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abitamos  um  mundo que vem trocando sua 
paisagem natural por um cenário criado pelo  

homem, por onde circulam pessoas, produtos, 
 informações e principalmente imagens. 

E, se temos que conviver diariamente com essa produção 
 infinita, melhor será aprendermos a avaliar essa paisagem, 

sua função, sua forma  e seu conteúdo; 
e isso requer o uso de nossa sensibilidade estética. 

Só assim poderemos deixar de ser observadores para nos 
tornarmos espectadores críticos, participantes e exigentes. 

Além disso, todos os setores da sociedade procuram 
pessoas que tenham certo conhecimento geral do mundo 

e uma sensibilidade aguçada para entendê-lo. 
(COSTA, 2004, p. 11-2) 
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RESUMO 

O presente trabalho trata do tema paisagem apresentando algumas das 

concepções paisagísticas produzidas por distintos artistas em diferentes períodos 

da história da arte. Através de uma abordagem cronológica estilística e pelo método 

bibliográfico, selecionou-se em três períodos da história da arte: clássico, moderno 

e contemporâneo, exemplos de obras que justificassem o percurso da temática em 

questão. Esse percurso, em três capítulos, inicia com o aparecimento do tema na 

pintura com a representação clássica, segue com as inovações criativas dos artistas 

modernos e finaliza com a ocupação do espaço pela intervenção no 

contemporâneo. Simultaneamente, trata da questão da troca do suporte 

convencional das obras de arte por uma materialidade plástica diversificada que 

gera contínuas experiências inusitadas e, com isso, consequentemente, ocasiona o 

deslocamento da exposição dessas do espaço fechado (museu) para o espaço 

aberto (público). Contudo, destaca a ruptura dos padrões do estilo tradicional para o 

novo modelo artístico da arte do século XX e a exclusão das fronteiras do tema 

paisagem na contemporaneidade. Por fim, a teorização da trajetória do tema 

paisagem nos diferentes períodos da história da arte além de sua relevância 

historicista constitui-se em conhecimento e conteúdo para o ensino das artes 

visuais. 

Palavras-chave: 

Paisagem - História da arte - Pintura - Intervenção no espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present work treats of the theme landscape introducing some of the 

conceptions paisagísticas produced by different artists in different periods of the 

history of the art. Through a stylistic chronological approach and for the 

bibliographical method, it was selected in three periods of the history of the art: 

classic, modern and contemporary, examples of works that justified the course of the 

theme in subject. That course, in three chapters, begins with the emergence of the 

theme in the painting with the classic representation, it proceeds with the modern 

artists' creative innovations and it concludes with the occupation of the space for the 

intervention in the contemporary. Simultaneously, he/she treats of the subject of the 

change of the conventional support of the works of art for a plastic materiality 

diversified that it generates continuous unusual experiences and, with that, 

consequently, it causes the displacement of the exhibition of those of the closed 

space (museum) for the open space (public). However, it detaches the rupture of the 

patterns of the traditional style for the new artistic model of the art of the century XX 

and the exclusion of the borders of the theme landscape in the contemporaneidade. 

Finally, the teorização of the path of the theme landscape in the different periods of 

the history of the art besides his/her relevance historicista is constituted in 

knowledge and content for the teaching of the visual arts.   

Word-key:   

Landscape - History of the art - Painting - Intervention in the space 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo da construção da história da arte, os artistas desenvolveram várias 

técnicas, experimentaram diversos materiais plásticos, elaboraram inúmeras obras 

de arte e, consequentemente, nesta trajetória, também enfatizaram muitas temáticas 

que condissessem com suas produções e com uma determinada época. Na 

versatilidade de temas disponíveis, um dos mais apreciados e conhecidos é a 

paisagem. A representação desse espaço na pintura teve um repertório aproximado 

de mais de seiscentos anos (séculos XV-XX) até que ocorreu sua supressão com a 

abstração e o abandono do suporte bidimensional. No entanto, logo depois disso, o 

percurso da cena paisagística sofre profundas transformações já introduzidas pela 

ruptura provocada pela arte moderna e acaba, de certa forma, ressurgindo sob 

outra perspectiva na Arte Contemporânea. Através da inclusão e experimentação de 

novos suportes, a representação do tema parte para a própria ocupação do espaço, 

servindo para o diálogo da intervenção. Dessa forma, surgem novas concepções, 

possibilidades e múltiplas propostas. A concepção visual passa a seguir o mesmo 

caminho da evolução tecnológica que altera fatores e modifica constantemente 

nosso olhar para o mundo e, inevitavelmente, para a Arte. 

Portanto, em vista do panorama geral descrito acima, a presente monografia 

trata de uma breve trajetória da paisagem na história da arte considerando os 

estilos da representação clássica e moderna na pintura e a passagem para a 

construção tridimensional da intervenção na percepção da relação entre obra e 

espaço no contemporâneo. Através da temática evidencia-se uma narrativa de como 

o campo visual da arte se transformou constantemente partindo da Renascença até 

a Pós-modernidade, quais os procedimentos/meios e concepções que foram e quais 

estão sendo utilizados pelos artistas da atualidade.  

Contudo, aponta-se a necessidade de interpretação do assunto relacionando-o 

com a abrangência da área de ensino das Artes Visuais, demonstrando o papel 

importante do arte-educador e do desafio de ensinar e aprender. Além disso, 

enfatiza a importância do olhar e a sua conexão com a criação de um repertório 

visual que incentiva a formação do espírito crítico, emocional e intelectual, criando 

situações de interação, fruição, participação e até estranhamento por parte do 

espectador. Enfim, a abordagem monográfica destaca tanto o caráter estético como 

oferece parâmetros e suporte para educação em Arte.
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Na busca da compreensão de tais processos, bem como da importância da 

extensão dos conhecimentos teóricos juntamente com a sua relevância do 

desenvolvimento do conteúdo no ensino de artes visuais e das constantes 

mudanças do nosso universo perceptivo/interativo, a elaboração do presente 

trabalho está desenvolvido com apoio, principalmente, de leituras de fontes 

bibliográficas (livros, dicionários, revistas, textos, DVDs), de citações e 

considerações de autores sobre o assunto pertinente e de todo o aprendizado 

adquirido ao longo do curso nos distintos componentes curriculares. 

Particularmente, o mesmo resulta de um estudo detalhado e também de uma 

pesquisa exigida sobre o tema que destaca e prioriza algumas das principais 

composições executadas por diversos artistas durante a história da arte referindo-se 

à paisagem. Nesse contexto encontra-se também ressaltado grandes marcos que 

alteraram o curso da arte como a ruptura do século XX e o rompimento de fronteiras 

no contemporâneo. Ainda, aborda a globalização da arte e discute o caráter 

alternativo/transitório do espaço físico em que a obra está exposta, ou seja, a saída 

dessas obras do museu para o democrático ambiente público. 

A apresentação deste trabalho está elaborada a partir dos movimentos e 

estilos da arte cronologicamente sequencial salientado por uma versão particular 

construída sobre um breve percurso da paisagem transcorrido através da temática 

nas suas mais diversas concepções. E para transferir um melhor entendimento, com 

base na resolução dos objetivos e da metodologia utilizada a estrutura capitular 

compõe-se de três partes inter-relacionadas: a primeira trata exclusivamente da 

pintura da Paisagem Clássica dando ênfase para a representação do espaço 

naturalista através dos principais movimentos, artistas e suas respectivas obras 

produzidas desde o aparecimento da temática até os precursores da Arte Moderna; 

o segundo apresenta a Paisagem Moderna e a representação do espaço estilizado 

na pintura a partir da ruptura da arte do século XX, bem como a supervalorização da 

técnica e o poder criativo dos artistas na composição visual decorativa; e por fim, o 

terceiro e último capítulo aborda a Paisagem Contemporânea, ressaltando a troca 

de suportes convencionais, o emprego inovador da materialidade e, principalmente, 

a utilização do espaço na intervenção que, antes era representado, destacando 

também a constituição de uma Paisagem Urbana, a participação da Arte Pública, 

algumas obras e os mais significativos artistas do período. 



 

 

1 PAISAGEM CLÁSSICA: A REPRESENTAÇÃO NATURALISTA DO ESPAÇO 

a  paisagem  parece  traduzir  para  nós  uma  relação 
estreita  e  privilegiada  com  o mundo, representa como 

que  uma   harmonia   preestabelecida   inquestionável, 
impossível   de  criticar  sem   se   cometer  sacrilégio. 

 Onde estariam, pois, sem ela, nossos aprendizados das proporções do 
mundo e o de nossos próprios limites, pequenez e grandeza, a 

compreensão das coisas e a de nossos sentimentos? 

(CAUQUELIN, 2007, p. 28) 

1.1 O aparecimento do tema 

A arte tem acompanhado o homem como um meio de expressão e 

comunicação desde a Pré-história, na constituição das primeiras civilizações 

antigas, no período clássico e moderno e, ainda hoje - época contemporânea. “A 

arte está relacionada à história da humanidade e a suas conquistas, à natureza 

humana e seu simbolismo, à herança cultural dos grupos e ao desenvolvimento 

individual das pessoas” (COSTA, 2004, p. 10-1). 

As imagens produzidas, tratando-se da pintura, no princípio eram executadas 

com simples pigmentos, como o carvão e o sangue de animais, mas com o passar 

do tempo, levando em conta a experimentação, as novas possibilidades, o processo 

industrial e o avanço tecnológico, tornaram-se muito mais diversificadas.  

Nesse mesmo pensamento evolutivo, em cada período distinto da história da 

arte, uma determinada temática era abordada e ou valorizada pelos artistas 

seguindo os padrões, costumes e exigências de cada época. “A arte é um encontro 

contínuo e reflexivo com o mundo em que a obra de arte, longe de ser o ponto final 

desse processo, age como iniciador e ponto central da subsequente investigação do 

significado” (ARCHER, 2001, p. 236). Entre os temas mais empregados na pintura 

encontram-se a mitologia, a religião, o retrato e inclusive a paisagem, a qual em 

cada um dos movimentos estilísticos foi retratada em inúmeras obras que 

vislumbram uma certa concepção paisagística. 

A etimologia da palavra Paisagem vem “do francês >paysage=, substantivo 

feminino - espaço de terreno que se abrange num lance de vista; pintura, gravura ou 

[...] 
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desenho que representa uma paisagem natural ou urbana” (FERREIRA, 2004, p. 

1468). Sobre o termo, 

autores confiáveis situam seu aparecimento por volta de 1415. A paisagem 
(termo e noção) nos viria da Holanda, transitaria pela Itália, se instalaria 
definitivamente em nossos espíritos com a longa elaboração das leis da 
perspectiva e triunfaria de todo obstáculo quando, passando a existir por si 
mesma, escapasse a seu papel decorativo e ocupasse a boca de cena 
(CAUQUELIN, 2007, p. 35). 

Na pintura, a temática tornou-se indispensável quando apareceu nas obras 

dos pintores do período da Renascença (séculos XV e XVI) e que logo passou a ser 

valorizada, alcançando papel importante nas composições. Na época tinha como 

finalidade transmitir e reforçar a ilusão de profundidade numa superfície plana 

(bidimensional) através da invenção da perspectiva.  

Assim, com o passar dos séculos, através das técnicas, das pinceladas, do 

esquema compositivo, da materialidade e da concepção visual particular sob o olhar 

de cada artista, a representação da paisagem produzida ao longo de toda história 

da arte foi gradativamente ampliando seu espaço, partindo do segundo plano, papel 

coadjuvante, até protagonizar a temática principal da obra. 

1.1.1 A Renascença 

A Renascença
1
, também conhecida pela designação de Renascimento, inicia 

com o declínio do estilo gótico trazendo a volta dos padrões do classicismo
2
 das 

antigas civilizações. “Renascimento tem por seu significado, renascer, no qual um 

mundo queria medir sua grandeza com a que tinha possuído na Antiguidade” 

(ARGAN, 1999, p. 48).  

Neste período as obras eram predominantemente elaboradas com cenas 

bíblicas e mitológicas. No entanto, embora tendo a figuração humana como 

                                                
1
 Renascença. Termo aplicado a um movimento intelectual e artístico que se originou na Itália no século XIV, 

atingindo aí seu apogeu no século XVI, e influenciou de vários modos todo o restante da Europa [...] Nas artes 

visuais, o termo é geralmente visto como designativo de uma imitação deliberada dos padrões clássicos ou um 

 
2
 Classicismo. Este termo, com seu correlato Aclássico@, é empregado em várias sentidos da história e na crítica das 

artes. [...] Na tradição ocidental, o termo Aclássico em geral sugere uma certa descendência da arte da Grécia e de 

Roma [...] (Idem, ibidem, p. 116). 
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prioridade, podemos perceber que se inicia uma valorização e o cuidado com o 

segundo plano que por sua vez é justamente composto por paisagens.  

A passagem da paisagem simbólica à paisagem topográfica - 
naturalista, positivista - é uma das grandes mudanças que diferencia 
rotundamente a linguagem renascentista do gótico. É, sem dúvida, uma 
mudança consequente com o novo talante do artista e com a ânsia de 
conhecimento que domina na época (AGULLOL, 1996, p. 52).  

Na verdade, as composições passaram a ter esse caráter devido o uso da 

perspectiva científica que buscava representar a profundidade (tridimensionalidade) 

que “na pintura consiste em criar a ilusão de uma terceira dimensão onde ela não 

existe” (UPJOHN, v. 3, 1979, p. 110). Eram utilizadas, principalmente, formas 

recorrentes à valorização da natureza como árvores e arbustos, florestas e campos, 

lagos e riachos, montanhas e rochedos, arquitetura da época ou da cultura clássica, 

entre outros, dependendo também de fatores como a localização geográfica. 

O movimento da Renascença foi um marco importante para a humanidade e 

para a Arte. Segundo Beckett, o estilo “marcou o ponto de partida do mundo 

medieval para o contemporâneo e, como tal, estabeleceu os alicerces das 

sociedades ocidentais modernas e de seus valores” (2002, p. 79). E, entre as 

inovações, surgem as primeiras obras pintadas com tinta a óleo e o uso do suporte 

mais convencional de toda a história da pintura – a tela. 

Dentre vários artistas dessa época e que adotaram (construíram) as 

características do estilo, Leonardo da Vinci
3
 (1452-1519) foi uma das figuras mais 

significativas do movimento. Foi responsável pela invenção da técnica do sfumato
4
 

e também pela intensa pesquisa do universo da natureza. Essas características 

estabeleceram-se no período e também influenciaram outros pintores. 

Nada existia na natureza que não despertasse a sua curiosidade e não 
desafiasse o seu engenho. [...] As formas de pedras e nuvens, o efeito da 

atmosfera sobre a cor de objetos distantes, as leis que regem o crescimento 

                                                
3
 Leonardo da Vinci. Artista, cientista e pensador florentino. Foi, dentre os grandes personagens da Renascença* 

italiana, o homem que mais desenvolveu e consumou suas várias habilidades. Nasceu na vila de Vinci (ou nas 

proximidades desta), no interior da Toscana, filho ilegítimo de Piero, escrivão florentino, e Caterina, jovem 

camponesa. [...] (Idem, ibidem, p. 302-4). 

 
4
 Sfumato. Termo usado para descrever a justaposição sutil de cores ou tons diferentes, de modo que se mesclem 

entre si sem qualquer transição perceptível - segundo as palavras de Leonardo da Vinci*, Asem limites ou bordas, à 

maneira da fumaça@. [...] (Idem, ibidem, p. 490). 
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de árvores e plantas, a harmonia dos sons, tudo isso era objeto de incessante 
pesquisa e seria a base de sua própria arte (GOMBRICH, 1999, p. 264). 

Embora o artista tenha executado poucas obras, algumas não finalizadas 

devido o interesse e desenvolvimento em outras áreas afins e, nem sendo o pintor 

que mais atribuiu ênfase à paisagem, sua busca pela imitação (cópia) do real na 

representação do espaço demonstrou minuciosa habilidade artística e estudo de 

observação que serviram de alicerce e base fundamental para toda a pintura 

clássica que viria. 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, outro artista da Renascença, embora muito pouco lembrado, que 

valorizou e realmente passou a ampliar devidamente o espaço da paisagem na 

distribuição dos elementos compositivos em suas obras foi Giorgione
5
 (Giorgio da 

Castelfranco, 1476/8-1510). “Sua importância no desenvolvimento da pintura 

veneziana está no predomínio da paisagem por amor à paisagem” (BECKETT, op. 

                                                
5
 Giorgione. Pintor veneziano. Quase nada se sabe de sua vida, e muito poucas pinturas podem ser-lhe atribuídas 

com confiança, mas Giorgione tem lugar destacado na história da arte. [...] O desenvolvimento de uma Apaisagem do 

estado de espírito@ foi, na verdade, sua grande contribuição à história da arte - uma inovação de grande originalidade 

e influência [...] (Idem, ibidem., p. 218-9). 

 

Figura 01 – Leonardo da Vinci: Retrato de Ginevra de=Benci. c. 1474. 
Óleo e têmpera sobre madeira, 39 x 37 m. 

National Gallery, Washington. 

BECKETT, 2002, p. 118. 
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cit., p. 129). O pintor conseguiu igualar ou até mesmo elevar a cena paisagística em 

relação às demais partes da pintura.  

A paisagem mudou, assim como mudou a sua relação com as 
personagens. No século XV, a natureza era uma espécie de cenário num 
plano recuado. As figuras predominavam e eram representadas em grande 
escala, no primeiro plano. Aqui, ocupam um lugar mínimo na composição. 
Não estão num plano avançado, a paisagem envolve-as e um arbusto 
estende os ramos mesmo à frente da figura da mãe. Até esta altura, 

tinham-se disposto as personagens Aà frente@ da paisagem; Giorgione 
situa-as Adentro@ da paisagem. As paisagens serenas e cheias de sol de 
Perugino cederam lugar a um céu de tempestade atravessado por 
relâmpagos. [...] na Tempestade, a paisagem envolve a figura. As folhas, a 
erva e os rochedos são desenhados com cuidado, mas não com uma 
exatidão científica (UPJOHN, v. 3, op. cit., p. 136). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente o uso da paisagem torna-se um recurso obrigatório e que mais 

tarde vai conquistar sua independência. Na obra, “pela primeira vez, a paisagem 

diante da qual os personagens do quadro se movimentam não constitui apenas o 

fundo. Olhamos das figuras para o cenário que preenche a maior parte do painel [...] 

 Figura 02 – Giorgione: A tempestade. c. 1508. 
Óleo sobre tela, 82 x 73 cm. 

Academia, Veneza. 

BECKETT, 2002, p. 129. 
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como um todo indivisível” (GOMBRICH, op. cit., p. 329-331). Cumming argumenta 

que “este quadro é excepcional para sua época, por ser basicamente uma paisagem 

– na verdade, é a semente da qual irá brotar a tradição da pintura paisagística dos 

séculos XVII e XVIII” (2003, p. 28). O pintor também não só rompe barreiras no 

esquema temático como marca o uso de uma pincelada inteiramente diferenciada 

que destaca a cor e que servirá de ponto de partida para alguns de seus 

sucessores. 

1.2 Paisagem Clássica 

Na trajetória da pintura a representação da paisagem teve realmente seu 

grande momento quando passou do segundo plano (fundo) e de certa forma passou 

a tomar conta quase que de toda a obra, a não ser ainda pela temática central que 

continuava com forte tendência religiosa, mitológica e histórica. Esse tipo de pintura 

refere-se, conforme Beckett, “a tradição da paisagem clássica, em que harmonia, 

equilíbrio greco-romano e idealidade (um mundo em que tudo corre bem) 

combinam-se com forte atmosfera e verdadeiro drama pessoal” (op. cit., p. 182). 

 

As composições eram caracterizadas por um naturalismo mais realista 

demonstrado nos arranjos da natureza com contrastes de luz e sombra. Essas 

 
Figura 03 – Annibale Corracci: A fuga para o Egito. c. 1603. 

Afresco, 121 x 225 cm. 
Galeria Dória, Roma. 

BECKETT, 2002, p. 182. 
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propriedades podem ser visualizadas através da obra chamada A fuga para o Egito, 

onde o artista “Annibale explorou, mediante nuances de luz e clima, o potencial da 

paisagem de modo que ele desempenha papel tão importante quanto a narrativa em 

torno da qual a pintura, aparentemente, gira” (Idem, ibidem, p. 182-3). Contudo 

ainda, sobre a obra, 

as figuras, porém, têm aqui um papel muito menos importante. São na 

verdade tão pequenas e secundárias como em qualquer paisagem 
setentrional

6
. Tampouco o caráter do panorama sugere de algum modo a 

Fuga para o Egito - serviria igualmente para qualquer outra história, sagrada 
ou profana. Todavia, sente-se que as figuras não poderiam ser totalmente 
retiradas (embora pudessem ser substituídas por outras). Esta não é a 
natureza selvagem das paisagens do norte, mas sim uma Acivilizada@ e 
acolhedora vista de campo. O velho castelo, as estradas e campos, o 
rebanho de ovelhas, o barqueiro e o seu bote, tudo prova que o homem anda 

por aqui há muito tempo. Daí as figuras, embora minúsculas, não parecerem 
perdidas ou reduzidas à sua insignificância, uma vez que a sua presença está 
implícita no caráter ordenado e doméstico da cena. Esta Apaisagem ideal@7

, 
solidamente construída, evoca uma visão suave, embora austera, da 
natureza; imponente mas não aterradora. Irá inspirar muitas outras nos 
séculos posteriores (JANSON, 2001, p. 723). 

Na verdade, embora intitulada de Paisagem Clássica, essa e outras pinturas 

do período com as mesmas características não pertenciam ao estilo renascentista. 

Recebeu a designação devido um retorno à influência do classicismo, pois no 

conjunto dos elementos compositivos estabeleciam uma relação com a antiguidade. 

Os artistas holandeses adoravam as paisagens e tornaram-se mestres 
nesse gênero, mas os grandes nomes da pintura paisagística no século XVII 
foram franceses. Os mais destacados entre eles eram Nicolas Poussin e 
Claude Lorrain; embora diferentes em outros aspectos, ambos viveram muito 
tempo na Itália e sofreram forte influência do classicismo que era natural 
àquele país (BECKETT, op. cit., p. 216). 

Entretanto, ainda que possuindo algumas características clássicas, as pinturas 

já demonstravam estar carregada nos efeitos de claro-escuro, dramaticidade, 

                                                
6

 Paisagem setentrional. A pintura de paisagens tornou-se uma das mais duradouras marcas da pintura 

norte-européia no século XVI. Antes, houvera as pequenas Apaisagens de camafeu@, vislumbradas pelas janelas e 

soleiras das primeiras cenas de interiores. Esses cenários encantadores começaram a receber as devidas dimensões 

e, em tal processo, transformaram-se numa espécie de palco amplo para todas as pequenas atividades humanas 

(BECKETT, Wendy. História da pintura. São Paulo: Ática, 2002, p. 166). 

 
7
 Paisagem ideal. Tipo de pintura de paisagens, inventada por Annibale Carracci* na primeira década do século 

XVII, em que os elementos paisagísticos são compostos num arranjo grandioso e altamente formalizado, adequado 

para a ambientação de pequenas figuras extraídas de temas religiosas e mitológicas sérios. Tratou-se de uma 

invenção extraordinariamente influente, que encontrou sua mais perfeita expressão nas obras de Claude* e Poussin* 

(CHLVERS, op. cit., p. 392). 
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movimentação, situando-se já em outro período (de certa forma transitória). Para 

Strickland, “antes do período barroco
8
, as paisagens eram pouco mais que um fundo 

para o que acontecia no primeiro plano do quadro. Os holandeses consideravam a 

paisagem merecedora de um tratamento artístico próprio” (2004, p. 52). Assim, no 

século XVII, a paisagem consegue estabelecer-se definitivamente como temática 

independente e os artistas a partir daí passarão a utilizá-las em suas obras com 

mais liberdade e criação, que já poderá ser notada no próximo movimento estilístico. 

1.2.1 Lorrain (Claude Gellée) 

Um dos pintores importantes relativos à Paisagem Clássica - estilo barroco - 

foi o artista Claude Gellée
9
 (1600-82), mais conhecido por Claude Lorrain. O 

francês, “[...] quase exclusivamente paisagista, faz da natureza um tema de 

fantasia” (UPJOHN, v. 4, 1979, p. 129). Na obra O casamento de Isaac e Rebeca, 

como em outras, 

Claude Lorrain compõe paisagens com os dados da natureza arranjando 
convencionalmente estes dados. O aspecto da natureza foi modificado para 
que nela encontrem a ordem e a harmonia exigidas pela época. As 
personagens só têm um papel secundário nestas composições. A majestade 
das paisagens nasce sobretudo do sentido do espaço. Muito frequentemente, 
e é o caso aqui, as árvores maiores e mais juntas estão situadas num lado, 
na borda da tela, e formam o ponto de partida de uma espiral que atravessa 
o primeiro plano escuro para terminar do outro lado num grupo de árvores 

situadas num espaço recuado, conduzindo estas o nosso olhar para o plano 
superior. A cena está banhada por uma luz dourada e quente que produz 
efeitos nas folhagens, na erva e na água (Idem, ibidem, p. 130). 

O pintor mostra uma forte inspiração na natureza, como muitos artistas dessa 

época, retratando formas sob uma concepção naturalista. “Foi Claude quem abriu 

primeiro os olhos das pessoas para a beleza sublime da natureza, e por quase um 

século após sua morte os viajantes costumavam julgar um trecho da paisagem real 

de acordo com os padrões por ele fixados em suas telas” (GOMBRICH, op. cit., p. 

396).  

                                                
8
 Barroco. Termo empregado na história da arte e na crítica das artes visuais como substantivo e como adjetivo. A 

palavra tem uma história longa, complexa e controversa (é possível que derive de uma palavra portuguesa 

designativa de uma pérola malformada (Idem, ibidem, p. 43-4). 

 
9
 Gellée, Claude. Pintor francês, também chamado de Le Lorrain (na França), ou Claude Lorrain [...], devido a sua 

região natal (Lorena(, mas em geral nomeado simplesmente Claude – um tratamento familiar que refletia a enorme 

fama que adquiriu como o maior expoente da paisagem ideal*. [...] Claude provocou uma revolução na arte 

paisagística inglesa de meados do século XVIII, e versos e mais versos de literatura descritiva pagaram tributo ao 

ideal do belo na paisagem natural que suas pinturas definiram (Idem, ibidem, p. 209-210). 
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As composições eram constituídas, predominantemente, através de 

exuberantes árvores, mas também com colinas e montanhas, campos e arbustos, 

construções arquitetônicas que remetiam a cultura clássica romana, rios e lagos. 

Suas obras destacam imponentes cenários paisagísticos aonde os personagens 

nem chegavam a competir com o espaço total da pintura. Na verdade, 

[...] as paisagens tornam-se sublimes graças às árvores, à surpreendente 
impressão de enorme amplitude que elas proporcionam. O olhar vaga sem 
obstáculos para as colinas distantes e segue as curvas das águas reluzentes. 

A paisagem não é real, mas sua capacidade de despertar emoção é 
(BECKETT, op. cit., p. 221).  

As cenas produzidas pelo pintor são decisivas e servem de inspiração e 

modelo para outros artistas que também vão exercer um culto à natureza. Contudo, 

é necessário ressaltar que o avanço e a expansão das cidades, bem como as 

construções da época também fazem parte da temática (paisagem urbana) e 

servirão de referência para muitas obras. No entanto, o breve percurso que segue 

não tem a prioridade de relatar essa perspectiva arquitetônica e por isso a 

relevância maior será conduzida pela representação paisagística da natureza.  

 
Figura 04 – Claude Lorrain: O casamento de Isaac e Rebeca. 1648. 

Óleo sobre tela, 149 x 197 cm. 
Galeria Dória, Roma. 

BECKETT, 2002, p. 221. 
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1.3 A luminosidade da Paisagem Romântica 

Cada vez mais a paisagem tomava conta do espaço das obras de arte, mas 

levando em conta a valorização dada à mesma, bem como devido às características 

principais, não se irá comentar sobre certos estilos, como o rococó e o 

neoclassicismo. Segue-se diretamente para o período do Romantismo
10

 que teve 

um papel fundamental tanto aos pintores quanto à história da arte. Esse estilo 

registrou um grande marco na pintura: a autonomia na abordagem das temáticas, 

que, elevou, consequentemente, a paisagem a um novo status; e o surgimento dos 

primeiros indícios da abstração.  

Houve um ramo da pintura que tirou proveito da nova liberdade do artista 
em sua escolha de temas: a pintura paisagística, até então considerada um 
ramo secundário da arte. Os artistas, em particular os que ganhavam a vida 
pintando Acenários@ de casas de campo, jardins ou panoramas pitorescos, 
não eram considerados verdadeiros artistas. Tal atitude mudou um pouco 
graças ao espírito romântico [...] (GOMBRICH, op. cit., p. 490).  

A construção das cenas buscava a representação, sobretudo, da captação da 

luminosidade da natureza demonstrada pelos artistas através dos seus estudos 

sobre a luz na atmosfera. Assim, na obra, conforme Bockemühl, “para uma forma 

objectiva (sic) se tornar visível, a luz tem de ser considerada um de seus 

componentes essenciais” (2007, p. 61). Contudo, o movimento artístico, segundo 

Janson, tinha o propósito de “derrubar os artifícios que barravam o caminho a um 

regresso à natureza, a natureza desmedida, selvagem e variável, sublime ou 

pitoresca” (op. cit., p. 830). Pois, conforme Upjohn, 

a natureza e o natural tornam-se as regras da vida: desta forma nasce o culto 
da paisagem, mas também o culto do eu. Porque no homem, o que é 
importante destacar não é a razão mas a sua natureza singular, o que lhe 
pertence propriamente, quer dizer a sensibilidade, a sua intuição, e, mesmo, 
o seu inconsciente (v. 4, op. cit., p. 173). 

Nas produções, “em suas pinturas de paisagens, os românticos davam rédeas 

à ousadia e à imaginação” (BECKETT, op. cit., p. 264). Dessa forma, levando isso 

                                                
10

 Romantismo. Movimento artístico que floresceu no final do século XVIII e início do XIX. Tão variados são os 

manifestos do romantismo que é impossível formular-lhe uma definição única; mesmo assim, pode-se dizer que sua 

tônica foi uma crença no valor supremo da experiência individual, configurando nesse sentido uma reação contra o 

realismo iluminista e a ordem do estilo neoclássico*. [...] (Idem, ibidem, p. 459). 
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em consideração, os artistas passaram a introduzir o uso de expressões mais 

interiores (idealização) na composição das formas e, sobretudo, ocorreu uma 

mudança – inovação, com a paleta do artista. “Agora tinham sido inventados 

pigmentos químicos
11

, com os quais era possível aproximar-se de uma maior 

variedade de cores da natureza” (STRICKLAND, op. cit., p. 78). A partir desse 

momento em diante, devido às novas possibilidades, as paisagens tornaram-se 

muito mais coloridas e vivas. 

1.3.1 Joseph Mallord William Turner e John Constable 

Sem dúvida alguma, os artistas românticos realizaram pinturas paisagísticas 

deslumbrantes ao ponto de alguns desses iniciarem, como já mencionou-se 

anteriormente, a construção de um processo ousado de abstração das formas nas 

primeiras décadas do século XIX.  Por isso, segundo Bockemühl,  

ao descrever uma paisagem pintada, esquecemo-nos com facilidade que o 
que é descrito não é a natureza: que aquilo que o observador tem perante a 

si não é formado por matéria orgânica ou física, como se passa com cada 
coisa no organismo vivo de uma paisagem, por exemplo. O que estrutura e 
organiza tudo o que se vê numa pintura - cores e formas - , o que atribui a 
cada uma delas a sua posição individual na obra, não pode ser mais nada 
além dos actos (sic) do artista. É este que determina a composição das cores 
e formas no quadro - de acordo com a sua própria compreensão da 
inter-relação das coisas no mundo, tal como o vê (op. cit., p. 85). 

Nessa perspectiva, o pintor Joseph Mallord William Turner
12

 (1775-1851) foi 

um dos grandes mestres da pintura paisagística em destaque de seu tempo. “As 

descobertas de Turner no que se referia a atmosfera e luz atendiam à necessidade 

de uma nova linguagem artística” (BECKETT, op. cit., p. 264). As composições mais 

conhecidas do artista referem-se à paisagens marinhas, as quais retratam tanto a 

questão do drama das embarcações em alto-mar como o sublime dessas cenas. Na 

                                                
11

 Antes do processo industrial, os artistas usavam cores terrosas porque a maior parte dos pigmentos vinha de 

fontes minerais da terra, vegetais e até animais. 

 
12

 Turner, Joseph Mallord Willian. Pintor inglês, o mais original gênio da pintura de paisagens do século XIX. 

[...] Em 1792, começou a realizar excursões de desenho nas quais retratava temas pitorescos* e arquitetônicos, 

vistas e paisagens, que depois vendia a gravadores ou elaborava aquarelas. [...] Além de prestigiar a luminosidade e 

a atmosfera, sua pintura tornava-se cada vez mais romântica* na escolha de temas dramáticos e no forte sentido de 

movimento, [...] A grande originalidade de Turner, contudo, manifestou-se não apenas naquelas características de 

sua obra que antecipam e prefiguram o impressionismo*. Ele foi mais longe que os impressionistas na organização 

abstrata do fenômeno da luz, e ultrapassou todos os seus predecessores românticos na simbolização dramática dos 

elementos concebidos como forças abstratas (CHILVERS, op. cit., p. 535-6).  
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verdade, “embora associemos Turner à cor, suas primeiras obras eram sombrias, 

pois seu principal interesse era realidade e, para além disso, o drama à cena. Na 

metade da carreira, a luz começou a fasciná-lo.” (Idem, ibidem, p. 264). Para 

Strickland,  

[...] Turner ficou fascinado pelos aspectos mais selvagens da natureza e 
desenvolveu um estilo distinto. Almejava provocar terror em seus 
espectadores e mudou do tema tranquilo dos campos para picos alpinos, 
pôres-de-sol flamejantes e a luta do homem contra os elementos. O estilo de 

Turner tornou-se gradualmente mais abstrato à medida que ele tentou fazer 
com que apenas a cor inspirasse sentimento. O mais importante colorista do 
seu tempo, foi o primeiro a abandonar a primeira demão marrom ou 
amarelada por uma camada de branco, o que tornava mais brilhante a 
pintura final. Ele neutralizava os tons profundos adicionando tons brancos e 
tons claros já não usados, como amarelo não diluído para obter maior 
luminosidade. As pessoas diziam que ele punha o próprio sol em suas 

pinturas (op. cit., p. 80). 

 

Na obra O Aguerrido, embora não sendo a composição mais abstrata do 

repertório do artista, ela demonstra grande expressividade pelo uso da cor, bem 

como suas características: o efeito da luz e da atmosfera. Na pintura segundo 

Upjohn, um navio que será levado para destruição, “o drama é valorizado pelo 

contraste do veleiro e o aspecto prosaico do rebocador [...]. O sol põe-se por detrás 

Figura 05 – Joseph Mallord William Turner: O Aguerrido. 1838. 
Óleo sobre tela, 91 x 122 cm. 
The National Gallery, Londres. 

BOCKEMÜHL, 2007, p. 85. 
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de uma nuvem vermelha-escura - toda a cena está banhada por cores sumptuosas 

(sic) e sensuais” (v. 4, op. cit., p.214). Contudo ainda, entre as composições do 

pintor destacam-se também as diversas paisagens urbanas de Veneza, devido as 

inúmeras visitas e viagens que fez à cidade. 

Neste mesmo seguimento, outro pintor romântico do período foi John 

Constable
13

 (1776-1837), que se destaca pela execução de diversas telas com um 

caráter mais realista da temática. “Como os holandeses, Constable pinta uma 

paisagem muito exacta (sic) e nunca uma >ideia= da paisagem. [...] Constable fez 

uma escolha na natureza e ordenou-a, respeitando o aspecto das árvores, das 

nuvens e dos outros pormenores, e mesmo a sua disposição” (Idem, ibidem, p. 213). 

“Segundo ele, pintura de paisagem devia basear-se em fatos observáveis, devia 

captar a perfeição de efeitos naturais puros. Todos os seus quadros mostram vistas 

conhecidas do campo inglês” (JANSON, op. cit., p. 849). 

 

O artista em fase transitória, já demonstrava algumas características do 

movimento realista, mas, acima de tudo foi “[...] quem revolucionou a paisagem. Ele 

                                                
13 Constable, John. Pintor inglês, considerado com Turner* um dos maiores pintores britânicos de paisagens. [...] 

desenvolveu seu próprio tratamento original a partir de tentativa de retratar cenários de maneira mais direta e 

realista[...] (Idem, ibidem, p. 123). 

Figura 06 – John Constable: A carroça de feno. 1821. 
Óleo sobre tela, 130 x 185 cm. 
The National Gallery, Londres. 
GOMBRINCH, 1999, p. 495. 
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proclama >que há lugar para um pintor da natureza=, verdadeiro credo do paisagista 

romântico. Fazia esboços do vivo e as telas eram depois executadas na oficina, [...]” 

(UPJOHN, v. 4, op. cit., p. 212). Em várias telas executadas, o pintor mostra a 

intensa busca de uma paisagem mais próxima do real e ao mesmo tempo indica 

técnicas que serão utilizadas mais tarde por adeptos de outro movimento chamado 

Impressionismo (ver em 1.5). 

Em uma de suas inúmeras obras pode-se perceber tais características 

concebidas pelo inglês. E, fazendo uma referência ao mesmo, Beckett constrói uma 

correlação com outro artista argumentando que, 

Turner amava o grandioso e o imponente, e Veneza era seu habitat natural. 

Constable amava o comum, e seu habitat eram as terras do condado de 
Suffolk, pelo qual tinha paixão. [...] Constable vias as extensas campinas, os 
canais sinuosos, as velhas pontes e os ancoradouros lodosos junto aos rios e 
os considerava inerentemente tão adoráveis quanto qualquer outra coisa que 
o coração humano pudesse desejar (op. cit., p. 268). 

Sem dúvida alguma, o pintor através de suas construções de cenas 

paisagísticas, em predominância do meio rural, buscava elaborar composições 

inovadoras sem artifícios da imaginação. “[...] Constable desprezava os pintores de 

paisagem convencionais, que baseavam seu trabalho na tradição em vez daquilo 

que de fato viam. Ele disse que os outros >estavam sempre correndo atrás de 

quadros e buscando a verdade de segunda mão=. [...]” (STRICKLAND, op. cit., p. 

79). Por isso seu trabalho utilizava métodos ao ar livre para captar a essência e 

criar telas mais próximas do que seus olhos percebiam em relação à natureza. 

1.4 Paisagem Camponesa Realista 

Na trajetória da representação da paisagem na pintura, uma nova perspectiva 

aparece quando o Realismo
14

 surge na história da arte para romper com velhas 

                                                
14 

Realismo. Termo empregado em diversos sentidos na história da arte. Numa acepção mais ampla a palavra tem 

um significado tão vago quanto o termo naturalismo*, implicando uma intenção de representar as coisas de modo 

preciso e objetivo. Frequentemente, porém, o vocábulo vincula-se a um repúdio pela idealização e ela adoção de 

temas convencionalmente belos em favor de uma abordagem mais terra-a-terra, muitas vezes enfatizando temas 

ligados à vida ou às atividades do homem comum. Num sentido mais específico, o termo designa um movimento da 

arte (sobretudo francesa) do século XIX caracterizado por uma revolta contra os temas históricos, mitológicos e 

religiosos tradicionais em rol de cenas não-idealizadas da vida moderna. [...] (Idem, ibidem, p. 438). 
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tradições sobre temáticas idealizadas. Nesse período, os artistas passam a compor 

obras com aspectos mais reais levando em conta questões sociais como os 

trabalhadores e a classe operária. E, dessa forma, as cenas mais características 

são as rurais e as camponesas. 

Pintar a realidade com liberdade foi uma atitude adotada pelos artistas 
realistas que buscavam representar em suas obras, somente o que é 
possível ser visto. Numa imitação fotográfica, esses artistas retratavam cenas 

do cotidiano, rotinas domésticas, a vida no campo e nas ruas (VENTRELLA; 
ARRUDA, 80 série, 2006, p. 47). 

O movimento defendido por vários pintores na metade do século XIX tem sua 

paternidade atribuída ao artista Gustave Coubert. No entanto, no que se refere à 

temática paisagística, o estilo teve seu desenvolvimento, principalmente, através da 

Escola de Barbizon
15

, que segundo Chilvers, 

o grupo pleiteava a observação direta da natureza, mas, ao contrário dos 

impressionistas*, pintavam ao ar livre apenas os estudos; todo o 
desenvolvimento da obra dava-se em estúdio. Seu sentimento pela natureza 
quase beirando ao culto, pode ser visto como uma espécie de revolta 
romântica* contra a monotonia da vida urbana, e coincidia com uma 
crescente vontade, por parte da população das cidades então em expansão, 
de renovar seu contato com a natureza (2001, p. 41). 

Na concepção desses artistas, o mundo precisava ser observado, 

exclusivamente, com um novo caráter presente no momento devido as atuais 

circunstâncias e condições da sociedade e, não retratar o convencionalmente com 

as tradicionais obras clássicas. 

Os artistas se limitam a fatos do mundo moderno à medida que os 
experimentavam pessoalmente; somente o que podiam ver ou tocar era 
considerado real. Deuses, deusas e heróis da antiguidade estavam out. 

Camponeses e a classe trabalhadora urbana estavam in. Em tudo, de cor e 

tema, o Realismo trazia para a arte uma sensação de sobriedade emudecida 
(STRICKLAND, op. cit., p. 83). 

Em suma, Ao estilo realista baseava-se numa nova postura em face da verdade 

social: não ocultava as sórdidas condições da vida real@ (BECKETT, op. cit., p. 274). 

                                                
15

 Barbizon, Escola de. Grupo de pintores paisagistas franceses cujo nome derivou de uma pequena aldeia nos 

arredores da floresta de Fantainebleau, onde seu líder, Théodore Rousseau*, e vários de seus seguidores 

estabeleceram-se na segunda metade da década de 1840. [...] (Idem, ibidem, p. 41). 
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As composições aproximavam-se tal como a fotografia, justamente para destilar e 

demonstrar o maior realismo possível.  

1.4.1 Jean-Baptiste-Camille Corot e Jean-François Millet 

Frente a essa nova concepção visual, “a pintura de paisagens estava cada vez 

mais se tornando a mais importante vertente da arte do século XIX” (GOMBRICH, 

op. cit., p. 507). Por isso,  

influenciado por Constable, que pintava cenas reais, em vez de imaginadas, 
um grupo de pintores de paisagens conhecido como Escola de Barbizon 
trouxe um frescor semelhante para a arte francesa. A partir de 1830, 
pintaram ao ar livre perto da aldeia de Barbizon. Os nomes mais famosos 

associados a essa escola foram Millet e Corot (STRICKLAND, op. cit., p.84).  

Sobre um deles, o pintor Jean-Baptiste-Camille Corot
16

 (1796-1875), “nem 

romântico nem realista, [...], mostrou que essas duas abordagens não precisavam 

necessariamente se opor” (BECKETT, op. cit., p. 279). O artista, “[...] é 

frequentemente vinculado ao grupo, mas sua obra possui uma qualidade poética e 

literária que o coloca um tanto à parte” (CHILVERS, op. cit., p. 41). O artista, 

conforme Strickland, 

trouxe um estilo natural, objetivo, à pintura de paisagens, captando a 
qualidade de um determinado lugar num determinado momento. Corot 
limitou sua paleta a tom de pérola, prata e verde-oliva, dando pinceladas 
suaves, aos tufos. As paisagens quase que monocromáticas de seus últimos 
anos ficaram tão populares que se transformaram nas pinturas que mais se 
falsificaram no mundo, [...] (op. cit., p. 84). 

Em suas composições, “suas paisagens costumam ser pequenas, mas são 

perfeitas, com uma simplicidade tão profunda que se mostra plenamente 

gratificante. Ele talvez não tenha embelezado essas áreas rurais pouco dramáticas, 

mas a emoção está na veracidade de sua vida” (BECKETT, op. cit., p. 280). 

As suas últimas paisagens, enevoadas e poéticas, são hoje 
consideradas inferiores às primeiras, as que lhe deram importância no 

                                                
16

 Corot, Jean-Baptiste-Camile. Pintor francês. Com a idade de 26 anos, abandonou uma carreira comercial pela 

prática artística, e desde então tornou-se clara sua vocação para a pintura de paisagens. [...] Representava a natureza 

de modo realista, mas não idealizava o camponês ou o trabalho agrícola, como faziam Millet* e Courbet*, e 

manteve-se à margem de controvérsias ideológicas. [...] (Idem, ibidem, p. 127-8). 
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desenvolvimento da moderna pintura paisagística. [...], a preocupação 
instintiva de Corot pela clareza e a estabilidade arquitetônica lembra Poussin 
e Claude. Mas também ele insiste na Averdade do momento@; a sua 
observação exata e a forma como soube aproveitar toda e qualquer vista que 

o atraísse durante as suas excursões mostram um empenho na experiência 
visual direta [...] (JANSON, op. cit., p. 871). 

Corot construiu cenas de paisagens que influenciaram os artistas 

impressionistas. “Sua descrição autêntica da luz e das nuances estabeleceu um 

precedente na pintura paisagística francesa” (BECKETT, op. cit., p. 279). As obras 

do artista permeavam características de outros artistas paisagísticos antecessores, 

mas também inovava com uma paleta diferenciada, abrindo caminhos para novas 

propostas. 

 

Contudo, Jean-François Millet
17

 (1814-75) foi o pintor que “decidiu estender o 

programa das paisagens às figuras. Quis pintar cenas da vida camponesa tal como 

                                                
17

 Millet, Jean-François. Pintor e artista gráfico francês, nascido de uma família camponesa em Gruchy, perto de 

Cherbourg, na Normandia. [...] Em sua carreira tardia dedicou-se cada vez mais à pintura de paisagens puras, 

influenciado pelo amigo Théodore Rousseau*. [...] (Idem, ibidem, p. 351-2). 

 
Figura 07 – Jean-Baptiste-Camille Corot: Tivoli, os jardins da Villa d=Este. 1843. 

Óleo sobre tela, 43 x 60 cm. 
Museu do Louvre, Paris. 

GOMBRICH, 1999, p. 507. 
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realmente era, pintar homens e mulheres trabalhando no campo” (GOMBRICH, op. 

cit., p. 508). Suas telas eram elaboradas com aspectos do cotidiano camponês, ou 

seja, cenas de um realismo social compostas por operários da zona rural. “O estilo 

de Millet era simplificado, diluído e, no entanto, vigoroso, imprimindo às coisas 

comuns um forte senso de dignidade e um peso de grandiosidade” (BECKETT, op. 

cit., p. 281). 

 

Millet, associado à escola, só desenvolverá pinturas extremamente 

paisagísticas no fim de sua vida. Apesar disso, o artista produz na obra em questão 

– As respigadoras, um momento quase fotográfico com total equilíbrio. “É um 

cenário de imensa graça natural: o trigo durado, o céu tranqüilo, o movimento 

rítmico dos trabalhadores a distância. O fundo é um idílio pastoral; o primeiro plano, 

uma realidade pastoral” (Idem, ibidem, p. 281). A representação do árduo trabalho 

imposto na tela nos aproxima da realidade e dignifica a tarefa das três mulheres. O 

pintor utiliza-se da temática banal trabalhista e impõe a ela um novo patamar do 

tema na arte. 

 
Figura 08 – Jean-François Millet: As respigadoras. 1857. 

Óleo sobre tela, 83 x 111 cm. 
Musée d=Orsay, Paris. 

BECKETT, 2002, p. 281. 
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1.5 O auge da temática no Impressionismo 

A temática paisagem foi um recurso que inúmeros artistas adotaram ou 

experimentaram ao longo de suas produções e, pode-se dizer que todos eles, até os 

que não foram paisagistas exclusivos, utilizaram o tema no mínimo uma vez em 

seus esquemas compositivos. No entanto, o breve percurso sobre a pintura de 

paisagens não visa relatar todos os pintores que executaram obras com essas 

características, mas sim destacar alguns dos exemplos constituídos durante a 

história da arte. 

Ainda, porém, é necessário novamente ressaltar que a temática foi 

gradualmente se firmando como um dos temas mais preferidos pelos artistas e por 

apreciadores de arte da época. Dessa forma, a temática ganha o gosto popular, por 

enquanto só no que se refere aos artistas em massa, no movimento intitulado 

impressionismo
18

, ou seja, todos os pintores desse estilo de pintura elevaram o tema 

ao seu auge. 

1
 

O impressionismo se separou radicalmente da tradição rejeitando a 
perspectiva, a composição equilibrada, as figuras idealizadas e o 
chiaroscuro

19
 da Renascença. Em vez disso, os impressionistas 

representavam sensações visuais imediatas através da cor e da luz. Seu 
objetivo principal era apresentar uma Aimpressão@ ou as percepções 
sensoriais iniciais registradas por um artista num breve vislumbre 
(STRICKLAND, op. cit., p. 96). 

Segundo Cumming, os artistas, “[...] rejeitavam a arte acadêmica, que julgavam 

falsa, mas também detestavam a emotividade e o sentimentalismo da arte romântica 

[...]. A paisagem e a natureza-morta lhes oferecia temas para suas experiências, 

nas quais registravam suas impressões com objetividade” (op. cit., p. 85). Dessa 

forma a paisagem firma-se como a grande temática e fonte de inspiração dos 

                                                
18

 Impressionismo. Movimento de pintura que se originou na década de 1860, na França. O impressionismo não 

foi uma escola homogênea, com um programa unificado e princípios claramente definidos, mas uma associação 

aberta de artistas ligados por pontos de vista comuns e reunidos pelo propósito de expor. [...] Houve ao todo oito 

exposições do grupo (em 1874, 1876, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1886) [...] A ambição de capturar as 

impressões visuais imediatas, em vez dos aspectos permanentes de um tema, levou os pintores impressionistas de 

paisagens a darem grande valor à pintura ao ar livre [...] e à rapidez de execução, terminando a pintura antes que as 

condições de luz mudassem significativamente. [...] (Idem, ibidem, p. 267-9). 

 18
 18
 

19
 Chiaroscuro (it., Aclaro-escuro@). Termo denotativo dos efeitos de luz e sombra numa obra de arte, 

particularmente quando compõem um forte contraste. Leonardo* da Vinci foi um pioneiro do chiaroscuro, mas o 

termo é mais usado com referência a artistas do século XVII, em particular os caravaggisti* e Rembrandt*, cujo 

tratamento de luz e sombra, não só nas pinturas como também nos desenhos e gravuras, nunca foi superado (Idem, 

ibidem, p. 111). 
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artistas do estilo justamente também porque, conforme Beckett, “o mundo de 

verdade estava >lá fora=; era ali que pintavam, ao ar livre, buscando captar os efeitos 

fugazes da luz e dar a real impressão de transitoriedade” (op. cit., p. 273).  

De perto, os borrões de cor pura dos impressionistas, lado a lado, 
tinham a aparência ininteligível, provocando nos críticos a acusação de que 
Adisparavam tinta na tela com uma pistola@. A uma distância, porém, o olho 
fundia listras separadas de azul e amarelo, por exemplo, em verde, fazendo 
com que cada matiz parecesse mais intenso do que se tivesse sido misturado 

na paleta (STRICKLAND, op. cit., p. 96). 

Contudo, porém, tudo isso é claro, reflete tanto uma Europa em plena explosão 

demográfica quanto na invenção e transformação da ciência e da técnica que 

preparam importantes mudanças que abalariam o próximo século. “O futuro 

pertencia à ciência; as grandes invenções sucediam-se: Bell descobriu o telefone, 

Edison, a lâmpada de incandescência, Pasteur, as leis da assepsia, as linhas de 

caminho de ferro multiplicavam-se” (UPJOHN, v. 6, 1979, p. 114). A realização da 

pintura impressionista possuía despreocupação na execução da mesma, na qual, a 

cor (tinta) era misturada diretamente na tela e aplicada com pinceladas rápidas, 

variando as direções, sob forma de pontos, linhas e manchas mal acabadas. 

1.5.1 Claude Monet 

Principal expoente do movimento impressionista e uma das figuras mais 

lembradas pelas composições paisagistas, Claude Monet
20

 (1840-1926) foi um dos 

artistas que se manteve até sua morte fiel as características do estilo. Tamanha foi 

sua paixão pela paisagem, que transformou seu sítio em um verdadeiro laboratório 

de arte.  “Em 1890, Monet começou a melhorar o jardim, plantando trepadeiras, 

salgueiros-chorões e bambu, a fim de criar >uma floresta virgem com botões de 

muitos matizes=. [...]” (STRICKLAND, op. cit., p. 103). A partir desse momento “[...] 

fixava-se cada vez mais no célebre jardim aquático que criou em Giverny, o qual 

serviu de tema para a série de pinturas Lírios-d’Água, que, iniciada em 1899, 

cresceu a ponto de dominar por completo seu trabalho [...]” (CHILVERS, op. cit., p. 

358). 

                                                
20

 Monet, Claude. Pintor impressionista* francês. É tido como o impressionista arquetípico, pois sua devoção aos 

ideais do movimento permaneceu inabalável ao longo de toda sua carreira; foi aliás uma de suas pinturas - 

Impressão: Sol Nascente - que deu nome ao grupo. [...] (Idem, ibidem, p. 357-8). 
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Antes disso, porém, “depois de estudar paisagens de Constable e Turner em 

Londres, Monet participou da primeira exposição impressionista, em 1874, com 

>Impressão: Nascer do Sol=. Sua tela resumia o tema do novo movimento, [...]” 

(STRICKLAND, op. cit., p. 102). Nessa e como em muitas outras composições de 

cenas marinhas, durante toda sua vida, o pintor demonstrou-se fascinado pelo mar. 

O mar que dormita, os dias de sol sem vento, o mar em fúria ou contido 
sob um céu encoberto. Pinta também lagos e lagoas, no entanto, regressa 
sempre ao seu rio – o Sena. Por outro lado, observa a água nos seus 
diferentes estados, por outro lado, vê-a como uma superfície de reflexão 
onde a paisagem se quebra. Céu, nuvens, casas e árvores, pessoas e barcos 
fundem-se no espelho de água, num plano denso onde as suas 

características físicas e espaciais se dissolvem (HEINRICH, 2005, p. 21-2). 

O pintor, no decorrer de sua longa experiência artística e na vasta quantidade 

de obras realizadas, vai gradativamente alterando sua pincelada, a qual chega 

também a desembocar num estilo tardio quase abstrato. No entanto, a principal 

característica do artista era e sempre foi a sua preocupação com a representação 

da luz levando em conta as alterações da mesma devida sua incidência ao longo do 

dia. 

Os contemporâneos de Monet estavam acostumados a controlar as 
imagens inertes que pintavam em seus ateliês, de modo que as obras 

 
Figura 09 – Claude Monet: Impressão, nascer do sol. 1872. 

Óleo sobre tela, 48 x 63 cm. 
Museu Marmottan, Paris. 

MAGALHÃES, 2005, p. 842. 
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correspondiam não ao que de fato era visto na vida real (que nunca se 
imobiliza), e sim ao que se julgava ver. Monet removeu essas incertezas 
reconfortantes. Fez isso, do modo mais alarmante, em suas grandes séries 
de pinturas, nas quais estudava um mesmo tema em diferentes condições 

climáticas e diferentes horas do dia. Assim como mudava a luz ambiente, 
também mudavam as formas que, até então, eram consideradas inabaláveis 
e permanentes. Monet usava sua paleta brilhante para captar os efeitos 
ópticos criados pela luz natural numa paisagem do campo ou da cidade, 
dando pouca atenção aos detalhes que não fossem essenciais e usando 
pinceladas extremamente visíveis, muito elementares e Aindiscriminadas@, 
para, assim, registrar a cena com rapidez (BECKETT, op. cit., p. 294-6). 

Por isso, “Monet é um desses pioneiros que assim fizeram da natureza o seu 

atelier” (HEINRICH, op. cit., p. 25). Ele e inúmeros artistas de sua época também 

revolucionaram os métodos da pintura. Fatores efervescentes como as melhorias da 

indústria, da influência da gravura colorida japonesa importada e o avanço do 

campo da fotografia foram decisivos para que esses pintores, através das novas 

pinceladas, se tornassem os precursores da Arte Moderna do século XX. 

1.6 Paisagem Geometrizada 

A pintura sempre desenvolveu papel importante na arte fixando-se como um 

das expressões mais executadas. Existem obras que são mundialmente conhecidas 

e que também serviram de inspiração para outros pintores. Desse mesmo modo, 

cada artista mostrou através de suas realizações que, não bastava simplesmente 

pintar, ao contrário, necessitava um estudo e uma constante criação. 

Levando em conta essas questões, então podemos perceber que quando 

esses artistas aprofundavam e exploravam seus conhecimentos, em todos os 

sentidos, surgiam novas perspectivas que por sua vez poderiam também servir de 

propósito para outras seguintes.   

Alguns dos artistas impressionistas (grupo original) viam a arte de outra forma 

e desenvolvendo suas próprias variações acabaram rompendo com movimento 

atual, acarretando no surgimento do movimento pós-impressionismo
21

. “Queriam 

que a arte fosse mais substancial, não inteiramente dedicada a captar um momento 

                                                
21

 Pós-impressionismo. Termo aplicado a várias tendências na pintura (francesas em particular) que surgiram como 

desenvolvimento do impressionismo*, ou reações a ele, no período compreendido entre c. 1880 e c. 1905. O termo 

foi cunhado por Roger Fry*, que o usou como título de uma exposição, [...] (Idem, ibidem, p. 422). 
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passageiro, o que frequentemente resultava em pinturas que pareciam descuidadas 

e sem planejamento” (STRICKLAND, op. cit., p. 112). 

Em vista disso, cada um desses pintores já demonstravam características 

próprias no planejamento das pinturas, ou seja, a arte iniciava uma trajetória onde 

certos aspectos pessoais ganhavam mais importância ao invés de simplesmente 

retratar uma paisagem ou outro tema qualquer com estilo realista (fotográfico). 

Assim, um dos exemplos mais importante da pintura é a característica visual 

(técnica) da pincelada geometrizada produzida pelo artista Cézanne (referências 

sobre o mesmo na seção a seguir), o qual servirá de fonte primordial para a 

formação da estética cubista desenvolvida na arte moderna. 

É com uma incrível liberdade que ele trata a superfície pictural, que 
coloca na tela massas sombrias, configurações artificiais numa aparente 
desordem. Nenhum dos elementos coloridos tomados isoladamente tem 
uma relação concreta com o mundo visível das coisas. Árvore, campo, casa 
são impossíveis de identificar. É só quando estes elementos entram todos em 
acção (sic) que pode perceber-se o carácter (sic) figurativo do quadro 
(BECKS-MALORNY, 2005, p. 74). 

O artista é considerado por muitos autores como “o pai da arte moderna” 

justamente por apresentar tais aspectos fundamentais que servirão para conduzir a 

vertente geométrica à arte do século XX. No entanto, embora algumas de suas telas 

se aproximarem muito de outro estilo, a abstração, Pablo Picasso e Georges Braque 

serão os dois pintores responsáveis pela produção de obras realmente compostas 

por formas geométricas. 

1.6.1 Paul Cézanne 

O pintor Paul Cézanne
22

 (1839-1906) foi, sem dúvida alguma, uma das peças 

mais importantes para a sustentação e realização da Arte Moderna do século XX. 

“Ele compreendeu, como nenhum outro artista antes dele compreendera, a 

necessidade pessoal do artista de reagir ao que via e produzir uma imagem visual e 

duradoura dessa beleza inconstante e multidimensional” (BECKETT, op. cit., p. 

307). 

                                                
22

 Cézanne, Paul. Pintor francês. Foi, com Gauguin* e Van Gogh*, o maior dos pós-impressionistas* e uma das 

figuras-chave do desenvolvimento da arte no século XX. [...] Dedicou-se sobretudo a certos temas favoritos - 

retratos de sua mulher Hortense, naturezas-mortas e, acima de tudo, às paisagens da Provença, o Monte Ste-Victoire 

em particular. [...] (Idem, ibidem, p. 108). 
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Sua produção é dotada por uma composição que se baseia numa concepção 

geométrica, na qual todas as formas da natureza se reduzem “em termos do 

cilindro, da esfera e do cone” (STRICKLAND, op. cit., p.117). Dessa forma, a cena 

paisagística, principalmente, como todas as outras executadas também não fogem à 

regra. “Cézanne constrói os seus quadros com a ajuda de manchas de cor que 

reforçam o carácter (sic) de espaço-plano” (BECKS-MALORNY, op. cit., p. 74).  

Através dessa perspectiva (geométrica e espacial) e da frase que se tornou 

famosa, o artista construiu em suas pinturas formas quebradas e geometrizadas 

traduzidas por pinceladas verticais, horizontais e inclinadas. “A paisagem com o 

Monte Sainte-Victoire, no sul da França, está banhada em luz e, no entanto, é firme 

e sólida. Apresenta um padrão lúcido e, ao mesmo tempo, dá-nos a impressão de 

grande profundidade e distância” (GOMBRICH, op. cit., p. 540-1). 

 

Outro detalhe importante a salientar deve-se que o artista explorou, como 

outros impressionistas do período, constantemente o mesmo tema, a repetição de 

certas composições e o estudo de múltiplos ângulos, os quais são intitulados de 

séries ou versões. 

Figura 10 – Paul Cézanne: Mont Sainte-Victoire. 1902. 
Óleo sobre tela, 65 x 81 cm. 

Philadelphia Museum of Art, Filadelfia (PA). 
STRICKLAND, 2004, p. 116. 
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Em AMont Sainte-Victoire@, uma paisagem que ele pintou mais de trinta 
vezes, Cézanne retratou a cena como uma pirâmide geodésica, definindo a 
aparência da superfície através de planos coloridos. Para criar a ilusão de 
profundidade, usou cores frias como o azul, que parece recuar, no fundo, e 

cores quentes, como vermelho, que parecem avançar, na frente 
(STRICKLAND, op. cit., p.117).  

Suas pinturas mais características, pode-se dizer, são compostos por 

aglomerações de blocos e matizes que quando encaixados totalizam formando e 

revelando o tema. “A montanha é nelas o motivo triunfante, ela domina tanto a 

paisagem como o quadro, apresenta-se como um maciço monumental, uma 

formação geológica grandiosa” (BECKS-MALORNY, op. cit., p. 73). Para Strickland, 

“sua técnica inovadora, aplicada aos temas favoritos – retratos, paisagens e 

naturezas-mortas –, era retratar a realidade visual refratada num mosaico de 

múltiplas facetas, como se refletida num diamante” (op. cit., p. 117). Cézanne abre 

as portas para uma nova arte e mostra que é possível perceber o mundo através de 

outros aspectos visuais. 

1.7 A expressão do movimento na paisagem  

O movimento na paisagem pode ser interpretado sob diferentes pontos de 

vista, dependendo de como os elementos compositivos o constitui. Ele pode ser a 

representação das ondas numa paisagem marinha, o balanço das árvores numa 

paisagem campestre ou ainda, o alvoroço de pessoas na cidade, numa paisagem 

urbana.  

No entanto, a questão essencial desta seção trata-se da expressão do 

movimento enquanto elemento visual que o artista traduz em sua pincelada, ou seja, 

uma característica emocional, uma tensão visual que acarreta na sensação de 

movimento da obra. Esse impulso resultante de sentimentos interiores que, aliás, 

serão os fundamentos do movimento expressionista do século XX, tem como 

protagonista o pintor Vincent van Gogh (referências sobre o mesmo na seção a 

seguir). 

As pinceladas, que em van Gogh sempre foram vigorosas, tornam-se agora 
numa verdadeira torrente, numa avalanche que se derrama por toda a tela. O 
traçado agitado do pincel é agora um extremo, tal como em Arles era a cor. 
Os objectos (sic) perderam a sua forma estável, as suas silhuetas são 

alongadas, serpenteiam e dobram-se. Elas ligam o objetcto (sic) agora 
esboçado por meras partículas em torrente, que seguem o movimento das 
linhas de contorno. As suas cores são quebradas e baças - a energia da cor 
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é convertida em energia da linha. Esta energia da linha parece constituir na 
composição vários centros de força que se penetram e combatem entre si, 
como campos magnéticos atraindo-se e repelindo-se ao mesmo tempo 
(WALTHER, 2006, p 78). 

O artista, embora não reconhecido em vida, torna-se uma das figuras mais 

importantes da história da arte. Acostumado em retratar suas cenas paisagísticas ao 

ar livre, firma-se como um pintor inconfundível pelo tratamento da cor, da linha e da 

composição munidos com legítima expressividade. 

1.7.1 Vincent van Gogh 

Provindo de um forte traço de cunho realista das causas humanitárias, o artista 

Vincent van Gogh
23

 (1853-90) “mudou radicalmente das cores sombrias para as 

cores fortes e dos temas do realismo social para cenas paisagísticas” 

(STRICKLAND, op. cit., p. 120). Essa mudança ocorreu devido, principalmente, o 

contato e a fascinação pela pintura impressionista que fervilhavam a capital 

francesa da arte na época. Tanto a cor vibrante como a pincelada despojada de 

rigores formais foram fatos decisivos que contribuíram para o artista continuar a 

desenvolver sua arte. 

A Paris, cerca de 1885, é um pólo de atracção (sic) para os artistas. A 

atmosfera é intensa. Montmartre, que era apenas uma aldeia campestre no 
início do Impressionismo, transformou-se no centro da vida nocturna (sic) e 
no local de encontro dos artistas e dos escritores que confrontam os seus 
pontos de visa, elaboram conjuntamente teorias, manifestos, revistas, que, 
aliás, se multiplicam nessa época (UPJOHN, v. 6, op. cit., p. 152). 

Outro fator que fortemente encontra-se engajado na pintura do artista trata-se 

da questão emocional e expressiva demonstrado pelo mesmo. “O diagnóstico de 

van Gogh referia perturbações epilépticas. Periodicamente surgiam ataques de 

duração indeterminada, os quais eram precedidos de sonolência e seguidos por 

apatia; no intervalo, tinha comportamento perfeitamente normal” (WALTHER, op. 

cit., p. 64). Essa doença ligada a constantes crises existenciais e diversas outras 

questões influenciaram diretamente o trabalho do pintor, que é perfeitamente 

visualizado na pincelada dramática, sentimental e, sem dúvida alguma, 

extremamente movimentada. 

                                                
23

 Gogh, Vincent van. Pintor e desenhista holandês, um dos três expoentes máximos do pós-impressionismo* (com 

Cézanne* e Gauguin*) [...] (Idem, ibidem, p. 225-6). 



37 

 

Apesar disso, pintava incessantemente até mesmo quando estava internado 

em clínicas de tratamento. “A pintura é para ele, não só terapia, ela é vida@ (Idem, 

ibidem, p. 80). O artista, “[...] sofreu neste mundo e nele se dilacerou - e criou com a 

sua arte um mundo próprio e novo, colorido e movimentado que contém tudo o que 

ele sabia da existência” (Idem, ibidem, p. 89). Sobre as composições do artista, 

Gombrich argumenta que Vincent, 

usou cores e formas para transmitir o que sentia em relação às coisas que 
pintava e o que desejava que outros sentissem. Não se importava muito com 
o que chamava de Arealidade estereoscópica@, ou seja, a reprodução 
fotograficamente exata da natureza. Enxergava e até mudava a aparência 
das coisas, se isso se adequasse ao seu propósito. Assim, chegara por um 
caminho diferente a uma conjuntura semelhante àquela em que Cézanne se 

encontrou durante esses mesmos anos. Ambos deram o passo importante 
de abandonar deliberadamente a finalidade da pintura como Aimitação da 
natureza@ (op. cit., p. 548). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Vincent van Gogh: Caminho de ciprestes sob o céu estrelado. 1890. 
Óleo sobre tela, 92 x 73 cm. 

Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterio. 
WALTHER, 2006, p. 78. 
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Dentro da temática da paisagem, “inspirado pela natureza, pintou ciprestes, 

vicejantes árvores frutífera, flores e campos de trigo carregados de sua cor 

predileta, o amarelo” (STRICKLAND, op. cit., p. 121). “Como Cézanne, van Gogh 

dedicou então o máximo das suas energias à pintura de paisagens, mas os campos 

banhados de luz do Mediterrâneo provocaram nele uma reação bem diferente: 

viu-os penetrados de movimento estático, não de estabilidade arquitetural e 

permanência” (JANSON, op. cit., p. 916). As telas tornam-se vivas e todos os 

elementos do estilo artístico, mesmo assim, parecem se mover. Em uma de suas 

obras, Caminho de ciprestes sob o céu estrelado,  

[...], a paisagem real toma um carácter (sic) quase sobrenatural, provocado 

também pelo arranjo central dos ciprestes escuros, dominantes no quadro, 
entre o Sol e a Lua com seus amplos halos. Duas árvores complementares 
emaranhadas uma na outra, esforçam-se com toda a energia por subir. A 
Terra está cheia de formas semelhantes, com o campo amarelo, a estrada 
despenhando-se em torrente e a serra azul e lisa no fundo, a corresponder 
com a faixa verde de relva na margem da estrada. A toda esta agitação 
opõem-se com o vigor as duas figuras na estrada, o cavalo com a carroça 
amarela e a casa iluminada no fundo à direita. Em cada área, as pinceladas 

têm o seu tracejado especial: concêntrico no céu, paralelo, entrelaçado e 
convergente na terra; flamejante, aspirando às alturas, nas duas árvores que 
unem ambas as áreas. Tudo no quadro apresenta um retesamento 
confrangedor (WALTHER, op. cit., p. 79-80). 

A experiência de vida e a obra do pintor acabam-se tornando inseparáveis. 

Assim, o drama de seus anseios pessoais é vislumbrado no campo visual que ele 

compõe. “Realização e solidão, anseio e desespero, amor e desalento, devotamento 

e renúncia, harmonia e desassossego, proximidade e lonjura, permanência e 

efemeridade, foi o que o homem e o artista pintaram nos seus quadros” (Idem, 

Ibidem, p. 88-9). Tudo isso pode resumir como funcionava a perspectiva da 

concepção artística de van Gogh na elaboração de suas inúmeras obras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 PAISAGEM MODERNA: A REPRESENTAÇÃO ESTILIZADA DO ESPAÇO 

erá  que  antes  de sentir ou ressentir uma paisagem, a mesma 
que me parecia tão próxima, tão naturalmente Ano lugar@, eu 

deveria filtrá-la pela exigência absoluta de uma forma, que 
enunciaria imperativamente a maneira de percebê-la e, até no 

mínimo pormenor, aquilo que eu acreditava ser minha  
própria sensibilidade à paisagem? 

(CAUQUELIN, 2007, p. 28) 

2.1 A ruptura e o surgimento da Arte Moderna 

As grandes mudanças na arte aconteceram num processo muito rápido com a 

chegada do século XX, trazendo juntamente com ele, além dos avanços 

tecnológicos, inúmeros movimentos e estilos artísticos jamais imaginados em toda a 

tradicional história da arte; “[...], os artistas se autoconscientizaram do problema 

>estilo=, e, sempre que o assunto era debatido, começavam a experimentar e a 

desencadear novos movimentos que usualmente adotavam um novo >ismo= como 

grito de guerra” (GOMBRICH, 1999, p. 557). O processo revolucionário e criativo da 

Arte moderna ocorre em tão curto tempo no espaço que se modifica em questão de 

poucos anos comparados a outros em relação ao surgimento e a duração desde o 

período da Renascença (século XV e XVI). Beckett afirma que, 

a arte do século XX é quase indefinível, e, ironicamente, podemos ver aí sua 
definição. Isso faz sentido porque vivemos num mundo em fluxo constante. 

Não só a ciência está modificando as formas exteriores de vida, mas também 
começamos a descobrir a estranha preponderância de nossos desejos e 
temores. Tudo é completamente novo e inquietante, e a arte tem propensão 
natural a refletir essa situação (2002, p. 331). 

Essa revolução tem suas premissas, ainda, nas últimas décadas do século XIX 

(estilo Impressionista e Pós-impressionista) quando alguns artistas passaram a 

agregar e incorporar certas características pessoais que diferenciaram a concepção 

visual padrão até então concebida. O estabelecimento de novas pinceladas e a 

valorização de outros temas, bem como a técnica e o caráter inovador levando ao 

abandono do academicismo foram alguns dos principais fatores responsáveis pelo 

rompimento  com  a  arte  clássica.  “A proposta de fazer tábula rasa do passado 

S 
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recomeçar do começo da arte pode ser vista como uma forma radical de 

Modernismo. Ao problema da relação da arte moderna com o passado e suas 

tradições, oferecia-se uma solução drástica: a ruptura” (HARRISON, 2001, p. 11). 

Para Micheli (1991), a Arte Moderna surgiu de uma ruptura dos valores do 

século XIX através de uma série de razões históricas e ideológicas. O rompimento 

da unidade espiritual e cultural do mesmo período sob forma de polêmica, de 

protesto, de revolta, explodiram no interior de tal unidade fazendo surgir a arte 

nova. Essa tendência revolucionária organizava-se em torno do pensamento 

filosófico literário, da produção artística e da ação dos intelectuais. 

No coração dessa filosofia de rejeição ao passado, chamado 
Modernismo, havia a busca incessante de uma liberdade radical de 

expressão. Liberados da necessidade de agradar a um mecenas, os artistas 
elegiam a imaginação como única fonte da arte. A arte se afastava 
gradualmente de qualquer pretensão de retratar a natureza, seguindo na 
direção da pura abstração, em que dominam a forma, as linhas e as cores 
(STRICKLAND, 2004, p. 128). 

Entretanto, a ruptura com os padrões do passado gerou certa rejeição naquela 

época (e ainda hoje), pois, segundo Gombrich, para muitas pessoas “[...] a arte 

moderna está completamente errada” (op. cit., p. 557). Esse posicionamento de 

insatisfação criou-se em torno da troca do registro dos eventos históricos pelo 

retrato da vida contemporânea e pela despreocupação com rigores formais da 

composição.  

As formas, cores e materiais da arte ganharam vida própria, produzindo 
combinações inusitadas, oferecendo versões distorcidas das aparências da 
natureza e, em alguns casos, perdendo todo contato óbvio com os objetos 

comum de nossa experiência visual (HARRISON, op. cit., p. 9). 

Em vista disso, levando em conta aspectos da elaboração e construção, 

alguns pintores tem suas obras expostas no Salão dos recusados (Salon des 

Refusés
24

) “[...] como aquilo que o júri julgara que fossem: >incompetentes= em vez 

                                                
24

 Salon des Refusés. Exposição, realizada em Paris em 1863, das obras recusadas naquele ano pelo comitê de 

seleção do Salon* oficial. O imperador Napoleão III (1808-73) ordenou a realização dessa exposição especial 

mediante os fortes protestos de artistas cuja obra fora rejeitada. [...] Apesar da reação desfavorável aos trabalhos 

expostos, o Salon des Refusés teve papel significativo no processo de desgaste do prestígio do Salon oficial. Depois 

deles, os artistas começaram a organizar suas próprias exposições (destacando-se a dos impressionistas*, em 1874), 

e a importância dos marchands de arte cresceu significativamente. [...] (CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de 

Arte. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 475). 



41 

 

de modernas” (Idem, ibidem, p. 24). As obras não eram devidamente valorizadas e 

compreendidas, principalmente, pelo fato do abandono da pintura naturalista em 

prol de aspectos estilizados e decorativos, os quais passaram a ser empregados em 

todas as temáticas, inclusive a paisagem.  

Por bem ou por mal, esses artistas do século XX tiveram que se tornar 
inventores. Para garantir atenção eles tiveram que empenhar-se mais pela 
originalidade do que pela mestria que admiramos nos grandes artistas do 

passado. Qualquer afastamento da tradição que interessasse a crítica e 
atraísse um seguidor era saudado como um novo Aismo@ ao qual o futuro 
pertenceria. Este futuro nem sempre durou muito e, no entanto a história do 
século XX deve tomar nota dessa incansável experimentação porque muitos 
dos mais talentosos artistas do período engajaram-se nesses esforços 
(GOMBRICH, op. cit., p. 563). 

Em suma, o modernismo é o momento de grandes revoluções e surpresas na 

Arte. Em toda a história da pintura, o período pode ser considerado como o mais 

fértil nos quesitos de experimentações e inovações. As composições alcançaram um 

nível muito subjetivo e a questão da mudança deve-se à quebra da tradicional regra 

de imitação da natureza, estabelecida como padrão, para a realização de obras com 

novos aspectos visuais concebidos através do olhar, da imaginação e da percepção 

de mundo de cada artista. 

2.2 A veemência da cor na paisagem  

Acostumados a contemplar cenas paisagísticas elaboradas quase tão reais 

(fotograficamente) ao ponto de serem idealizadas, o percurso da representação da 

paisagem na pintura sofre profundas transformações nos primeiros anos do século 

XX. A partir daí o campo visual passa a trilhar novos caminhos rompendo com as 

tradições e fixando novos valores. É como que se o ato de pintar parasse no tempo 

e tudo que se conhecesse sobre a mesmo fosse esquecido; então se inicia um 

processo que reconstrói e modifica toda a história da arte.  

O grande avanço da Arte Moderna, porém, não se encontra na alteração da 

concepção de significados, ou seja, a paisagem continua sendo paisagem, mas sim, 

no modo como essa paisagem é representada. 

Assim, dentre as principais mudanças implantadas destacam-se o uso da 

forma e da cor. Para Strickland, “a arte do século XX não apenas decretou que 
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qualquer tema era adequado, mas também libertou a forma (como no Cubismo) das 

regras tradicionais e livrou as cores (no Fovismo) da obrigação de representar com 

exatidão os objetos” (op. cit., p. 128). Para Dempsey, o movimento, também 

conhecido pelo termo Fauvismo
25

, 

foi a primeira das manifestações de vanguarda do século XX a agitar o 
mundo da arte, mas os fauves jamais foram um movimento organizado 
conscientemente, com um programa consensual. Caracterizou-se antes 

como uma afiliação um tanto solta de artistas, amigos e estudiosos, que 
compartilhavam suas idéias sobre a arte. [...] Os fauves compartilhavam a 
atitude simbolista, no sentido de que a arte deveria evocar sensações 
emocionais por meio da forma e da cor, mas a melancolia e a moralização 
de boa parte da obra simbolista foram omitidas em favor de uma abordagem 
mais positivista da vida (2003, p. 66). 

Tais características inovadoras foram a base fundamental de sustentação e 

marcaram presença no movimento Fovista, consideravelmente na questão que se 

refere ao valor cromático. “Os fovistas se embriagavam com cores vibrantes, 

exageradas. Liberaram a cor de seu papel tradicional de descrever objetos para 

fazê-la expressar sentimentos” (Idem, ibidem, p. 130). Contudo, também, para 

Stangos, 

o desenho era o que espantava a maioria das pessoas. As formas dos nus 
estão drasticamente simplificadas, de modo que assumem uma função 
puramente decorativa; são percebidas mais como formas do que corpos 

femininos. Toda a tela parece questionar a tradição paisagística; tudo nela 
desempenha um papel mais decorativo do que descritivo (1991, p. 15). 

O estilo fovista desenvolveu-se num curto período de espaço na história da 

arte estendendo-se, aproximadamente, entre 1904 a 1907; e, foi numa exposição no 

Salon d=Automne
26

 em 1905 que o grupo de pintores recebeu o nome. Conforme 

Beckett, “após ter visto suas audaciosas telas rodear a escultura convencional de 

um menino, o crítico Louis Vauxcellos observou que aquilo fazia lembrar um 
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 Fauvismo. Estilo de pintura baseado no uso de cores intensas e não-naturalistas; foi o primeiro dos grandes 

desenvolvimentos de vanguarda ocorridos na arte européia entre a virada do século e a irrupção da Primeira Guerra 

Mundial. [...]; a característica mais marcante de sua obras era a extrema intensidade da cor: cores puras, utilizadas 

arbitrariamente para a obtenção de efeitos emocionais e decorativos, [...] (Idem, ibidem, p. 189). 

 
26

 Salon d=Automne. Exposição anual de outono, realizada em Paris e fundada em 1903 como exposição 

alternativa ao Salon* oficial e ao Salon des Indépendants*. [...]; o Salon d=Automne é lembrado sobretudo pela 

exposição de 1905, quando Matisse e seus associados passaram a ser conhecidos como fauvistas*. [...] (Idem, 

ibidem, p. 474). 
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Donatello >parmi les fauves= (>entre as feras=)” (op. cit., p. 335). Sobre o esquema de 

cores, “antes, o céu era azul e a grama era verde. Mas nas telas dos fovistas [...] o 

céu era amarelo-mostarda, as árvores vermelho-tomate, os rostos verde-ervilha” 

(STRICKLAND, op. cit., p. 130).  

O que levou os críticos a considerarem os fovistas Atodos um pouco 
loucos@ foi o uso das cores sem referência à aparência real. Longe de loucos, 
porém, eles experimentavam, com maior seriedade, novas maneiras de 

expressar suas emoções diante de uma cena (geralmente paisagens ou 
marinhas, cenas externas) (Idem, ibidem, p. 130). 

O emprego da cor na pintura necessariamente deixa de ser naturalista e, 

perdendo sua referência em imitar a natureza, alcança um novo status: torna-se 

decorativa, emotiva e simbólica. A regra do matiz modelado é abandonada por tons 

puros e chapados que exaltam a profundidade por meio da técnica de profusão 

entre oposição de cores quentes e frias. “[...] Os fovistas abandonaram as regras 

tradicionais da pintura intelectualizada, o claro-escuro, o desenho detalhado e 

começaram a usar as cores de modo selvagem, cercando os contornos dos objetos 

com um traço negro. [...]” (VENTRELLA; ARRUDA apud FIGUEIREDO, 1984, p. 

92-3). A pintura fauve inaugura a modernidade da arte e os artistas adeptos desse 

estilo são considerados como primitivos justamente, não só por um regresso aos 

traços do passado, mas também por serem os primeiros a abordar as tendências 

estilísticas do século XX. 

2.2.1 André Derain 

Ocorrido num período muito curto de tempo, mas com muita intensidade, o 

estilo fovista destacou inúmeros artistas. Um deles, André Derain
27

 (1880-1954) 

executou telas com forte valor cromático aplicado em suas composições 

paisagísticas. 

Dentro desta revolução plástica insere-se o conceito de Acor pintor@, 
inventado por Derain para definir não só os impulsos sensoriais do artista 
perante o objecto (sic) representado, mas também os impulsos emocionais. 
E é precisamente na expressão desprovida de subjectividade (sic) que reside 
o conteúdo poético dos quadros fauves (FERNÁNDEZ, 1996, s.n.p.). 
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 Derain, André. Pintor, escultor e artista gráfico francês. [...] Suas obras tardias consistem geralmente em 

paisagens, retratos, naturezas-mortas e nus. [...] (Idem, ibidem, p. 150). 
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Uma das características do movimento e, principalmente, das composições do 

artista trata-se da associação e inclusão de influências do impressionismo e 

pós-impressionismo. “Derain combinava aspectos da técnica divisionista usada 

pelos neo-impressionistas com as áreas uniformes de cor de Gauguin e a 

perspectiva inclinada de Cézanne, a fim de criar uma nova visão baseada na 

expressividade da cor” (DEMPSEY, op. cit., p. 69). Assim, encontramos obras do 

mesmo pintor produzidas com pinceladas variadas que oscilam constantemente. Por 

isso, ora vislumbramos paisagens compostas por manchas, ora por pontos, traços e 

até mesmo estrutura geometrizada. Tudo isso é a soma resultante e pode-se dizer 

conflitante que a Arte Moderna passa a introduzir nos padrões compositivos.  

Derain inaugurou as cores fortes como um fim expressivo em si mesmo. 
Suas audaciosas pinceladas direcionais eliminavam as linhas e a distinção 
entre luz e sombra. Em suas cenas de porto e de praia, as pinceladas 
diferenciadas - de convulsivas e fluentes - dão um senso de movimento ao 
céu à água (STRICKAND, op. cit., p. 131). 

A mescla dessas variações é atribuída aos precursores da Arte Moderna. A 

influência dos pintores Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin 

(1848-1903) são imprescindíveis para o surgimento da arte moderna, bem como de 

todos os estilos e artistas resultantes da mesma. André Derain, como não foge à 

regra, utiliza esses métodos, inclusive a pintura ao ar livre, para construir suas 

obras. 

Sucedem-se assim as paisagens de Chatou, Collioure, Le Pecq e as 
atrevidas paisagens fluviais de Londres, todas elas influenciadas pela paleta 
de Vincent van Gogh e dos pintores neo-impressionistas. Também as 
paisagens realizadas na sua segunda visita a Londres e os arvoredos 
pintados em L=Estaque durante o Verão de 1906 mostram uma série de 
arabescos e superfícies planas inspiradas directamente (sic) na produção de 
Paul Gauguin (FERNÁNDEZ, op. cit., s.n.p.). 

No entanto, a pintura de Derain destaca-se primordialmente pelo uso de cores 

arbitrárias. O artista, “[...] reduziu as pinceladas ao código Morse: pontos e riscos de 

ardentes cores primárias explodindo, [...]” (STRICKLAND, op. cit., 2004, p. 131). O 

campo visual das composições paisagísticas torna-se simplificado e as formas 

representadas passam a adotar um caráter bidimensional. 
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Uma das melhores paisagens das que pintou durante a sua primeira 
viagem a Londres e também uma vista completamente original do célebre 
Parlamento. Pormenores como a estudada reversibilidade cromática do céu 
e das águas do Tamisa ou a explosão do disco solar, que contém em si 

mesmo todas as cores do espectro, dão à composição um ar real. 
[...] 
As paisagens realizadas durante o Verão de 1906 na localidade de 

L=Estaque continuam a tendência gauguiniana. Isso é confirmado pela série 
de árvores estilizadas e curvilíneas, pintadas com tonalidades não imitativas e 
com um vivo cromatismo (FERNÁNDEZ, op. cit., s.n.p.). 

Através das obras em destaque e das palavras do autor referindo-se sobre as 

mesmas, anteriormente, é notável a versatilidade que o pintor demonstra em suas 

paisagens. A veemência da cor adquire vida própria e sua função não está mais 

destinada a representar (aproximar-se) obrigatoriamente o mundo exterior. 

 

 

 
Figura 12 – André Derain: Big Ben. 1905. 

Óleo sobre tela, 79 x 98 cm. 
Museu de Arte Moderna, Troyes. 

STRICKLAND, 2004, p. 131. 
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2.3 Paisagem Abstrata 

O poder da influência dos artistas pós-impressionistas para a Arte Moderna é 

tamanha que todo o seu curso deriva dessa fonte. E o percurso da representação 

da paisagem como demais temáticas segue esse rumo. A primeira alteração, no 

início do século XX, é a renovação dos elementos essenciais como a cor e forma 

empregados na pintura (tidos como deformação em relação ao tradicionalismo). 

Desses primeiros passos, ocorre uma revolução permanente que acaba finalmente 

desembocando na abstração
28

, “[...] consequência inevitável de uma série de 

premissas históricas e estéticas que se determinaram no começo do novo século” 

(MICHELI, op. cit., p. 239). 

A Arte Moderna na pintura paisagística perde sua prioridade inicial com a 

aparência visual relacionada ao próprio tema. Em vez disso, a busca por outras 

concepções representativas leva os artistas a valorizarem a técnica, ou seja, outras 
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 Abstrata, arte. Em sua acepção mais ampla, este termo pode ser plicado a qualquer arte que não represente 

objetos reconhecíveis (grande parte da arte decorativa, por exemplo), mas é normalmente usado para designar 

aquelas formas de arte do século XX que abandonaram a tradicional concepção européia da arte como imitação da 

natureza. [...] (Idem, ibidem, p. 3). 

 
Figura 13 – André Derain: A curva da estrada em L=Estaque. 1906. 

Óleo sobre tela, 129 x 195 cm. 
Museum of Fine Arts, Houston. 

VENTRELLA; ARRUDA, 2006, p. 50. 
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possibilidades de construção. Assim, enquanto na Arte Clássica a paisagem 

(naturalista) era aprimorada até adquirir um papel independente, na Arte Moderna a 

temática dá espaço à criação do artista subordinado a um estilo. 

A tendência para a arte não representativa cresce e mais uma vez a 
imagem figurativa foi questionada, bem como a sua aparência realista. A 
partir de um evento histórico significativo, a noção de arte e pintura até então 
existente inicia uma nova época. Isso ocorreu com o surgimento da máquina 
fotográfica. Os artistas achavam que a fotografia cumpria o seu papel muito 

bem e saíram em busca de novas maneiras de se expressar por meio de 
uma linguagem própria (VENTRELLA; ARRUDA, 80 série, 2006, p. 57). 

No entanto, nesse breve percurso da paisagem na história da arte 

desenvolvido, ocorre um fato contraditório: não existe paisagem abstrata. Nunca 

existiu um movimento ou grupo de artistas que pintassem cenas de Apaisagem 

abstrata@. O próprio significado do termo abstracionismo não admite tal concepção. 

Então, na verdade, o que se pretende abordar é uma exemplificação de como a 

temática paisagem foi sendo abstraída, consequentemente, até seu 

desaparecimento na pintura (isso ocorreu, evidentemente, com demais temas 

figurativos). 

Sobre o estilo, a corrente do movimento abstrato, tendo inúmeras derivações, 

possui duas vertentes distintas opostas: formal (geométrico) e informal (lírico). Uma 

delas fundamenta-se a partir do cubismo, destacando formas geometrizadas 

impulsionada pela razão e pelo intelectualismo; enquanto a outra descende 

diretamente do expressionismo, valorizando a gestualidade (característica 

emocional). 

[...] o abstracionismo decorre de, pelo menos, três causas imediatas: a 
necessidade que emerge no artista de expressar-se livremente; a 
transformação da vida social em consequência da revolução industrial e 
científica; e o conhecimento da estrutura matemática das obras de arte 
antigas, submetidas à análise racional que buscavam descobrir as leis 
permanentes da estética (SCORTEGAGNA, 2006, s.n.p.). 

Contudo, deve-se argumentar e esclarecer ainda que, a narrativa dessa seção 

busca priorizar a transformação do esquema estrutural da forma, bem como foi a 

alteração da cor demonstrada na anterior. Em visto disso, não houve necessidade 

de apresentar a paisagem cubista, já que a mesma tem suas raízes na pintura 

cézanniana e, mesmo porque, o próprio artista desenvolve obras que já são 
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consideradas protocubistas. Igualmente também, outros movimentos não foram 

abordados devido suas questões particulares não refletirem uma relação importante 

com a temática paisagística, pois o percurso limita-se a destacar apenas as 

principais realizações. 

2.3.1 Piet Mondrian 

Através da visualização das obras do artista Piet Mondrian
29

 (1872-1944) 

pode-se construir uma narrativa lógica de como ocorreu o desenvolvimento de suas 

produções. O pintor destaca-se pelo profundo entendimento e pela clareza de como 

sua arte constantemente transformada, com influências de outros movimentos, 

acabou na descoberta/evolução de um estilo moderno puramente abstrato. 

Sua progressão do naturalismo expressionista, fauvista, para a calma 
equilibrada e para a simplicidade aparente da abstração pura se caracteriza 
por uma redução rigorosamente lógica dos meios e por um elegante 
refinamento de propósitos. Paradoxalmente, essas economias criativas eram 

as mais rigorosas, apesar da força da necessidade emocional à qual elas 
respondiam (GOODING, 2002, p. 25). 

Partindo da figuração, de vertentes como fauvismo e expressionismo, e da 

inevitável inclusão do cubismo, da época, ele vai gradativamente seguindo o rumo 

da abstração adequando um equilíbrio formal compositivo em seus quadros. No 

entanto, antes disso, porém, a parte de sua trajetória que nos interessa é quando 

“[...] Mondrian dissolve a árvore numa teia de linhas, até torná-la praticamente 

irreconhecível” (STRICKLAND, op. cit., p. 145). 

Em 1917, Mondrian deixou de desenhar paisagens com árvores, torres 
medievais ou vista do mar na sua forma pictórica. A partir de então, as suas 
pinturas assemelhar-se-ão a construções futuristas. [...]. Na aparência do 
flutuar livre dos traços e manchas de cor no fundo da tela parecia, porém, 
conservar-se ainda um resto da lembrança da natureza e paisagem 
(DEICHER, 2005, p. 49). 

A passagem da representação da paisagem para o abstracionismo pelas 

composições do artista dá-se de uma forma muito ordenada. O pintor parte do 

                                                
29

 Mondrian, Piet (originalmente Pieter Mondrian). Pintor holandês, uma das figuras mais importantes no 

desenvolvimento da arte abstrata*. [...] Em 1911, foi a Paris, onde entrou em contato com o cubismo* e realizou 

uma série de pinturas, hoje muito conhecida, tendo como tema uma árvore, em que a imagem ia se tornando 

progressivamente mais abstrata. [...] (Idem, ibidem, p. 357). 
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esquema formal da natureza para o universo criativo das formas abstratas; “ele 

parece ser sumo abstracionista, mas suas primeiras paisagens e naturezas-mortas 

eram relativamente realistas” (BECKETT, op. cit., p. 360). 

O rigor intelectual e moral de Mondrian está sem dúvida relacionado 
com o clima de sua Holanda natal, com ênfase calvinista na predestinação, 
na graça por escolha, na restrição comportamental, na desconfiança da 
extravagância e no valor da especulação ética. No nível da construção, essas 
predisposições nacionais se refletem no controle ordenado da natureza, que 

é uma condição da sobrevivência do próprio país. A paisagem na Holanda é 
feita pelo homem e dominada pela geometria da linha reta e do ângulo reto, 
da horizontal e da vertical (GOODING, op. cit., p. 26).  

A pintura abstrata do artista transforma-se no movimento Neoplasticismo
30

, 

estilo que abandona critérios relativos à representação da natureza para explorar 

padrões geométricos, que nada verdade são apenas cruzamentos de linhas, que, 

aliás, foram as mesmas abstraídas da natureza conforme pode-se visualizar pela 

seqüência das obras em destaque. 

                                                
30

 Neoplasticismo. Termo criado por Piet Mondrian para designar seu austero estilo de abstração* geométrica. O 

artista afirmava que a arte deve ser Adesnaturalizada@ isto é, liberta de toda a referência figurativa aos detalhes 

individuais de objetos naturais, para ser construída somente de elementos abstratos. Para esse fim, Mondrian 

restringiu os elementos de composição pictórica à linha reta e ao retângulo (colocando as linhas em posições sempre 

paralelas à moldura) e às cores primárias*, mais o preto, o branco e o cinza. [...] ((Idem, ibidem, p. 375). 

 
Figura 14 – Piet Mondrian: A árvore vermelha. 1910. 

Óleo sobre tela, 70 x 99 cm.  
Haags Gemeentemuseum, Haia. 

VENTRELLA; ARRUDA, 2006, p. 55. 
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Figura 15 – Piet Mondrian: A árvore cinzenta. 1911. 

Óleo sobre tela, 79 x 109 cm. 
Haags Gemeentemuseum, Haia. 

DEICHER, 2005, p. 35. 

 
Figura 16 – Piet Mondrian: Macieira em flor. 1912. 

Óleo sobre tela, 78 x 107 cm. 
Haags Gemeentemuseum, Haia. 

DEICHER, 2005, p. 34. 

 
Figura 17 – Piet Mondrian: Árvores em flor. 1912. 

Óleo sobre tela, 60 x 85 cm. 
Fundação Judith Rothschild, Nova Iorque. 

DEICHER, 2005, p. 35. 
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A desfragmentação ou desaparecimento da representação da paisagem pelas 

formas abstratas do pintor torna-se um marco crucial para o prosseguimento da arte 

do século XX. Neste momento, ocorre uma nova revolução. A temática paisagística 

perde seu valor substancial imposto desde o seu aparecimento na Renascença para 

dar lugar a novos propósitos. 

Dir-se-ia que nessa época, Mondrian contornou as suas próprias teorias 
para permitir uma percepção global da paisagem, da pintura e de 
arquitectura (sic), visto que destaca em particular o carácter (sic) abstracto 
(sic) dos seus quadros onde é abolida qualquer referência figurativa. Chega 
assim a um ponto da sua evolução que parece marcar o fim desta: o que 
poderia ainda pintar depois disto? (DEICHER, op. cit., p. 72). 

Os inéditos padrões da Arte Moderna parecem querer romper não só com 

concepções formais, mas também em discutir a importância e sua verdadeira 

identidade. Entretanto, “a abstração é mais antiga do que você pode imaginar e já 

se fazia presente em manifestações artísticas de antigas culturas. Só no início do 

século XX, porém, ganhou espaço na história, representando o mundo da arte por 

meio da expressão não-figurativa” (VENTRELLA; ARRUDA, 80 série, op. cit., p. 56). 

A Arte Moderna torna-se uma incógnita, ou seja, às vezes parece avançar e ao 

mesmo tempo retroceder; utiliza técnicas novas e também primitivas. 

2.4 Paisagem Onírica 

Apesar de a arte figurativa ter desaparecido com o abstracionismo, ocorre um 

novo impulso da figuração no Surrealismo
31

, mas as representações adquirem um 

sentido completamente diferente na história da pintura. A representação da 

paisagem nesse estilo não está mais submetida em representar algo natural como 

se sucedera em outros movimentos. Dessa forma, assim como no abstracionismo, 

sua função é descartada e, além disso, avança mais longe ainda, ou seja, os 

                                                
31

 Surrealismo. Movimento nas artes plásticas e na literatura que se originou na França e floresceu ao longo das 

décadas de 20 e 30, caracterizando-se pela grande importância que confere ao bizarro, ao incongruente e ao 

irracional. Foi concebido como um caminho revolucionário de pensamento e ação - mais um modo de vida que um 

conjunto de atitudes estilísticas - no que se assemelhava ao dadaísmo*, seu principal modelo inspirador. [...]  (Idem, 

ibidem, p. 512-3). 
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elementos da obra construída, embora não tendo uma conexão real e concisa entre 

os mesmos, forma no total uma Paisagem Onírica relativamente impactante.  

O conceito da abertura do subconsciente tornou possível pensar de 
forma diferente e permitiu analisar e arruinar a Acivilização avançada@em 
relação à qual os surrealistas são tão críticos. Neste sentido, que o 
Surrealismo, e em particular a pintura surrealista, alcançou tinha menos a ver 
com a inovação técnica do que com um novo entendimento da arte. O que 
era importante para os surrealistas não era a obra de arte perfeita e 

autónoma (sic), mas sim o processo através do qual foi criada e as ideias que 
transmitia. Esta concepção do tema da pintura, do pensamento por trás dela 
e especificamente o seu título, sem o qual a obra seria incompreensível - 
explica porque é que os surrealistas davam tanta importância à relação entre 
a pintura e a literatura. O surrealismo via-se a si próprio como um movimento 
que abraçava muitos géneros (sic) artísticos, uma Afábrica de pensamentos@ 
cujos produtos se baseavam a tentativa de abordar problemas sociais, 
artísticos ou literários. Tratava-se de uma experiência colectiva (sic), que teve 

um fim abrupto com o aparecimento do fascismo e com o início da Segunda 
Guerra Mundial, quando muitos surrealistas foram forçados ao exílio 
(KLINGSÖHR-LEROY, 2007, p. 24-5).  

O caráter da pintura surrealista está condicionado em diversas questões como 

a psicanálise, o subconsciente, o automatismo e, fundamentalmente, realidade 

versus sonho. “O Surrealismo, que implica ir além do realismo, buscava 

deliberadamente o bizarro e o irracional para expressar verdades ocultas, 

inalcançáveis por meio da lógica” (STRICKLAND, op. cit., p. 149). Os artistas 

adeptos do movimento abordavam a concepção de um mundo estranho e 

fantasioso. Alguns deles construíam suas obras de forma mais realista e outros no 

sentido de liberdade criativa e imaginativa. 

No entanto, o mais interessante a ressaltar é que nessa estética o tema, 

simplesmente, não existe, pois tudo é irreal (Asurreal@). Não existe a necessidade de 

impor uma temática à obra. O conjunto dos elementos que compõe a suposta 

paisagem é remetido ao universo dos sonhos. 

Para os seus aderentes, o Surrealismo era uma forma de vida, uma 

espécie de existência que deixava espaço para a brincadeira e para a 
criatividade. Tratava-se de viver para o momento, com espontaneidade e 
liberdade intelectual interna e falta de materialismo, tudo o que se opunha 
totalmente aos valores da burguesia (KLINGSÖHR-LEROY, op. cit., p. 16).  

Tudo isso, porém, são consequências inevitáveis que já anunciam premissas 

de novas fronteiras (ou sua exclusão) da arte nas últimas décadas do século XX – a 
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Arte Contemporânea. O processo de globalização rompe com a unidade artística 

gerando a pós-modernidade que insere novas perspectivas sobre o espaço 

representativo da paisagem. 

2.4.1 Salvador Dalí 

Uma das figuras mais importantes do movimento surrealista, Salvador Dalí
32

 

(1904-89) foi responsável pela execução de obras extremamente intrigantes.  

“Empregava em suas pinturas uma meticulosa técnica acadêmica, que contrastava 

com o espaço >onírico= irreal representado e com o caráter estranho e alucinatório 

de seu imaginário” (CHILVERS, 2001, p. 141). 

Utilizando com uma facilidade diabólica o domínio de todas as técnicas 
aprendidas, pinta dali em diante Afotografias de trompe-l=oeil@33

, tornando-se 

assim, como um quarto de século de avanço, o santo patrono dos 
hiper-realistas. Mas esta precisão de fotografia pintada à mão, utiliza-a para 
transcrever imagens de sonho. Representação que será uma das suas 

constantes e cujos primeiros efeitos de então podem ser considerados como 
um prefácio aos seus quadros surrealistas (NÉRET, 2005, p. 26-7). 

Diferentes de alguns de seus companheiros, o artista tinha sua vida 

intensamente mergulhada ao estilo. Construiu um legado de cenas paisagísticas 

irreais destacadas por imagens repetitivas e de elementos recorrentes como as 

formigas e os rochedos. “Sua técnica é apurada a ponto de ter uma precisão 

miniaturista, mas ele distorcia objetos de uma forma grotesca e os colocava em 

irreais paisagens de sonho” (STRICKLAND, op. cit., p. 151).  

[...], após um jantar que terminou com um Camembert muito suave, 
continuou sozinho à mesa a contemplar o queijo e a ponderar o problema 
filosófico da Asuper moleza@. Como era seu hábito, voltou ao seu estúdio para 
observar uma última vez a pintura na qual estava a trabalhar nessa altura. 
Trata-se de uma paisagem perto de Port Lligat. Os penhascos encontram-se 
sob um crepúsculo transparente e melancólico e no primeiro plano 
encontra-se uma oliveira, com os ramos cortados e sem folhas. Ele sabia 

que a paisagem atmosférica que tinha conseguido criar serviria de fundo para 
uma pintura espantosa, mas ele não fazia a mais vaga idéia o que iria ser. 
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 Dalí, Salvador. Pintor, escultor, artista gráfico e designer espanhol. Após ligar-se sucessivamente ao cubismo*, 

ao futurismo* e à pintura metafísica*, integrou-se ao surrealismo* em 1929, e seu enorme talento para a 

autopromoção levou-a tornar-se rapidamente o membro mais conhecido do movimento. [...] (Idem, ibidem, p. 141). 

 
33

 Trompe-l=oeil. Termo aplicado a uma pintura (ou detalhe de uma imagem) feita com o intuito de levar o 

observador a pensar (ainda que apenas por um breve momento) que está diante de um objeto real, e não de uma 

representação bidimensional deste. [...] (Idem, ibidem, p. 533). 
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Quando foi apagar a luz, Aviu@ subitamente a solução - três relógios moles, 
um deles lastimosamente pendurado no ramo da oliveira. Embora sofrendo 
de uma dolorosa dor de cabeça, preparou avidamente a sua paleta e 
começou a trabalhar (KLINGSÖHR-LEROY, op. cit., p. 38). 

Na célebre obra do artista A persistência da memória percebe-se uma 

composição visual relativamente onírica e que se caracteriza por certo sentido 

desértico do espaço. A paisagem em sua ampla construção procede-se de maneira 

muito simples, mas, ao mesmo tempo sua elaboração denota muito significado e 

reflexão. Contudo, para Upjohn, 

o tema desta obra é a relatividade, a elasticidade e a destrutibilidade do 
tempo. Descreve meticulosamente uma série de formas e de texturas: à 

esquerda uma plataforma suporta um tronco de árvore morta; mais atrás 
uma superfície plana semelhante a uma laje de pedra; no centro, uma 
criatura amorfa, monstruosa e mole; o fundo nebuloso e vago está limitada à 
direita por rochedos corroídos. Por fim, três ou quatro relógios que formam o 
motivo principal jazem molemente sobre os objectos (sic), enquanto sobre o 
que está mais à esquerda correm formigas. Estes relógios têm uma relação 
psicológica inquietante com a profundidade ilimitada do espaço e a erosão 
das falésias. As cores são muito transparentes. O desenho é duma grande 

precisão. Embora esta tela seja, de acordo com as concepções surrealistas, 
a representação real de objectos (sic) irreais, não é de maneira nenhuma 
realista, quanto mais não seja pelo aspecto estático das coisas, e pela luz fria 
e estranha que as banha. Os objectos (sic) têm entre si relações associativas 
e enigmáticas, tal como em certos sonhos (v. 6, 1979, p. 201-2). 

 
Figura 18 – Salvador Dalí: A persistência da memória. 1931. 

Óleo sobre tela, 24 x 33 cm. 
The Museum of Modern Art, Nova Iorque. 

KLINGSÖHR-LEROY, 2007, p. 38. 
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A grande questão que o artista e a estética do movimento destacam para o 

observador de uma Paisagem Surrealista encontra-se em sua aparente contradição 

do campo visual, ou seja, ao mesmo tempo em que as imagens pintadas são algo 

tão real como em um sonho, elas também são absurdamente impossíveis (irreais) 

na realidade. Essa relação faz com que o espectador se aproxime da obra, pois os 

elementos compositivos são muito familiares em seu repertório, e inova quando 

exige sua atenção para descobrir a conexão com o título e o que está sendo 

representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 PAISAGEM CONTEMPORÂNEA: A INTERVENÇÃO NO ESPAÇO 

mescla dos territórios e a ausência de fronteiras entre os 
domínios são uma marca bem própria do contemporâneo; 
a paisagem não foge a essa regra. Sua esfera se ampliou 

e oferece um panorama bem mais vasto em apoio à tese 
construtivista; ela compreende noções como a de meio ambiente, com seu 

cortejo de práticas, ao passo que as novas tecnologias audiovisuais 
propõem versões perceptuais inéditas de paisagens Aoutras@. 

(CAUQUELIN, 2007, p. 8) 

3.1 A Arte eo suporte contemporâneo  

Para tratar-se da paisagem contemporânea faz-se necessário antes, porém, 

entender primeiramente como surgiu a Arte Contemporânea. Sua compreensão é de 

suma importância para tentar situar-se dentro desse novo campo visual que se 

expandiu e abrange diversos espaços e múltiplas perspectivas. 

O problema de avaliar a arte contemporânea é que ela ainda está viva e 
em crescimento. A história irá dizer quem viverá na memória e quem 
desaparecerá. O que é claro, entretanto, é que desde 1960 os movimentos 
vêm e vão num piscar de olhos. O fio contudor comum a todos é a oposição 

ao Expressionismo Abstrato. É como se a sombra projetada de Jackson 
Pollock se estendesse tão longe que os ramos futuros tivessem que se 
esgueirar por baixo da árvore até encontrarem seu próprio lugar ao sol 
(STRICKLAND, 2004, p. 168). 

A Arte Contemporânea possui, ao mesmo tempo, um caráter evolutivo e um 

marco de ruptura, ou seja, ela surge através de constantes modificações 

introduzidas pela Arte Moderna e seu rompimento dar-se-á, principalmente, pelo 

abandono do suporte convencional: o bidimensional. Assim, “[...], aos poucos, 

devido à necessidade de trilhar novos caminhos, a arte buscou novos conceitos de 

suporte e material” (VENTRELLA; ARRUDA, 80 série, 2006, p. 74). A introdução 

dessa materialidade, bem como a procura e experimentação de novos suportes 

resultaram na criação de uma arte amplamente livre e imaginativa. 

As transformações na Arte Pós-moderna são notáveis, pois a própria 

cronologia da história da arte perde seu rumo sequencial. Os movimentos artísticos 

organizados dão espaço para o surgimento de correntes, gêneros e estilos que são, 

A 
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na verdade, constituídos por um repertório de pluralidades. “Há, de fato, ruptura 

entre dois modelos apresentados, o da arte moderna, pertencente ao regime de 

consumo, e o da arte contemporânea, pertencente ao de comunicação” 

(CAUQUELIN, 2005, p. 87). A nova ordem da arte se apropria de várias tendências 

(novas e antigas) ao mesmo tempo, caracterizando-se muitas vezes mais pela ideia 

do que em relação à estética da obra. 

No mundo da arte, a ideia de pós-modernismo começou a surgir na 
década de 60, com a emergência de tendências como a arte pop, o 
minimalismo, a arte conceitual e a performance. (Restrospectivamente (sic), 
exemplos nascentes dos pós-modernismo poderiam ser detectados muito 
antes em obras de artistas como Duchamp, cujos redy-mades zombavam da 

preciosidade do objeto de arte (HEARTNEY, 2002, p. 12). 

São tantas as alterações, inovações, inclusões e até exclusões de padrões, 

que a Arte instaura-se como um campo sem fronteiras. “O espaço da arte 

contemporânea - pós-moderna, para muitos - seria o espaço da arte moderna 

depurado de elementos espaciais não modernos ainda persistentes na sua fase de 

formação. A arte contemporânea seria a arte moderna sem resquícios 

pré-modernos” (TASSINARI, 2001, p. 10). O Pós-Modernismo marca a globalização 

da arte quando, também, a mesma deixa de concentrar-se em um único bloco 

(território) e, passa a desenvolver-se internacionalmente, em vários pontos 

geográficos do planeta ao mesmo tempo.  

A arte contemporânea, por outro lado, não dispõe de um tempo de 
constituição, de uma formulação estabilizada e, portanto, de reconhecimento. 
Sua simultaneidade - o que ocorre agora - exige uma junção, uma 

elaboração: o aqui-agora da certeza sensível não pode ser captado 
diretamente (CAUQUELIN, 2005, p.11). 

A Arte Contemporânea não abandona conceitos modernos, ao contrário, ela 

utiliza-se deles buscando a experimentação de vários de seus elementos em 

conjunto, consequentemente, fazendo surgir o modelo Pós-modernista. “Para um 

estudioso do assunto, o Pós-Modernismo talvez se pareça com o reflexo de Narciso 

na água: ele se desintegra no momento em que se tenta pegá-lo” (HEARTNEY, op. 

cit., p. 7). Contudo, uma das características marcantes é rompimento do espaço em 

que a obra de arte acontece, pois, 



58 

 

no desejo de romper com os espaços limitados das exposições 
convencionais e não se contendo com a apreciação apenas visual, as 
instalações e os objetos que dela fazem parte foram criados para serem 
visitados, sentidos, ouvidos, cheirados e até manipulados. É como se você 

pudesse entrar dentro de um quadro e participar da cena retratada 
interagindo com a obra, isto é, fazendo parte do contexto que o artista criou e, 
muitas vezes, até atuando como protagonista (pessoa que ocupa lugar de 
destaque em um acontecimento)  (VENTRELLA; ARRUDA, 80 série, op. cit., 

p. 72) 

Dessa forma, o suporte contemporâneo procede igualmente como foi o 

processo da troca da figuração pela abstração na pintura moderna, isto é, gera 

polêmica pela sua versatilidade. “O espectador, junto a uma obra contemporânea, 

pode perceber as alterações que a obra provoca no espaço em comum e cotidiano 

em que vive por meio dos sinais do fazer, mas também pode perceber que ela está 

ligada ao espaço cotidiano não o imitado” (TASSINARI, op. cit., p. 76). O suporte 

diversificado modifica também o conceito de obra de Arte Contemporânea: “o 

conceito de arte e de seus artistas está fixado, segundo Favoretto na tradição 

romântica, que identifica obra como obra-prima, ou seja, uma obra sacralizada, que 

revela um conceito específico de beleza” (SCHMIDLIN, Isto..., 2006, p. 3). Não 

existe mais um único ambiente específico para realizar-se. Para Archer, “[...] >a arte 

da Instalação=, [...], >de lugar específico ou não, surgiu como um idioma flexível; na 

verdade, tão flexível que pode funcionar, ao mesmo tempo, como forma de 

desconstruir o museu e reconstruí-lo= [...]” (2001, p. 223). Por isso, a constituição de 

Arte fora do museu acarreta na perda desse título (tradição de obra-prima), mas, em 

contrapartida, aproxima o público e torna-se democraticamente acessível. 

No entanto, faz-se necessário ressaltar que diante desse novo diálogo que a 

Arte insere-se no nosso meio diariamente e de tantas questões que circulam o 

campo visual, os próprios centros urbanos, considerando sua totalidade e sua 

efervescência, tornam-se espaços apropriados para a introdução da arte intitulada 

pública. Suas particularidades disputam territórios e acabam debatendo a questão 

de qual é o verdadeiro lugar da obra de arte. Assim, os aglomerados de construções 

e a diversidade da sociedade atual são alguns dos fatores responsáveis pela 

formação de uma paisagem urbana que, inserida na Arte Contemporânea, 

abandona todas as regras para renovar-se repensando em tudo o que a circunda. 

Afirma-se que “o Pós-Modernismo é o filho indisciplinado do Modernismo” 

(HEARTNEY, op. cit., p. 6). A partir disso, convém apresentar essa Anova@ paisagem 
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que se modifica velozmente sendo alterada/construída pelas próprias mãos do 

homem que há tempos atrás concebeu o início de sua representação. 

3.2 Land Art  

Ao tratar da Paisagem Contemporânea, quer-se apresentar algo inovador que 

não fora realizado antes no percurso da história da arte. Por isso as grandes 

produções do período concentram-se em intervir no espaço, isto é, a pintura 

continua sendo exercida, mas a grande inovação desenvolve-se não mais na 

representação e sim na utilização desses espaços (a paisagem física) como suporte 

para a construção de uma obra. Essa ruptura, como comentada anteriormente, não 

acontece bruscamente, mas numa fórmula constante (na Arte Moderna) em que os 

artistas buscavam novas propriedades artísticas agregando e colando diversos 

objetos/matérias que, inevitavelmente, resultaria nos trabalhos Pós-modernos.  

A questão essencial aqui abordada na paisagística contemporânea deve-se 

exclusivamente à sua tridimensionalidade na ocupação, planejamento e execução 

do espaço. Os artistas e seus projetos, devido inúmeras transformações na arte, 

deslocaram o lugar de exposição fechada dos museus, galerias e ateliers até o 

ambiente externo e criaram a chamada earthwork
34

 (Aarte da terra@). 

A earth art, também conhecida como land art ou earthworks, surgiu nos 

Estados Unidos no final dos anos 60 como uma das muitas correntes que 
expandiram as fronteiras da arte quanto a seus materiais e espaços físicos. 
Ao contrário da *arte pop, que rejeitava a tradição ao abraçar a cultura 
urbana, a earth art se deslocou para fora da cidade, assumindo o meio 

ambiente como seu material. Ela coincidiu com um crescente interesse pela 

ecologia e uma conscientização quantos aos perigos da poluição e os 
excessos do consumismo. Em certo sentido, a earth art pode ser uma forma 

de preservação, pois se um pedaço de terra for consagrado como arte ele 
poderá ser mantido intacto. Existe um desejo de preservar não somente o 
meio ambiente mas também o espírito humano (DEMPSEY, 2003, p. 260). 

 
A land art insere múltiplas reflexões sobre sua concepção e permite discutir 

traços de outras tendências inseridos na construção de suas obras. Encontra-se a 

                                                
34 Earthwork. Tipo de arte em que o terreno, em vez de prover o ambiente para uma obra de arte, é ele próprio 

trabalhado de modo a integrar-se à obra. Earthwork surgiu em finais dos anos 60, em parte como consequência de 

uma insatisfação crescente em face da deliberada monotonia cultivada pelas formas simples do minimalismo*, em 

parte como expressão de um desencanto relativo à sofisticada tecnologia da cultura industrial. [...]  (CHILVERS, 

Ian. Dicionário Oxford de Arte. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 170). 
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mescla da Arte Conceitual, da Arte Povera, do Minimalismo, do conceito de 

escultura monumental e em certos projetos até a ideia de instalação. As obras 

possuem uma característica geral que altera o visual do panorama da paisagem em 

que se encontram alojadas devido sua grande dimensão territorial. “Os artistas 

escolheram entrar eles mesmos na paisagem. Eles não representavam a paisagem, 

eles fundiam-se com ela; a sua arte não era simplesmente sobre a natureza, mas 

dentro dela” (FILOSOFIAS). Alguns trabalhos são permanentes no ambiente 

ocupado e com isso sofrem a ação do tempo (processos naturais) alterando sua 

aparência inicial; enquanto outros são produções efêmeras que têm um tempo 

determinado para sua exposição no espaço interventivo. Conforme Cauquelin, 

os artistas da land art compõem a partir do próprio ambiente, utilizando os 

recursos da arte da paisagem: focalização, dispersão e, novamente, 
concentração; a obra é a visão de um conjunto ordenador das categorias de 
espaço e de tempo. Paralelamente, eles transformam em obra a tentativa 
ética de devolver a terra a seu estado primeiro, subtraindo-a às devastações 
humanas por meio de certa disposição particular do sítio e no sítio (2007, p. 
11-2). 

Os primeiros trabalhos eram construídos em locais distantes da cidade e de 

difícil acesso. Desse modo, “[...] boa parte da earth art, fazem com que, muitas 

vezes, ela só possa ser conhecida por meio da documentação, especialmente a 

fotografia” (DEMPSEY, op. cit., p. 262). No entanto, atualmente, o conceito de land 

art alterou-se juntamente com demais processos da arte e muitos dos projetos 

idealizados por artistas passaram a eleger também o espaço urbano como local 

ideal para sua intervenção. 

Uma obra naturalista pode imitar o espaço do mundo em comum 
justamente porque difere completamente dele. Já uma obra contemporânea, 
ao requisitar a espacialidade do mundo em comum para individualizá-la, não 
possui autonomia para se desembaraçar totalmente dele. [...] Uma obra 
contemporânea não transforma o mundo em arte, mas, ao contrário, solicita 
o espaço do mundo em comum para nele se instaurar como arte 

(TASSINARI, op. cit., p. 75-6). 

A paisagem deixa de ser, definitivamente, referência de representação para 

transformar-se num novo espaço (ambiente) projetado pelo artista. É como se 

depois de um longo período, um pintor parasse de tentar copiar a natureza para 

tornar-se um arquiteto que começasse a construí-la. “O resultado foi uma enorme 
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expansão da arte, na sua paisagem, na qual a formação da terra, o horizonte, o 

tempo e a erosão transformaram-se em verdadeiros materiais” (FILOSOFIAS). 

Dessa forma, a paisagem recriada torna-se percebida sobre vários ângulos e 

suscita diversas interpretações. 

3.2.1 Robert Smithson e Christo Javacheff  

Nesse inovador contexto do percurso da história da paisagem a temática, que 

já perdeu sua finalidade na Arte Moderna, passa a servir de estrutura para os 

trabalhos de inúmeros artistas que experimentam novas perspectivas através da 

arte contemporânea. Robert Smithson
35

 (1938-73), um dos expoentes da land art 

realiza, através do processo de construção ou intervenção do ambiente, obras 

extremamente reflexivas e de porte monumental. Numa delas, segundo Krauss, 

o Quebra-mar espiral, de Robert Smithson (1970), é uma trilha formada pelo 

acúmulo de basalto e areia, com 4,5 m de largura e que avança 45 m em 
espiral pelas águas vermelhas

36
 do lago em Rozelle Point. [...], Quebra-mar 

espiral destina-se a ser fisicamente penetrado. Só é possível apreciar o 

trabalho percorrendo seus arcos, que se estreitam à medida que nos 
aproximamos do final. 

Sendo uma espiral, essa configuração possui necessariamente um 
centro, que nós, como espectadores, podemos efetivamente ocupar. 
Contudo, a experiência do trabalho é a de estarmos sendo continuamente 
descentralizados em meio à vasta extensão de lago e céu. O próprio 
Smithson, ao escrever sobre seu primeiro contato com o local desse 

trabalho, evoca a reação vertiginosa ao se perceber descentralizado: 
AContemplando o local, ele reverberava para os horizontes sugerindo um 
ciclone imóvel, enquanto a luz bruxuleante fazia com que a paisagem inteira 
parecesse sacudir. Um terremoto dormente propagava-se por uma imensa 
circularidade. Desse espaço giratório surgiu a possibilidade do Quebra-mar 

espiral. Nenhuma ideia, conceito, sistema, estrutura ou abstração podiam 

sustentar-se diante da realidade daquela prova fenomenológica@ (1998, p. 
336). 

A obra do artista tem um caráter primordial porque utiliza a natureza tanto 

como suporte como material. “Ele transformou aquele terreno baldio industrial 

deteriorado por prospecções petrolíferas naquela que é talvez a mais famosa e 

                                                
35

 Smithson, Robert. Escultor e artista experimental norte-americano. [...] Smithson trabalhou sobretudo com 

reflexos e imagens de espelho. No final da década de 60 voltou-se para a earthwork*, tornando-se o maior expoente 

desse gênero artístico. Percorria as pedreiras e minas abandonadas da Pensilvânia e de New Jersey selecionando 

fragmentos de rochas, cascalho e restos geológicos, os quais arranjava aleatoriamente em grandes pilhas ou em tinas 

de madeira ou metal. Com esses elementos e com espelhos combinados com mapas geológicos e topográficos e 

fotografias coloridas instantâneas, construiu seus conhecidos ANão-Lugares@, empregando para propósitos artísticos 

e refugo natural, assim como fizeram os artistas Junk* com relação ao refugo urbano. [...]  (Idem, ibidem, p. 498-9). 

 
36

 Tornaram-se vermelhas devido a um tipo especial de alga e dos resíduos químicos. 
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romântica criação de toda a earth art” (DEMPSEY, op. cit., p. 262). O espaço 

(re)criado está inter-relacionado com o mundo e com a obra, que por sua vez passa 

a existir substancialmente. 

Numa obra contemporânea, ou num espaço em obra, três pontos são 
importantes na relação entre o mundo da obra e o mundo em comum. 
Primeiro, o espaço da obra e o espaço do mundo em comum comunicam-se 
por meio dos sinais do fazer da obra, e, numa tal comunicação, sob um 
aspecto o espaço do mundo comum se altera, sob outro, permanece 

inalterado. Segundo, também o mundo da obra e o mundo em comum 
comunicam-se por sinais do fazer, e, do mesmo modo, o mundo em comum 
se altera e persiste. Terceiro, a relação com a obra é ao mesmo tempo de 
inclusão e de exclusão no espaço e no mundo da obra (Tassinari, op. cit., p. 

94-5). 

A obra de Smithson suscita além da liberdade criativa do projeto a liberdade 

quanto ao espaço ocupado. “A força primordial do cenário, o desnudar das 

camadas geológicas, a exposição para a erosão e clima, o envolvimento corporal de 

humanos em profundidades artificiais monumentalizaram as suas obras, que viajam 

entre a história natural e a arte” (FILOSOFIAS). A intervenção produzida demonstra 

um trabalho exaustivo pela dificuldade de acesso e pelo transporte das rochas ao 

local, mas resulta-se num belo espetáculo artificial na natureza. 

 
Figura 19 – Robert Smithson: Quebra-mar espiral. 1970. 

Rocha negra, cristais de sal, terra, trilha de 4.5 m largura x 457 m de comprimento. 
Águas do Great Salt Lake, Utah. 

DEMPSEY, 2003, p. 261. 
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Já Christo
37

 (Christo Javacheff; 1935,-), outro artista de grande repercussão 

mundial, desenvolve suas obras tanto em espaços desabitados como em centros 

urbanos. Seus projetos são meticulosamente executados para que a obra final 

aconteça da forma planejada. Artista versátil, Christo já criou obras em várias partes 

do planeta com sua característica inconfundível de embrulhar/empacotar paisagens. 

“Segundo sua teoria, a embalagem é um ato transformativo temporário que, 

escondendo parcialmente os objetos, chama a atenção para as formas 

fundamentais sob a embalagem” (CHILVERS, 2001, p. 112). Comparados com as 

obras de outros artistas desse gênero, Christo e Jeanne-Claude, sua esposa e 

parceira, mostram-se superiores e seus trabalhos impressionam pela dimensão, 

audácia e criatividade. 

The collection and presentation of the early works by christo and 
Jeanne-claude in museums, therefore, in order to return to the question 
posed at the outset, does not signify a break in logic, by any means. On the 
one hand, it serves to confirm their eminent role in art history and the fact that 
their art has a firm place among those testimonies to their epoch worthwhile 

preserving, on the other hand, is pays a deserved tribute to a unique, life-long 
collaboration as a couple (TOLNAY, 2001, p. 9). 

Segundo o autor, os trabalhos realizados pelo casal de artistas confirmam um 

papel importante na história da arte e suas obras estabelecem um lugar 

consideravelmente firme como testemunha para sua época almejando que o par 

tenha uma vida longa. As intervenções, aqui, não alteram a forma de um 

determinando espaço na paisagem (ambiente) como as construções dos primeiros 

“land-artists” (artistas da terra), ao contrário, apenas instigam o espectador a rever 

esse local, às vezes cotidiano, com um novo olhar do que estava acostumado. 

As criações da dupla sempre foram cercadas de polêmica. Os mais 
conservadores questionam seu valor artístico B elas não seriam mais que 
exercícios de megalomania, tão espalhafatosas quanto superficiais. Christo e 
Jeanne-Claude também enfrentam a oposição de urbanistas e ambientalistas 
a cada novo projeto. Essas críticas, no entanto, são equivocadas. Expoente 

daquilo que se convencionou chamar de arte ambiental, o casal não 
embarca nas viagens conceituais tão comuns entre os artistas 
contemporâneos. [...] Eles proporcionam aquilo que o crítico de arte e 
curador americano Robert Storr chamou certa vez de "experiências de 
deslocamento", por meio das quais as pessoas são "arrancadas de suas 
circunstâncias habituais". Ao embrulhar prédios e modificar paisagens que 

                                                
37 

Christo. Escultor e designer búlgaro, que se estabeleceu em Nova York em 1964. É conhecido principalmente 

como o criador da arte de empaquetage, que consiste em embrulhar objetos familiares com lona ou plástico 

semitransparente, elevando-os à categoria de obras de arte. [...] (Idem, ibidem, p. 112). 
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fazem parte do dia-a-dia, Christo e Jeanne-Claude oferecem uma 
oportunidade para que o trivial ganhe ares de novidade e seja olhado de 
outra forma. Quanto às ressalvas dos ambientalistas e urbanistas, os projetos 
têm duração efêmera B e não deixam rastros (MARTHE, 2005). 

O desenvolvimento desses projetos contemporâneos introduz um novo 

conceito de arte, isto é, Arte Ambiental. E, ao mesmo tempo, dependendo do 

espaço intervindo, também pode utilizar-se da expressão de Arte Pública, pois 

ocasiona a aproximação do espectador em seu ambiente cotidiano/rotineiro com a 

obra instalada. Contudo, outra questão relativamente importante sobre os trabalhos 

refere-se aos tramites do projeto até a sua concretização. Sobre isso, Dempsey 

revela que, 

executadas em enorme escala, suas obras combinam elementos de um 
espetáculo espantoso e de um esforço heróico. [...], são notáveis devido aos 
esforços de colaboração exigidos, desde o financiamento (o casal não aceita 
encomendas e levanta recursos por meio da venda de desenhos 
preparatórios, maquetes de projetos etc.) até a execução das obras, 
passando pela negociação da permissão legal para que possam ser 

realizadas (op. cit., p. 262). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 – Christo e Jeanne-Claude: Costa embrulhada - um milhão de pés quadrados. 1969. 
Tecido e corda.  

A costa ficou recoberta por um período de 7 semanas, a partir de 28 de outubro de 1969. 
Sidney, Austrália. 

DEMPSEY, 2003, p. 262. 

Figura 21 – Christo e Jeanne-Claude: Projeto: Costa embrulhada.  
2.4 quilômetros (1.5 milhas) de área-costa recorberta. 

<www.christojeanneclaude.net> 
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A materialidade das obras valoriza e proporciona um novo status, mesmo que 

temporariamente, ao ambiente. A execução dos projetos narram uma verdadeira 

epopeia já mais imaginada em toda a história da arte na paisagem. O cenário 

empacotado através de muitos metros de tecido, lona, plástico, nylon, entre outros, 

desloca a percepção do público e transmite uma nova experiência espacial, visual e 

emocional no ramo da arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 – Christo e Jeanne-Claude: Ilhas rodeadas. 1983. 

Tecido flutuante rosa.  
As ilhas ficaram cercadas por um período de 2 semanas, a partir de 7 de maio de 1983. 

Miami, Flórida. 
<www.christojeanneclaude.net> 

Figura 23 – Christo e Jeanne-Claude: Projeto: Ilhas rodeadas.  
11 ilhas rodeadas. 

<www.christojeanneclaude.net> 
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3.3 Paisagem Urbana e a Arte Pública  

A Paisagem Urbana aborda todos os valores das condições em que se 

encontra a sociedade. Nessa paisagem identificam-se os acontecimentos históricos 

significativos da civilização que a produziu, bem como sua constante evolução no 

aspecto de criação, apropriação e renovação do espaço. Essa transformação é 

relativamente ímpar em cada território geográfico que se desenvolve de acordo com 

os conceitos de uma determinada época e de seus cidadãos. São eles que a 

Figura 26 – Christo e Jeanne-Claude: Projeto: Árvores embrulhada.  
118 árvores embrulhadas. 

<www.christojeanneclaude.net> 

Figura 24 e 25 – Christo e Jeanne-Claude: Árvores embrulhadas. 1998. 
Tecido translúcido e corda.  

As árvores ficaram empacotadas por um período de 4 semanas,  

a partir de 13 de novembro de 1998. 
Basiléia, Suiça. 

<www.christojeanneclaude.net> 
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constroem obedecendo a regras como recursos de materiais disponíveis, de 

planejamento e das necessidades emergentes do momento. 

Entretanto, a arte produzida recentemente, no que se refere ao seu espaço, 

está sendo inserida dentro dessa paisagem através de um caráter diferente de 

outros períodos. Embora não foi tratado nada a respeito sobre a sua existência, 

justamente porque o trajeto escolhido foi o viés direcionado à natureza, faz-se 

necessário agora, mesmo que brevemente, de sua inclusão em virtude da 

globalização da Arte Contemporânea. Assim, com o abandono da representação do 

tema na pintura e da introdução dos processos revolucionários da land art no 

espaço, a Paisagem Urbana torna-se o suporte perfeito para a instalação da Arte 

Pública. 

A paisagem urbana é pluralista, eclética e derivada de diversas fontes. O 
espaço em que vivemos mostra-se, portanto, um espaço heterogêneo que 
não é um vazio no qual indivíduos e coisas são colocados. 

[...] 
A paisagem urbana, como lugar público, é repleta de informações que 

são impressas em suas ruas e avenidas, praças, edificações, monumentos. 

As informações também estão presentes na comunicação de massa, em 
cartazes e anúncios publicitários, nas placas de trânsito, no transporte 
urbano, nos sinais gráficos, nas pinturas e texturas agregadas à parte externa 
dos edifícios, ou, ainda, nas composições de parques e praças que 
contemplam monumentos e obras públicas. (SCHMIDLIN, Percepção..., 
2006, p. 4-5) 

O espaço aberto dialoga com uma obra pública conforme seus propósitos 

devido à presença fundamental do espectador na sua condição de fruição, interação 

e até estranhamento diante do que está sendo apresentado. “A arte pública 

descontextualiza fatos, situações, relações, objetos, para melhor poder 

recontextualizá-los e deixar deles emergir outra amplitude, na qual o ser humano, 

fração de uma coletividade, pode encontrar abrigo em estado de exuberância” 

(MONTES, 1998, p. 284). “Uma escultura contemporânea não apenas convida a 

participar, desde fora dela, desde o mundo em comum, de sua espacialidade. Ela 

também se põe como algo exterior ao espectador. Há um duplo movimento, num 

espaço em obra, de inclusão e exclusão do espectador” (TASSINARI, op. cit., p. 94). 

O espaço da arte atual mostra-se deslocado quando rompe fronteiras e não 

estabelece mais um lugar próprio da obra e outro do público. 

Agora as imagens, o tempo passado da realidade, começaram a dar 
lugar à duração, o tempo presente da experiência espacial imediata. O tempo 
está no trabalho mais recente de um modo como nunca esteve na escultura 
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do passado. As questões modernistas de inovação e radicalismo estilístico 
parecem não ter nada a ver com essas mudanças. Talvez o que esteja 
sendo discutido nesse caso seja mais uma mudança na avaliação da 
experiência. E, apesar de a arte em questão não abandonar sua 

cognoscibilidade ou sofisticação nesse deslocamento, ela se abre para um 
caráter surpreendentemente direto da experiência. Essa experiência está 
impregnada na própria natureza da percepção espacial (MORRIS, 2006, p. 
402). 

A miscigenação do espaço do nosso cotidiano com o da obra estabelece uma 

rede de reflexões. “A arte pública sugere um deslocamento do olhar que nos 

arranca da opacidade do habitual e do conhecido para nos obrigar a desvendá-lo 

sob outras perspectivas” (MONTES, op. cit., p. 283). A grande dimensão das obras, 

o diálogo com o espectador e a perda do valor consumista são algumas das 

questões que refletem o rompimento delas do ambiente tradicional para o espaço 

externo. Para Archer, 

o sistema comercial de galerias era, evidentemente, apenas uma parte de 
uma economia de mercado capitalista mais ampla. Inevitavelmente, havia o 
conflito de quando a arte que expressava sua rejeição desse sistema era 

forçada a depender dele para ser exibida, apreciada e consumida. A arte 
pública desenvolveu-se, em parte, como resultado de um desejo de 
contornar este dilema. Usando locais alternativos como lojas, hospitais, 
bibliotecas e a própria rua como espaço para exposição e os meios de 
comunicação - televisão, rádio e publicidade - como caminho mais direto 
para um público mais amplo e igualitário, a arte pública deu as costas para 
as galerias. 

[...] 
Não era mais aceitável que os artistas contratados para realizar obras 

destinadas a locais públicos simplesmente impusessem suas soluções a um 
público passivo. [...] Rejeitar o sistema de galerias devido a seu inerente 
elitismo só seria aceitável se as alternativas buscadas constituíssem arte 
popular, e não populista. Para aparecer num local público, essa arte deveria 
ser aceita pela maioria e ter um significado claro, nunca se limitando a ser 
agradável às pessoas (op. cit., p. 144-5). 

A Arte Pública, embora tenha um espaço crescente na sociedade, também 

sobre com protestos e críticas de insatisfação, igualmente fora quando as 

representações na pintura mostravam uma nova concepção na Arte Moderna. Em 

virtude disso, nem sempre ela é aceita e, acima de tudo, compreendida pelo 

expectador. Contudo, ela possui um elo extremamente forte com o espaço em que 

se encontra apresentada. A intenção e o sentido inseridos no local projetado da 

obra instalada não permite que aconteça uma redefinição posterior desse espaço, 

pois sua alteração acarretaria na perda da “aura” dessa imagem e 

consequentemente, na sua destruição. 
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[...], a arte pública, como a arte dos museus, é bem-sucedida segundo 
sua capacidade de comunicar uma visão, de nos inspirar, de nos fazer 
pensar e de fazer diferença. Hoje, a natureza da arte pública continua a 
evoluir à medida que os artistas vão cada vez mais enfocando o público e 

interagindo com grupos comunitários para produzir instalações, eventos e 
atividades voltadas a problemas políticos e sociais. Os projetos temporários 
são muito importantes, mas a arte pública continua sendo uma missão 
permanente: a de registrar a definição de chão comum que, para melhor ou 
pior, é o único para a nossa época (SENIE, 1998, p. 45). 

A Paisagem Urbana faz parte da Arte Contemporânea e de outros períodos. 

No entanto, essa afirmação assume seu papel e espaço de direito quando os 

cidadãos que fazem partem dela, no século XX, passam a visualizá-la e entendê-la 

por inteiro. A Arte Pública é o reflexo desse processo que se torna valorizada na 

medida em que é aceita. Sua satisfação democrática não pertence apenas ao 

artista, mas, ao coletivo. 

3.3.1 Richard Serra  

O artista norte-americano Richard Serra (1939, -) é um dos escultores mais 

significativos da atualidade e se destaca pela construção de obras instaladas em 

espaço público que leva o espectador a participar e interagir juntamente com ela. O 

padrão das formas é elaborado por enormes blocos e pranchas de aço que são 

suspensas pelo próprio equilíbrio da massa corporal. 

O interesse espontâneo de Serra pelo valor cognitivo íntegro de uma 
linguagem do corpo transitivo em meio o enganoso sistema de signos do real 

contemporâneo - longe de qualquer mimetismo antropomórfico mas muito 
próximo à nossa vivência cotidiana entre vastos labirintos de planos urbanos, 
ao mesmo tempo, concretos e abstratos demais - o afastou instintivamente 
do minimalismo ortodoxo. De fato, para esse tipo de nominalismo escultórico, 
que respirava a atmosfera rarefeita comum ás filosofias da linguagem, a obra 
de arte tendia a se resumir à proposição de problema de sintaxe perceptiva, 
impregnados, com frequência, pela discussão crítica sobre os conceitos de 
arte vigentes pública e institucionalmente. Nada mais estranho à 

contundência típica da arte de Serra, sempre a propor tensões, iminências e 
desequilíbrios materiais, sempre a nos defrontar com situações 
espaciais-limites (BRITO, 1997, p. 28).  

O escultor adquiriu grande prestígio e repercussão depois da instalação da 

obra Arco Inclinado em Nova York que gerou muita polêmica por um longo período 

entre o público e os apreciadores de arte. A discussão consistia em torno de um 
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forte protesto de alguns funcionários que trabalhavam nos edifícios circundantes da 

praça que precisavam contornar o enorme bloco de aço diariamente. Boa parte do 

público aprovava a escultura enquanto outros exigiam a sua retirada imediata para 

outro local. 

As tensões ainda existentes entre o público em geral e a arte, 
ostensivamente concebida com o total bem-estar público em mente, ficaram 
patentes na discussão do destino do Arco Inclinado de Serra, encomendado 

em 1981 por um programa oficial para a Federal Plaza de Nova York. A 
escultura em aço - muito mais alta que um homem - cortava a praça, 
restringindo em muito a visão e o trânsito dos pedestres. Em 1985, o protesto 
dos que trabalhavam em edifícios das imediações tornou-se tão intenso que 
a administração dos Serviços Gerais, o órgão governamental que havia 
encomendado a obra, anunciou que ela seria removida. Seguiu-se um 
processo jurídico, com Serra afirmando que sua remoção constituiria uma 

violação ao seu contrato e que uma proposta de deslocamento para um dos 
lados da praça era inútil, pois a obra havia sido concebida para ocupar sua 
posição original. Qualquer alteração nessa concepção destruiria a obra. Ela 
foi finalmente removida em 1989 (ARCHER, op. cit., p. 196-7). 

 

 

 

Figura 27 – Richard Serra: Arco Inclinado. 1981. 
Aço cor-tem. 366 x 3.658 x 6 cm. 

Instalado na Federal Plaza, Nova York. 
Obra destruída pelo  

governo americano em 1989. 
ARCHER, 2001, p. 196. 

Figura 28 – Richard Serra: Fulcrum. 1987. 
Aço cor-tem. Cinco chapas.  
1.690 x 430 x 7 cm (cada). 

Broadgate, Londres. 

<www.wikipedia.org.br> 
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A escultura de Serra, embora não existindo mais, tornou-se um ícone 

emblemático da Arte Pública e demonstra a relação que uma obra contemporânea 

estabelece com o seu espaço e o ambiente do espectador. A imagem (fotografia) da 

obra, ainda hoje, projeta questões sobre o direito do artista e de sua criação e, a 

relevância sobre o espaço público das pessoas. Segundo Brenson,  

Serra é um pioneiro em escultura para locais específicos. Nesse caso, isso 
significa não apenas que a escultura é feita para um local específico, mas 
que torna o espectador física e mentalmente consciente da dinâmica 
espacial e social desse espaço. A percepção de Serra de gravidade e peso 
permite-lhe fazer trabalhos de aço maciços cujos movimentos e relações são 
experimentados pelo corpo. As curvas e equilíbrios do Arco Inclinado ligam o 

corpo às pressões humanas e arquitetônicas ao redor dele. O lado convexo 
da escultura impele para fora, em direção aos edifícios e ruas movimentados 

e investidos de poder que existem no entorno. O lado côncavo, tão privado 
quanto o convexo, é público, oferece um refúgio, uma cavidade na qual se 
pode estar só e/ou se sentir protegido ou assimilar a informação tornada 
disponível pelo resto da obra (1998, p. 26).  

A Arte Pública e a sua intervenção na paisagem urbana ressalta a relação 

espacial de sua ocupação. “A obra de arte pública, de maneira geral, deve obedecer 

às leis da arquitetura e estar coordenado com todos esses problemas, o mais 

importante dos quais é a própria sociedade, o ser humano” (ABRAMO, 1998, p. 57). 

Serra desenvolve e planeja suas esculturas obedecendo a essas regras. O encontro 

delas com o público no ambiente urbano suscitam diversas aprendizagens e 

modelos de participação e interação. 

3.4 Artes Visuais 

3.4.1 A temática no ensino das artes visuais 

A ligação da humanidade com a prática artística, ao longo da história das 

civilizações, nos demonstra a resistência, a diversidade e, acima de tudo, a grande 

importância da mesma na vida cotidiana como força vital que se transforma a cada 

momento e que sobrevive até os dias de hoje. 

A arte é um rio cujas águas profundas irrigam a humanidade com um 

saber outro que não o estritamente intelectual e que diz respeito à 
interioridade de cada ser. A vida humana se confunde, em suas origens, com 
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as manifestações artísticas: os primeiros registros que temos de vida 
inteligente sobre a terra são, justamente, as manifestações artísticas do 
homem primitivo (BARBOSA, 2000, p. 12). 

Sabendo-se desse vínculo, o ensino de arte na escola simplesmente, não 

pode se prender apenas em parâmetros práticos, mas o fazer artístico deve ter em 

vista o desenvolvimento da inteligência e da sensibilidade, tornando o educando 

capaz na realização de tarefas e paralelamente ligando-o com a sociedade na qual 

está inserido. 

A educação em artes visuais requer trabalho continuamente informado 
sobre os conteúdos e experiências relacionados aos materiais, às técnicas e 
às formas visuais de diversos momentos da história, inclusive 

contemporâneos. Para tanto, a escola deve colaborar para que os alunos 
passem por um conjunto amplo de experiências de aprender e criar, 
articulando percepção, sensibilidade, conhecimento e produção artística 
pessoal e grupal. 

A educação visual deve considerar a complexidade de uma proposta 
educacional que leve em conta as possibilidades e os modos de os alunos 
transformarem seus conhecimentos em arte, ou seja, o modo como 

aprendem, criam se desenvolvem na área (PCN, 2000, p. 61). 

O verdadeiro ato de ensinar arte está vinculado ao repertório de conteúdos 

que o educador dispõe. A compreensão da história da arte e da cultura popular 

produzem uma educação de qualidade e a valorização da obra de arte. E é 

justamente para somar nessa idéia que Barbosa também afirma que: “uma 

sociedade só é artisticamente desenvolvida quando ao lado de uma produção 

artística de alta qualidade há também uma alta capacidade de entendimento desta 

produção pelo público” (op. cit., p. 13). Para isso, segundo Ferreira, 

o professor de arte precisa estar, ele próprio, familiarizado com a história da 
arte e com a arte contemporânea. Seria importante frequentar exposições e 
acompanhar as publicações sobre o assunto, pois cabe ao educador a tarefa 
de auxiliar o aluno a produzir uma leitura crítica das obras com as quais irá 
interagir (2001, p. 184). 

Dessa forma, o desenvolvimento e a escolha de uma temática como referência 

de apoio ao ensino de arte fundamentam-se na construção de um campo de 

conhecimentos mais complexo e, consequentemente, muito mais enriquecedor. Ao 

mesmo tempo, esse método oportuniza e modela a percepção visual nas diferentes 
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concepções artísticas permitindo que o aprendiz se torne mais reflexivo, crítico e 

adquira uma sensibilidade aguçada no olhar. 

Olhar a Arte, especialmente quando se tem a tarefa desafiadora de 
ensinar e aprender, é também perceber a alfândega interpretante - o ponto 
de passagem entre o dentro e o fora - de crianças, jovens, adultos que 
conosco caminham no campo da Arte, da cultura, da ciência. No cruzamento 
desses dois mundos, cada um desses aprendizes carrega suas bagagens, 
lotadas de repertórios pessoais, recolhidos dentro de determinado tempo, 

cultura, valores, de ideias e produções para a troca com os outros. Bagagens 
singulares! (MARTINS, 2004, p. 238). 

Assim, refletindo sobre a verdadeira forma de ensinar e as diversas 

possibilidades engajadoras, talvez se perceba que o campo visual da arte ao nosso 

redor está tornando-a realmente, cada vez mais, um elo e comunicação com a 

sociedade. E, cabe a nós como futuros profissionais da área formular métodos 

eficazes de ensino tanto nas dimensões estéticas (percepção visual) quanto plástica 

(técnica).  

Não é mais possível pensar-se numa educação para a cidadania, muito 
menos numa educação que assuma a função de construir sujeitos, sem a 
garantia de uma educação estético-visual. A relação estética, as ações 
ético-estéticas, a contextualização e leitura estética dependem da percepção 
estética e da consciência imaginária sobre o sentido dessa relação. A 
possibilidade de pensar, agir, interagir e intervir por meio de imagens garante 

as condições estruturais e estruturadoras para se construir formas de 
aprendizagem, conhecimento, comunicação que sejam intrínsecas à via 
figurativa. As intervenções sociais e culturais demandam conhecimento 
estético que permite resolver problemáticas relativas á sensibilidade, á 
criatividade, mas dentro de formas de consciência de ação, gesto, 
performance que possam produzir as transformações que a humanidade 
como um todo requer. Não basta, simplesmente saber editar imagens ou 
jogar aleatoriamente com formas visuais, sem contextualizá-las num 

processo mais amplo de visibilidade estética, o que exige um olhar onde o 
emocionante esteja sempre presente (MEIRA, 1999, p. 136). 

Para isso é necessário que não só o professor de arte tente mudar o olhar de 

seus alunos, mas que todos os educadores e a própria escola mude também, ou 

seja, com a parceria dos professores e da instituição de ensino, quem tem a ganhar 

é toda a sociedade, pois através dessa parceria a qualidade do ensino aumentará e 

contribuirá na formação de melhores indivíduos. 

Percebe-se mais do que nunca, que se necessita de pessoas ativas e 

participativas, com criatividade e que seja conhecedora dos conteúdos de arte para 
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problematizar e solucionar as tarefas do dia-a-dia. Isto exige que a formação do 

educador tenha um caráter pesquisador, no qual estimule os alunos a valorizar seus 

ideais, sua relação de arte/mundo, enfim, seu sentimento pessoal e expressivo em 

relação à Arte. O aprendizado passa a ser construído sob um novo olhar carregado 

de impulsos motivadores e transformadores.



 

 

CONCLUSÃO 

Ao término desse trabalho e em vista da abordagem sobre a temática da 

paisagem constatou-se que seu desenvolvimento teve um papel importante em cada 

período distinto na história da arte. O tema, como outro qualquer, foi e vem sendo 

conduzido pelos artistas seguindo as principais transformações do campo visual da 

arte como as experimentações da materialidade plástica, a diversidade de suportes, 

bem como a troca do local de exposição das obras em galerias e museus para o 

espaço público. 

Com relação ao primeiro capítulo, que trata da Paisagem Clássica, percebe-se 

que a representação do espaço naturalista na pintura estabeleceu padrões de 

representatividade da natureza, tidos como real e apreciados até os dias atuais, que 

só foram superados com a invenção da fotografia. A temática teve seu aparecimento 

na Renascença como segundo plano para transmitir a ilusão de profundidade. O 

pintor Giorgione avança com o papel da cena paisagística e situa os personagens 

dentro e não mais na frente da paisagem. A partir daí, a paisagem passa a ser 

valorizada constantemente em relação às demais partes da tela até que no 

Romantismo os pintores decretam a autonomia da temática. Nesse período, os 

pintores já demonstravam algumas mudanças nas questões de concepção, de 

estrutura compositiva e de pincelada, sempre acompanhando as inovações 

tecnológicas. E, por fim, ainda no século XIX, no movimento Impressionista, a 

representação da paisagem adquire seu clímax; captando momentos fugazes da luz 

e da atmosfera, os artistas pintavam ao ar livre e tornam-se os precursores de uma 

nova arte. Percebe-se que a imitação da natureza estava sendo abandonada pela 

introdução criativa de características pessoais dos artistas. 

No que diz respeito ao segundo capítulo, que aborda a paisagem na Arte 

Moderna, a representação da temática na pintura mostra um espaço estilizado. 

Ocorre a ruptura com os padrões tradicionais da construção do esquema 

compositivo e as obras produzidas pelos pintores adquirem a despreocupação com 

os rigores formais. As principais características destacam-se pela cor e a forma 

(deformadas) que não buscam transmitir a cópia fiel da natureza (modelo clássico), 

mas o poder imaginativo e a técnica desenvolvida pelo artista. No primeiro 

movimento modernista, o Fauvismo, a temática ainda presente desempenha sua 

função essencial. Entretanto, a liberdade em diversos aspectos faz com que essa 

representação seja abstraída  rapidamente até que os elementos formais não sejam 
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mais reconhecidos e a pintura se torne decorativa. A percepção de mundo particular 

através da construção visual de cada artista faz com que a temática paisagística 

desapareça, como outras, dando espaço para a abstração. Contudo, outro tipo de 

paisagem também é desenvolvida: a Onírica. No entanto, sua construção dá-se-á 

apenas pela estrutura total formada através dos elementos da obra que nos remete 

ao universo dos sonhos. São imagens extremamente reais que aparentam não ter 

uma ligação racional entre si. Assim, o espaço do tema cede lugar às pesquisas na 

diversidade de materialidade e suporte. 

Finalmente, no último capítulo, a paisagem na Arte Contemporânea apresenta 

a intervenção do espaço. A representação bidimensional é trocada pela ocupação 

do espaço físico da paisagem, isto é, a paisagem que antes era representada 

torna-se o próprio suporte da obra. Isso passa a ser realizado com os artistas da 

land art, que devido à dimensão monumental de suas obras passam a construí-las 

em lugares abertos. Ocorre um deslocamento do espaço fechado (galerias) para o 

ambiente público tornando-se acontecimentos efêmeros, que têm um tempo 

determinado de apresentação ou que sofrem com o desgaste de fatores naturais. 

No início, o local era de difícil acesso ao espectador como algumas obras 

produzidas por Smithson. Porém, Christo, passa a estudar a forma desses 

ambientes em seus projetos e executá-los tanto em lugares desabitados como em 

centros urbanos. Sua arte é conhecida por empaquetage e baseia-se no ato de 

embrulhar as paisagens instigando o observador a rever as formas recobertas por 

tecidos translúcidos com um novo olhar. Nessa mesma perspectiva, Serra 

destaca-se pela introdução de obras escultóricas dentro da paisagem urbana, 

intituladas de Arte Pública. Esse tipo de obra gera reflexão e convida o espectador a 

participar e discutir o seu espaço cotidiano com o da obra. Em geral, as obras 

perdem o título de obra-prima, característica até o período modernista, e a 

materialidade plástica utilizada pelos artistas apropria-se de recursos tidos como 

“pobres”, ou seja, a tradição dá lugar às experimentações inusitadas.  

Enfim, a construção desse percurso sobre a temática paisagem gera 

conhecimento e, principalmente, conteúdo de sustentação adequado para o ensino 

das artes visuais. O repertório de imagens e as questões dos teóricos historicistas 

abordados nesse trabalho possibilitam a construção estética da educação do olhar. 

Contudo ainda, ao concluir essa pesquisa fica evidente o valor substancial 

adquirido em relação à história da arte e ao tema paisagem, além disso, a 

experiência de exercitar o ato de escrever e formular questões a serem refletidas. 
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