ou não algumas das ideias que apresentei e até que ponto poderei 
estar a divergir das suas ideias. Claro que no essência também estou de acordo 
com a rejeição por Osborne de uma ilusão completa como sendo a impressão 
perfeita de uma obra de arte (10), mas não posso aceitar o seu ponto de vista 
segundo o qual a nossa contemplação da arte se deve basear numa ilusão 
limitada, a que chama “quase ilusão” (11). 
 A “integração de incompatíveis” faz-nos lembra a “bissociação” de A. 
Koestler (12). Mas eu prefiro falar de integração, pois desta forma estabeleço 
uma ligação com a minha própria análise dos sucessos intelectuais, de 1946 
(13). 
 Penso que o papel da ilusão numa pintura foi primeiro clarificado por 
Pirenne em 1963, quando sugeriu que o conteúdo imitativo de uma pintura se 
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reduz por uma fusão com a consciência subsidiária da tela. A esta teoria 
adicionei agora o ponto de vista segundo o qual as obras de arte são em geral 
formadas através da integração de dois elementos incompatíveis, um deles 
sendo uma tentativa de comunicação, e o outro sendo uma estrutura artística 
que contradiz a comunicação. O composto harmonioso formado por este dois 
elementos tem características que não se encontram nem na natureza nem nos 
assuntos humanos, e portanto não pode comunicar qualquer informação acerca 
de acontecimentos reais. Mas pode recorrer às nossas memórias não 
organizadas e incorporá-las na sua própria estrutura, e evocar em nós emoções 
profundas.  As paixões que o artista despendeu ao criar a sua obra vão agora 
gerar a sua contrapartida em nós, que o seguimos. 
 É assim que as estruturas artísticas, sendo essencialmente distintas da 
natureza e dos assuntos humanos, nos podem prender com mais força do que as 
nossas próprias memórias.  
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NOTAS DO TRADUTOR 
 
(i) Teto da igreja de Santo Inácio, em Roma, por André Pozzo (1642-1709) (nave 
central e cupula, parcialmente visivel à esquerda)  
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(ii) Polanyi refere-se a M. H. Pirenne, “Optics, Painting & Photography”, publicado 
em 1970 (199 páginas) por Cambridge University Press, para o qual Polanyi 
escreveu uma introdução, com o título “Reflections on viewing a painting”. 
Anteriormente Pirenne tinha publicado “Vision and the eye”, Pilot Press, 1948 (187 
paginas), de que foi publicada uma segunda edição em 1967, pela Chapman & Hall. 
Nesta segunda edição, Pirenne adicionou uma explicação sobre os conceitos de 
consciencia subsidiária e focal, segundo Polanyi. Ver páginas 15 e 16, em que 
introduz os conceitos de apreensão focal (da cena representada) e subsidiária (da 
tela plana). “no sentido em que Polanyi (1958, 1962) usa esses termos. Também 
parece não haver qualquer dúvida que esta consciência subsidiária exerce uma 
influência considerável sobre a nossa percepção de uma pintura como uma cena a 
tres dimensões”. As citações que Pirenne faz dizem respeito ao livro “Personal 
Knowledge” (1958) e ao ensaio “Tacit knowing: its bearing on some problems of 
philosophy” (1962) 
O livro “Vision and the eye” conheceu depois mais duas edições, depois da edição de 
1967: em 1971 (Chapman & Hall) e 1973 (John Wiley & Sons).  
Pirenne era professor de fisiologia na Universidade de Oxford (Scott e Moleski, 
2005, p. 270). 
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(iii) Natureza morta com frutos, Paul Cézanne (1839-1906) 
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(iv) Dejeuner sur l’herbe, de Edouard Manet (1832-1883) 
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(v) Las Meninas, de Diego Velasquez (1599-1660) 
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 (vi) Soneto 18, Shakespeare, versão original: 
 
Shall I compare thee to a summer's day?  
Thou art more lovely and more temperate: 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer's lease hath all too short a date:  
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimm'd;  
And every fair from fair sometime declines, 
By chance or nature's changing course untrimm'd; 
But thy eternal summer shall not fade 
Nor lose possession of that fair thou owest; 
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, 
When in eternal lines to time thou growest:  
So long as men can breathe or eyes can see, 
So long lives this and this gives life to thee. 
 
Parafrase: 
 
Shall I compare you to a summer's day? 
You are more lovely and more constant: 
Rough winds shake the beloved buds of May 
And summer is far too short: 
At times the sun is too hot, 
Or often goes behind the clouds; 
And everything beautiful sometime will lose its beauty, 
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By misfortune or by nature's planned out course. 
But your youth shall not fade, 
Nor will you lose the beauty that you possess; 
Nor will death claim you for his own, 
Because in my eternal verse you will live forever. 
So long as there are people on this earth, 
So long will this poem live on, making you immortal. 
 
(Fonte:  

http://www.shakespeare-online.com/sonnets/18detail.html ) 
 
Tradução: 
 
Como hei de comparar-te a um dia de verão? 
És muito mais amável e mais amena: 
Os ventos sopram os doces botões de maio, 
E o verão finda antes que possamos começá-lo: 
Por vezes, o sol lança seus cálidos raios, 
Ou esconde o rosto dourado sob a névoa; 
E tudo que é belo um dia acaba, 
Seja pelo acaso ou por sua natureza; 
Mas teu eterno verão jamais se extingue, 
Nem perde o frescor que só tu possuis; 
Nem a Morte virá arrastar-te sob a sombra, 
Quando os versos te elevarem à eternidade: 
Enquanto a humanidade puder respirar e ver, 
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Viverá meu canto, e ele te fará viver. 
 
Tradução por Thereza Christina Rocque da Motta (tradutora), 
SHAKESPEARE, William. 154 Sonetos. Em Comemoraçao Aos 400 Anos Da 
1ª Ediçao 1609-2009. Editora Ibis Libris, 1ª edição, 2009  

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Soneto_18 )
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(vii) Mãe de Whistler, por James Whistler (1834-1903) 
 

  
 
 


