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Desenhos animados! 
Uma gramática do movimento  
para a arte paleolítica do vale do Côa

■	lUís lUís
 Côa Parque – Fundação para a salvaguarda e Valorização do Vale do Côa
 E-mail: lsimoesl@hotmail.com

Resumo  se a perspectiva é uma conquista da 
representação artística às limitações de suportes 
bidimensionais, mais complexa é a obtenção da 
quarta dimensão: o tempo. Para além de signos, 
os primeiros artistas representaram seres vivos, 
tendo por isso recorrido a recursos gráficos que 
lhes conferissem vida através do movimento. 
Existe um conjunto variado de soluções que se  
vão repetindo e reinventando ao longo da história 
e que culminam na criação das imagens em 
movimento. Propomo-nos definir uma tipologia 
das convenções gráficas que têm por objectivo  
a reprodução do movimento, a partir da arte 
rupestre do vale do Côa.

AbstRAct  Graphical perspective is a conquest  
of artistic representation in face of the limitations 
of two-dimensional supports, but the illusion  
of the fourth dimension (time) is far more 
complex. Besides signs, the first artists depicted 
live beings, and therefore developed graphic 
solutions that would convey motion.
A variety of solutions have been continuously 
repeated and reinvented throughout history  
which culminates in the motion pictures.  
We propose the definition of a typology  
for graphic conventions aiming to convey  
motion, from the examples of the Côa valley  
rock art.

“Aquilo que Marx nos dá a ver — e a perspectiva (nada trivial) que ao pensar nos rasga — é, 
em suma, de que o ser, na totalidade em que consiste, está cruzado e entrecruzado por movi-
mento, de que a imutabilidade só em termos relativos (cujas condições de legitimidade é, por 
outro lado, possível estabelecer), ou por abstracção determinada, pode ser considerada.”
Barata-Moura, 2010, p. 15

A 7 de Dezembro de 1955, Walt Disney iniciava o seu programa televisivo semanal, Disney- 
land, sob o tema The Story of the Animated Drawing, com duas referências às primeiras tentativas 
de animação do nosso “first shaggy ancestor: the caveman”1. Mostrou então o terceiro cavalo “chi-
nês” do Divertículo Axial da gruta de lascaux, representado, como afirmava, em pose de corrida 
e o desenho de Breuil de um dos “javalis” do tecto de Altamira, que apresenta uma duplicação 
das suas quatro patas. É interessante notar que o primeiro reconhecimento da animação paleolí-
tica é feito por alguém do mundo do cinema de animação, que identifica com clareza as suas 
duas formas básicas, antes ainda de elas serem reconhecidas pela comunidade científica.

Este reconhecimento não é ainda hoje unânime. Ao analisarem a mesma figura de Alta-
mira, os autores de uma recente monografia sobre a gruta explicam o duplo par de patas 
como o resultado de um “arrependimento”, recorrendo à interpretação do próprio Breuil  
(Freeman & González, 2001). Eles afirmam que a interpretação desta figura, como a expres-
são da decomposição do movimento através da multiplicação dos seus membros, não se 
enquadra nos dados de que dispomos para este período. Contudo, a partir dos anos 90 a ani-
mação por decomposição começa a ser considerada pelos pré -historiadores de arte, mais de 
quatro décadas e meia depois de Disney.
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1. Formas de representação do movimento

A palavra “animação” tem a sua raiz etimológica no termo latino anima (alma, vida), 
termo que deu igualmente origem à palavra “animal” (ser provido de vida). Animar é dar vida 
e alma a formas inanimadas, através da criação de uma ilusão de movimento (Wells, 1998), o 
que poderá ser realizado com diferentes recursos gráficos e eventualmente mecânicos.

Em 1907, Henri Bergson, no âmbito das suas três teses sobre o movimento (Bergson, 
1959), posteriormente retomadas por Gilles Deleuze (2004), definiu as duas formas de ilusão 
do movimento: uma antiga e a outra moderna.

Na antiguidade, o movimento era visto como “a passagem regulada de uma forma a 
outra, isto é, uma ordem de poses ou instantes privilegiados, como numa dança” (Deleuze, 
2004, p. 15), apontando para “elementos inteligíveis, Formas ou Ideias que, elas próprias, são 
eternas e imóveis” (Deleuze, 2004, p. 14). Esta é mais comum forma de ilusão do movi-
mento, baseada na representação de uma pose fixa, mas de desequilíbrio, que, só com a pre-
sunção de movimento poderá ser percebida.

Após a revolução científica, o movimento passa a ser entendido como a sucessão de um 
instante qualquer, e não já de um instante privilegiado ou transcendente: “O cinema é o sis-
tema que reproduz o movimento em função de um momento qualquer, isto é, em função de ins-
tantes equidistantes escolhidos de maneira a dar impressão de continuidade” (Deleuze, 2004, 
p. 16). Não é o momento único, mas a continuidade do movimento que descreve a figura, o 
que é demonstrado de forma exemplar no desenho animado.

A moderna forma de representação de movimento, a imagem -movimento, baseia -se 
no princípio da decomposição, que historicamente surge com a cronofotografia, a partir de 
meados do séc. XIX. Os seus dois fundadores exemplificam uma distinção básica na decom-
posição. Os resultados de Eadweard Muybridge foram obtidos a partir de câmaras distintas 
que retratam diferentes fases do mesmo movimento em diferentes imagens, posterior-
mente apresentadas justapostas numa mesma estampa (Muybridge, 1985). Já Étienne -Jules 
Marey desenvolveu um único aparelho, a espingarda fotográfica, dela resultando uma única 
imagem contendo as diferentes fases do movimento sobrepostas (laporte, 1998). O cinema 
será a síntese de ambos: imagens individuais sobrepostas sequencialmente, com o recurso 
a um mecanismo.

Mas, se o cinema é a imagem -movimento por excelência, o princípio da decomposição 
do movimento aplica -se também às artes plásticas (por ex. Futurismo italiano e russo) e a toda 
a arte sequencial, entendida como um conjunto de imagens, pictóricas ou outras, justapostas 
numa sequência deliberada, com o objectivo de transmitir informação ou produzir uma res-
posta de natureza estética ao observador (McCloud, 1994). Esta definição da banda dese-
nhada pode -se alargar a inúmeros exemplos bem anteriores ao século XIX (relevos de Dar 
sharrukin, coluna de Trajano, tapeçaria de Bayeux, etc.).

O artifício básico que se encontra na base desta forma de expressão é a oclusão (closure) 
(McCloud, 1994). Ao justapor duas imagens em quadros distintos, o olho e o cérebro huma-
nos concluirão da sequência das acções representadas. As imagens distintas representam um 
“antes” e um “depois”. A acção ocorre entre ambos.

Mas, se o artifício básico da banda desenhada é a justaposição de painéis, ela anima 
também as suas figuras individuais dentro de cada vinheta, sobretudo através do instantâ-
neo, a que frequentemente adiciona um conjunto de signos abstractos (linhas cinéticas); 
mas também da decomposição por sobreposição, como numa fotografia de Marey ou num 
quadro de Giacomo Balla. Completa -se assim o quadro das formas de representação do 
movimento (Fig. 1).
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Talvez por intuição, os exemplos apresentados por Disney em 1955 traduzem com cla-
reza as duas formas básicas desta ilusão, enunciadas por Bergson: instante privilegiado e 
decomposição. Reconhecemo -las ao longo da história da arte, mas elas têm uma origem na 
primeira arte da Humanidade.

2. …na arte paleolítica

A arte paleolítica tem sido tradicionalmente vista como uma arte hierática, eminente-
mente simbólica, para além do tempo, pelo que não se colocaria a questão da acção ou movi-
mento nas suas representações. Contudo, o seu dinamismo foi logo notado aquando do reco-
nhecimento da autenticidade das representações de Altamira, descritas como apresentando 
“uma grande variedade de atitudes” (Cartailhac, 1902).

Curiosamente, foram autores do campo das artes e da história da arte, não exclusiva-
mente pré -histórica, quem melhor se apercebeu do seu carácter animado. Insurgiram -se con-
tra a perspectiva dominante de que os animais da arte franco -cantábrica surgiriam rigida-
mente parados e sem movimento, vendo no movimento uma característica da modernidade 
da primeira arte (Raphaël, 1945). Viram lascaux a mexer, como uma dança inebriada de 
movimentos febris, que libertava a arte do determinismo religioso ou mágico (Bataille, 1979). 
Reconheceram um interesse óbvio do caçador em retratar o movimento dos animais de que 
dependia, superiores em velocidade e força, demonstrando assim um íntimo conhecimento 
de todos os aspectos da forma e comportamento dos animais (Giedion, 1988).

Mas, até André leroi -Gourhan, o reconhecimento desta característica da arte paleolítica 
não foi acompanhado por uma definição tipológica. Para ele, a animação define -se pela tradu-
ção de uma acção através da representação de uma figura numa atitude significativa (leroi-
-Gourhan, 1992b, p. 353). Assim, divide os critérios de animação em animação nula, simé-

FIG. 1 – Formas básicas de representação do movimento.
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trica, segmentar e coordenada. significativamente, a sua tipologia da animação define -se por 
oposição, isto é, a partir da animação nula, que corresponderá ao cânone.

leroi -Gourhan utiliza a animação para a sua definição morfo -estilística, considerando que 
ela afecta uma proporção relativamente diminuta de figuras, cuja densidade numérica cresce 
progressivamente, desde o solutrense até ao Magdalenense Evoluído (leroi -Gourhan, 1992a).

A sua tipologia perdurou, assim como a sua conotação cronológica. Michèle Crémadès 
(1993) irá integrá -la na sua definição de animação paleolítica, mas considerará um novo tipo 
de animação, os contornos múltiplos. Ultrapassava -se assim um obstáculo epistemológico.  
A animação paleolítica deixava de ser considerada exclusivamente no quadro dos instantes 
privilegiados, para se lhe passar a reconhecer características da moderna forma de ilusão de 
movimento, a decomposição.

Esta forma de representação do movimento será estudada sobretudo por Marc Azéma 
(1992a, 1992b), que identifica um conjunto de figuras que apresentam uma multiplicação de 
membros, nomeadamente patas, caudas e cabeças, interpretadas como representando dife-
rentes momentos no decurso de um movimento. Para além disto, que define como decompo-
sição por sobreposição de imagens, ele define também a decomposição por justaposição. 
Trata -se de algumas raríssimas representações, onde não se sobrepõem apenas diferentes 
segmentos do mesmo animal, mas repete -se a totalidade da figura. segundo esta interpreta-
ção, estas figuras representam não diferentes indivíduos, mas o mesmo, repetido integral e 
sucessivamente em diferentes fases do seu movimento. 

É a partir deste conjunto de referências que definimos um quadro tipológico para a ani-
mação do vale do Côa (Fig. 2) integrando os contributos de diferentes autores com a realidade 
que conhecemos localmente.

FIG. 2 – Tipologia da animação paleolítica.
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3. …no vale do côa

A animação tem sido considerada como uma das originalidades da arte paleolítica do 
vale do Côa desde a sua primeira publicação (Baptista & Gomes, 1995). Contudo, com raras 
excepções (Gomes, 2007), têm -se referido apenas as figuras com múltiplas cabeças, quando 
a grande maioria das representações animadas do vale se integra nos instantes privilegiados.

Apresentaremos um breve panorama da animação no vale do Côa, a partir dos levanta-
mentos publicados (Baptista, 1999, 2009; Baptista & Gomes, 1997)2. Este quadro parte da 
distinção básica entre animação e animação nula, onde se incluem todas as figuras nas quais 
não se identifica qualquer critério de animação. Estas figuras não são irrelevantes ao nível da 
animação, uma vez que é em relação a elas que as figuras animadas são interpretadas como 
distintas e providas de movimento.

No estado actual dos conhecimentos, não temos ainda uma percepção global da reali-
dade da animação no total das representações paleolíticas do vale do Côa. Podemos contudo 
referir que contabilizamos, nesta fase do estudo, três centenas de figuras animadas, disper-
sas por mais de 70 rochas. Em termos de peso relativo entre figuras animadas e não anima-
das, recorremos a dois dos típicos painéis com as sobreposições da fase pré -magdalenense do 
Côa, nos quais, as figuras animadas correspondem a percentagens entre os 25 (FAR 1) e os 
60% (QBA 1).

Dentro das figuras animadas existe uma distinção clara entre a animação individual e a 
composição. Entendemos a composição como a associação de figuras individuais, com ou sem 
critérios de animação individual, passíveis de serem interpretadas como um todo que expressa 
acção. Apesar de geralmente pouco reconhecida dentro da arte paleolítica, esta forma de ani-
mação foi já teorizada (leroi -Gourhan, 1992a) e apresenta inúmeros exemplos na arte do Côa 
(RPI 1 e 3, QBA 3 ou VJE 17) (Fig. 3). Consideramos mesmo que algumas das sobreposições 
do vale poderão ser interpretadas como verdadeiras composições, dadas as regularidades que 
nelas podemos perceber (por ex. PEN 3).

Dividimos a animação individual em instantâneos, linhas cinéticas e decomposição do 
movimento.

Os instantâneos correspondem à forma antiga de ilusão de movimento de Bergson, cuja 
tipologia para a arte paleolítica se encontra estabelecida por leroi -Gourhan (1992c), mas à 
qual introduzimos algumas alterações (Fig. 4).

FIG. 3 – Composição contendo duas figuras animadas com linha cinética (VJE 16).
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FIG. 4 – Esquema explicativo da animação individual.
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Dentro dos instantâneos (c. 85% da animação individual), a animação simétrica é o tipo 
mais comum (c. 30%). Dentro desta, domina esmagadoramente a animação por extensão dos 
membros dianteiros (CAI 13) e dos quatro membros, ou “galope voador” (Fig. 5A).

A animação simétrica em flexão é residual, como aliás em toda a arte paleolítica euro-
peia. O vale do Côa apresenta contudo alguns dos mais notáveis exemplos deste tipo de ani-
mação, como nas três cabras da cena representada na RPI 7.

Julgamos identificar em algumas das figuras do Côa, um tipo distinto de instantâneo, 
não considerado por leroi -Gourhan, a que chamamos de animação assimétrica (c. 25%).  
Aí incluímos cerca de seis dezenas de representações, cujos membros apresentam compri-
mentos distintos, sendo geralmente os anteriores mais curtos (Fig. 5B), mas existindo tam-
bém alguns exemplos do inverso (VCB 6). Num grande número de casos, esta assimetria é 
acompanhada por extensão de alguns dos membros (FAR 1, camurça empoleirada).

Ainda dentro da categoria dos instantâneos, segue -se a animação segmentar (c. 30%).  
O segmento mais animado é a cabeça, com mais de 60 exemplos, apresentando distintas 
posições: para cima (FAR 2), para baixo (FAR 3), para trás, por cima do dorso (FAR 1, veado) 
ou pelo flanco (RPI 2), esticada para diante (QBA 4, veado) e enfrentando o observador (RPI 
24). Os outros fragmentos animados são a cauda (Fig. 5C), a boca (TUD 1) e língua (FAR 6), 
bem como as orelhas (CAI 14, cavalo).

A animação coordenada está presente em pouco mais de 10% das figuras animadas por 
instantâneo. Existem alguns casos de coordenação simples das patas, nomeadamente lateral 
(Fig. 5D) e diagonal (VER 2). No entanto, a maioria das representações com animação coorde-
nada inscreve -se na coordenada complexa. se leroi -Gourhan considera como complexas ape-

FIG. 5 – Animação por instantâneo no vale do Côa: A) Animação simétrica (PEN 13);  
B) assimétrica (QBA 1); C) segmentar da cauda (FAR 1); D) coordenada simples lateral (FAR 8).
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nas as figuras com animação de patas e cabeça e a cauda, julgamos que qualquer figura que 
associe dois ou mais segmentos (quaisquer que sejam), ou duas ou mais categorias de anima-
ção, deverá ser integrada nesta categoria. Na arte do Côa a grande maioria destas figuras asso-
cia a animação da cabeça e membros (VCB 1), seguido pelos membros e cauda (FAI 6).

Excluímos da animação segmentar as figuras descritas por leroi -Gourhan com o sopro 
vital, a vomitar, urinar ou feridas, uma vez que, nestes casos, a animação não é conferida pela 
sua forma, mas por signos abstractos, que lhe são exteriores. Integramos estas figuras num 
um tipo distinto, a linha cinética, não nos limitando aqui à tradicional linha que define o 
movimento de uma figura, como que representando a deslocação do ar (desconhecemos qual-
quer exemplo deste tipo na arte paleolítica), mas toda a unidade gráfica que confere acção a 
uma figura, seja ela associada à boca, às vias excretoras ou ao corpo. Conhecemos oito figuras 
animadas por linha cinética no Côa. Em cinco delas as linhas associam -se à boca (FAR 8, RPI 
24 painel 27, VCB 5, VJE 16) (Fig. 3), o que é passível de ser interpretado como a representa-
ção de uma vocalização. Duas figuras humanas muito semelhantes (RPI 3 e 24), num dos 
casos ejaculando, apresentam linhas onduladas associadas à nuca. Finalmente, identificamos 
uma figura com linhas associadas ao corpo (VCB 32)3.

Os contornos múltiplos, referidos por Crémadès, são outra forma de animação gráfica, 
que se situa entre a linha cinética e a decomposição do movimento. Este tipo de animação 
pode ser potenciado por, e/ou confundido com, uma técnica de execução que recorra ao  
traçado múltiplo. Existem alguns casos na arte paleolítica (por ex. rinoceronte de Chauvet), 
mas é um tipo raro também no vale do Côa, podendo reconhecer -se na pata de um auroque 
da RPI 24 (Fig. 6A) e nos quartos traseiros de outro da mesma rocha.

FIG. 6 – Animação por decomposição no vale do Côa: A) Contornos múltiplos (RPI 24);  
B) sobreposição segmentar (PEN 4); C) sobreposição integral (FAR 1); D) composição com 
decomposição segmentar mais justaposição do macho (QBA 3).
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Do total de representações animadas do vale do Côa, um pouco mais de 10% insere -se 
na decomposição do movimento. Destas, 23 correspondem à decomposição por sobreposição. 
No vale do Côa salientam -se as representações com duas e três cabeças (Fig. 6B) que, na sua 
maioria, realizam um movimento vertical (ascendente) (CAI 31), ou, menos frequentemente, 
horizontal (para trás) (Fig. 6D), e, num só caso, horizontal e vertical (FAR 1, camurça). Em 
apenas três casos se verifica a representação de patas múltiplas (RVI 1), dois deles associados 
à decomposição das cabeças (Fig. 6B e D). Identificamos ainda um exemplo de animação por 
decomposição da cauda (RPI 24, painel 27).

Para além desta decomposição por sobreposição segmentar, definida por Azéma, julga-
mos identificar no vale do Côa um outro tipo de decomposição por sobreposição, a sobreposi-
ção integral. Trata -se de raras figuras representadas de forma integral que se sobrepõem de tal 
forma que se tornam passíveis de ser interpretadas como dois momentos do movimento de 
uma mesma figura (Fig. 6C). Identificamos este tipo de animação noutros sítios europeus, 
como nos cavalos, ditos “copulando”, de la Chaire à Calvin ou nos leões “roçando -se” do 
Grande Painel da sala do Fundo de Chauvet, que, ao contrário das interpretações mais cor-
rentes, vemos como dois momentos dum mesmo indivíduo, saltando e levantando -se.

A decomposição por justaposição resulta de muito difícil interpretação, devido à dificul-
dade em determinarmos se estamos perante vários indivíduos ou o mesmo, repetido várias 
vezes. Para interpretarmos uma associação de figuras como várias representações do mesmo 
indivíduo, as diferentes representações deverão apresentar homogeneidade figurativa e ele-
mentos de animação individual. No vale do Côa conhecemos três destes casos, dois deles fri-
sos (CAI 30: friso de três cabras, FAR 1: friso de 4 cabras). Para além destes, interpretamos a 
cena do famoso bode bicéfalo da QBA 3 como apresentando uma cabra fêmea e apenas um 
macho, figurado em dois momentos (Fig. 6D). Num primeiro momento, esse macho olha 
para trás, eventualmente para a fêmea, deslocando -se em seguida para cima, onde surge figu-
rado de forma incompleta por fractura da rocha. As duas representações apresentam uma 
notável homogeneidade estilística, conferida pela representação do corpo com uma linha far-
pada e idêntico contorno dos quatros traseiros, com a excepção da cauda, que, no segundo 
momento, surge levantada. Por outro lado, o movimento para o segundo momento é confe-
rido pela decomposição do movimento da pata dianteira da primeira figura.

Apesar do normal peso esmagador na animação por instante privilegiado, verificamos 
que a arte do Côa tem uma notável percentagem da animação por decomposição, quando 
comparada com a arte paleolítica dos Pirenéus, onde esta atinge apenas os 5% (Azéma, 1992a, 
1992b). Outra distinção entre estas duas regiões reside no facto de a decomposição por sobre-
posição segmentar do Côa incidir sobretudo no movimento da cabeça, enquanto nos Pire-
néus ela incide preferencialmente nas patas.

Cronologicamente, a animação da arte do Côa parece também apresentar alguma origi-
nalidade. Desde leroi -Gourhan, e com a excepção da problemática gruta de Chauvet, as data-
ções para este tipo de representações incidem sobretudo nas fases médias e finais do Magda-
lenense (Azéma, 1992b). No vale do Côa, a grande maioria das figuras animadas por instante 
privilegiado e por decomposição integra -se na sua fase antiga, datada de mais de 18 400±1600 
BP (Aubry, 2009), a partir da escavação da rocha 1 do Fariseu, mas provavelmente Gravet-
tense pelo conjunto de picos identificados na Olga Grande 4 e pela atribuição estilística (Bap-
tista & santos, 2010). As representações animadas perduram até à fase final da arte do Côa, 
datada de 11 500 –12 500 cal BP, a partir da posição estratigráfica da arte móvel do Fariseu 
(Aubry, 2009), mas com muito menor frequência. Ela identifica -se igualmente numa (ou 
várias) fase intermédia, não datada arqueologicamente, mas identificada em alguns painéis 
do vale (por ex. CAI 41, RPI 24, VCB 4).
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Com duas excepções (QBA 3 e RPI 24), a decomposição do movimento das cabeças 
incide sobretudo em representações da fase antiga. Outros tipos de animação, como a repre-
sentação de linhas cinéticas, contornos múltiplos e a animação coordenada das patas, são 
exclusivos das fases intermédia e final. 

A animação do vale do Côa não termina com o Paleolítico. Continuamos a identificar 
instantâneos, mas também linhas cinéticas e até decomposição, na arte da Pré -História 
Recente, Proto -História e dos moleiros (Fig. 7).

4. conclusão

Uma relevante percentagem dos motivos da arte paleolítica do vale do Côa é provida de 
movimento através de um conjunto de recursos que acabamos de descrever, e que se reco-
nhecem ao longo da História. Ela inscreve -se assim numa antiga e longa tradição de repre-
sentação gráfica de figuras animadas, mas apresenta também algumas singularidades, na sua 

FIG. 7 – Quadro -resumo de animação holocénica no vale do Côa: A) QBA 7; B) VER 1; C) VER 3; D) FDC 3; E) FDC 2; F) CAI 24.
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cronologia pré -magdalenense e numa notável percentagem de representações de movimento 
através da decomposição por sobreposição.

A decomposição é um recurso de grande originalidade e engenho, que está na base das 
formas actuais de representação do movimento, filhas das descobertas fotográficas de Muy-
bridge e Marey. Os artistas paleolíticos inventaram, há mais de 18 400 anos, provavelmente 
durante o Gravettense, a moderna forma de representação do movimento exposta na segunda 
tese de Henri Bergson. Eles chegaram à imagem -movimento e à definição de animação do 
cineasta Norman Maclaren, segundo a qual “animation is not the art of drawings -that -move, but 
rather the art of movements -that -are -drawn” (apud Furniss, 1998, p. 5).

Ainda estamos longe de perceber e interpretar esta forma de representação. Mas pode-
remos dizer que, se reconhecemos que um determinado conjunto de representações paleolí-
ticas, nomeadamente no vale do Côa, estão em movimento, isso significa que existe uma 
determinada acção associada a elas: o cavalo que corre, o veado que brama, a cabra que olha 
para trás, o auroque que sacode a cauda ou o cavalo que levanta a cabeça. Essa acção implica 
uma narrativa e um discurso, que certamente fundamentava esta arte. Citando um estrutura-
lista, “para além do conjunto simbólico das imagens existiu forçosamente um contexto oral 
com o qual o conjunto simbólico era coordenado” (leroi -Gourhan, 1990, p. 197). As repre-
sentações paleolíticas são a evidência dessa narrativa, reforçada pela animação.

A antiguidade e a maior percentagem de representações animadas por decomposição do 
Côa, quando relacionadas com a generalidade da arte paleolítica, são um enigma. Esse facto 
poderá derivar da bidimensionalidade do suporte foz -coense e do seu meio aberto, visível à 
luz do dia. Os artistas do Côa teriam assim de realizar um esforço suplementar para conferir 
vida às suas representações, sem poder contar com as anfractuosidades e a luz cintilante que 
naturalmente animam as figuras no interior das cavidades.

Independentemente do seu significado, os signos fixados na rocha durante o Paleolítico 
superior, têm como significante, na sua esmagadora maioria, seres vivos “cruzados e entre-
cruzados por movimento”. Mas se a animação consiste em dar vida à representação, isso é 
feito, não através da cópia, mas da transformação da própria realidade (Wells, 1998). É impos-
sível ao artista replicar o devir do real, mas ele encontrou uma abstracção gráfica para o repre-
sentar. Paradoxalmente, se, por um lado, procurou fixar o real na pedra, ele conseguiu fazê -lo 
dando -lhe novamente vida. Essa transformação do real chega mesmo, em alguns raríssimos 
casos, à mudança de espécie: ao levantar a cabeça, um auroque (QBA 1) e um cavalo/auroque 
(Foz do Tua, poster apresentado nesta mesa-redonda) transformam -se em veados.

Mais do que um mero recurso estilístico ou qualquer divertimento, a animação paleolí-
tica é seguramente um caminho para a interpretação desta arte, para lá do hieratismo e do 
simbolismo puro, em que frequentemente é encerrada.

NOTAs

1 Agradecemos esta referência a André santos, nosso cúmplice nos prazeres da animação contemporânea.
2 Na identificação dos painéis gravados utilizamos o topónimo do sítio abreviado (Canada do Inferno [CAI], Faia [FAI], 

Fariseu [FAR], Foz do Côa [FDC], Penascosa [PEN], Quinta da Barca [QBA], Ribeira de Piscos [RPI], Rego da Vide [RVI], 
Tudão [TUD], Vale de José Esteves [VJE], Vermelhosa [VER]), seguido do seu respectivo número. Decalques da 
responsabilidade de Fernando Barbosa.

3 Para além do veado da VCB 1, que inserimos na animação coordenada.
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Resumo  Na esfera de acção da arqueologia,  
a expressão “arte rupestre” e o seu objecto de 
estudo têm vindo a ser discutidos ao longo das 
últimas décadas. entendido, na maioria das 
opiniões, como um termo mal definido e 
insatisfatório, pretende descrever práticas de 
pintar ou gravar quaisquer formações rochosas.  
o problema do termo “arte” reside na dimensão 
estética que se lhe associa. ora, a consciência do 
valor estético resulta das condições prevalecentes 
de uma determinada cultura, não sendo por isso 
um valor imutável. o próprio termo arte, cuja 
origem não é coincidente com o que hoje 
conhecemos por arte paleolítica, foi sofrendo 
mutações à luz de diferentes épocas na cultura 
ocidental. o objectivo do estudo que aqui se 
apresenta é, de uma perspectiva global, aferir de 
que modo o conceito de arte e os pressupostos 
teóricos que estudam o fenómeno, limitam, ou, 
pelo contrário, abrem portas a novas metodologias 
de análise no estudo da arte rupestre.

AbstRAct  in the archaeological field, the 
expression “rock art” and its object of study has 
been discussed throughout the last decades. 
understood in most cases as a poor and  
ill-defined term, it is used to describe practices  
of engravings and paintings in any rock 
formations. The problem with the term “art”  
is the aesthetic dimension associated to it.  
The conciseness of an aesthetic value is the result 
of prevailing conditions in a certain culture and, 
therefore, it is not an immutable value. The term 
‘art’ in itself, whose origin does not coincide  
with what we know today as Paleolithic art, has 
mutated in the light of different eras throughout 
the development of Western culture. The aim  
of this study is to understand from a global 
perspective how the concept of art, and the theory 
that study the phenomenon, limits, or, conversely, 
opens doors to new methods of analysis in the 
study of rock art. 
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Para que serve um livro sem imagens? Pergunta Alice.
Lewis Carrol, Alice no País das Maravilhas

1. Introdução

A forma como acedemos, estudamos e construímos o passado resulta de um entendi-
mento produzido no presente. Ao contrário do que possamos pensar, não estamos na posse 
de ferramentas metodológicas que projectamos de forma imparcial para o passado, cons-
truindo assim narrativas a partir das suas materialidades. de acordo com Bauer (2002, p. 38), 
entre muitos outros autores, a arqueologia tem recentemente contestado que não descortina-
mos passivamente os significados do passado mas, antes, que os construímos activamente no 
presente. esta análise crítica, porém, torna difícil a tarefa de avaliar ou aprender efectiva-
mente um modo melhor de ‘praticar arqueologia’. uma estratégia que poderá ser útil é a ten-
tativa de identificar aspectos da nossa própria existência e a forma como esta influencia o 
nosso ‘diagnóstico do passado’ (Thomas, 2004). 

A identificação das formas modernas de pensar e agir, bem como as ligações entre a tra-
dição da filosofia ocidental e a subsequente formação da disciplina arqueológica, poderão ser 
extremamente úteis na desconstrução de ideias. Por outro lado, o período contemporâneo 
com a sua proliferação e riqueza de reflexões, poderá ajudar na construção de novas formas 
de ver e pensar o passado.

relativamente ao que designamos de arte rupestre, sempre houve uma resistência em 
considerá-la e estudá-la enquanto ‘materialidade’ (e.g., Bradley, 1997, p. 4). isto deve-se ao 
facto do seu estudo parecer não se conseguir libertar da ideia de que as imagens pertencem à 
ordem da mais total volubilidade, pois tem que ver com o imaginário, logo com o fugaz e com 
o imaterial (gervereau, 2007, p. 9). No entanto, esta é uma ideia contemporânea. Mas é tão 
forte que, nos manuais de arqueologia ou nas disciplinas leccionadas acerca de materiais 
arqueológicos, ao contrário da cerâmica, dos metais ou dos líticos, a arte rupestre não é con-
siderada (e.g., Bicho, 2006; eiroa & alli, 1999).

enquanto arqueólogos, é no terreno que contactamos directamente com as materialida-
des deixadas pelo passado. entre estas, são numerosos os sítios com arte rupestre. Chegamos 
quase a ter a impressão de que, para onde quer que nos viremos, existe a imagem. “Por todo 
o lado através do mundo, o homem deixou vestígios das suas faculdades imaginativas sob a 
forma de desenhos feitos na rocha e que vão desde os tempos mais remotos do Paleolítico até 
à Época Moderna” (Joly, 1994, p. 17). dentro da ciência arqueológica, a marginalização da arte 
rupestre enquanto ‘imaterialidade’, bem como o predomínio e a tradição da cultura ocidental 
no estabelecimento dos cânones que determinam o que é ou não ‘arte’, levaram muitas vezes 
a que a investigação neste campo fosse hermética e pouco dinâmica. 

Para quem estuda arqueologia, é quase uma imposição o assumir a sua incapacidade em 
apreender o passado. Para quem estuda arte rupestre, este sentimento está tão estabelecido e 
é tão forte que, na maioria dos casos, limita seriamente qualquer tentativa realizada neste 
sentido. isto é, para além de estarmos a tentar aceder ao passado, já de si difícil, ainda esta-
mos a tentar aceder à parte ‘imaterial’ e volátil deste. Mais uma vez, chamamos a atenção para 
que esta leitura das imagens ou da arte, enquanto ‘fugaz’ e inacessível, é realizada por nós no 
presente.

o trabalho que se segue procura compreender onde foram forjadas e como se desenvol-
veram as ideias que actualmente temos sobre a arte em geral e a arte rupestre em particular. 
esta explanação dará o mote para apreender de que forma é limitada a nossa concepção e, por 
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conseguinte, a interpretação desta realidade arqueológica. Por outro lado, na era da comuni-
cação e globalização, o surgimento e desenvolvimento de novos campos de saber, bem como 
a agitação do ‘mundo das artes’ contemporâneas, permitem-nos a idealização de novas ferra-
mentas para aceder aos significados das artes rupestres.

Num primeiro ponto, será discutida a origem e a evolução do conceito de ‘arte’, fazendo-
-se a ponte de como é que esta construção ocidental estabeleceu pressupostos no estudo da 
arte rupestre. Num segundo momento, iremos debruçar-nos sobre a arte moderna e contem-
porânea e sobre como as suas formas abalaram o mundo teórico que as estuda. Antes de che-
garmos a conclusões, iremos ainda tentar estabelecer algumas pontes entre a arte rupestre e 
a arte contemporânea. 

Procura-se compreender como é que o uso de conceitos como ‘arte’ vs ‘imagens’ influen-
cia a forma como estudamos a arte rupestre. Através da aproximação entre os estudos de arte 
rupestre e a arte contemporânea, tentamos compreender como o conceito de ‘arte’ se expande 
e desconstrói o seu sentido moderno. A partir dos fragmentos da concepção contemporânea, 
procuram-se novas ideias e caminhos para a investigação.

2. origem e evolução do conceito de arte

São várias as teorias que abordam a imagem — teoria da imagem nas matemáticas, na 
informática, na estética, na psicologia, na psicanálise, na sociologia, na retórica etc. — mas 
são, sobretudo, três famílias de especialistas que se interessam pelo seu estudo: as teorias da 
arte, as ciências sociais e a semiótica ou a semiologia (Joly, 1994, p. 27; gerverau, 2007). den-
tro das teorias da arte brotam campos de saber como a filosofia estética, a história da arte e a 
crítica da arte. Ainda dentro das ciências sociais a história, a antropologia e a arqueologia 
dedicam-se também a estes assuntos. Nascidas do campo da linguística, mas também adop-
tadas pela teoria da arte, a semiótica e a semiologia inserem-se também nas teorias que 
podem abordar as imagens. 

de todas, é a história da arte que possui uma clara anterioridade na matéria (gerverau, 
2007, p. 11). foi por conseguinte esta que estabeleceu as ferramentas descritivas e metodoló-
gicas muitas vezes usadas pela história ou a arqueologia. Mas, apesar da sua tendência para a 
extrapolação ou para a atracção de outras ciências, a história da arte é herdeira de uma tradi-
ção de pensamento ocidental que se prende precisamente com o termo ‘arte’, tendo funcio-
nado como um fenómeno de selecção de faróis culturais (gerverau, 2007, p. 11).

Assim, superada a primeira fase que podemos denominar de história dos artistas (cuja 
origem no século Xvi se encontra ligada ao renascimento italiano), é na última metade do 
século Xviii, com a obra de J. J. Winckelmann, que a história da arte deixa de ser concebida 
como recolha de informações sobre cada artista, para passar a ser vista como um todo orgâ-
nico, como história do ‘estilo’ (d’Angelo, 2009, p.177; gerverau, 2007, p. 14, Argan & fagiolo, 
1997, p. 89). deste modo, a história da arte conhece as suas duas grandes tendências: a da 
descrição, que induz eventualmente a interpretação e a vontade de classificar e de fazer tam-
bém um juízo de valor (gerverau, 2007, p. 14). Neste sentido, toda a arte é imagem mas nem 
toda a imagem é arte. vejamos então, de forma sumária, a origem do conceito de ‘arte’ e a sua 
evolução.
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2.1. Arte | s. f. | (ingl. art; fr. art; al. Kunst; it. arte)1

Como sucede com quase todas as palavras, na latitude semântica da palavra ‘arte’ con-
vivem hoje usos e significados que remontam a épocas diversas. A sua acepção mais gené-
rica e reconhecida pelos dicionários como primária (‘actividade humana que se exerce 
segundo regras ditadas pelo estudo e pela experiência’) remete para os seus significados 
pré-modernos, enquanto a sua acepção estética é, pelo contrário, recente. do ponto de vista 
lexical, o latim ars, artis, bem atestado pelos primeiros documentos literários arcaicos, até à 
fase clássica e tardia, pode ser reduzido à raiz indo-europeia *ar e ao tema -ti-, que é utili-
zado para formar nomes de acção. Significativo é o adjectivo latino artus, ‘estreito’, cujo sen-
tido primitivo é ‘bem ajustado ou apertado’, e a que já na antiguidade se ligava a palavra ars, 
supondo que as artes ‘apertam’, isto é recolhem tudo em normas rígidas e estreitas. A raiz 
está presente no grego ararìsko (‘ajustar’, ‘adaptar’, ‘harmonizar’), harmonia (‘relação justa’, 
‘acordo’), ártios (‘bem ajustado’, ‘conforme com o fim’, ‘proporcionado’). No seu plano lexi-
cal é techné (técnica) a palavra que contém a família de significados mais semelhantes à do 
latim ars. 

A referência da palavra vai, em suma, no sentido do que hoje chamaríamos mesteres, 
ciências, profissões e só, ocasionalmente, a actividades que estamos habituados a reconhe-
cer como ‘estéticas’. Ainda assim, estas últimas foram contempladas por vários pensado-
res. Platão distingue nas artes “poietiche” (voltadas para a produção daquilo que a natureza 
não fornece, ao contrário das artes “ktetiche” voltadas para a aquisição do que existe na natu-
reza, como a caça e a pesca) as que “produzem a coisa verdadeira e autêntica” (como a 
arquitectura) das meramente “imitativas” (como a pintura) (velloti, 2009, p. 33). os roma-
nos dividiam as artes em artes “servis” e artes “liberais”. As primeiras, inferiores, abrangiam 
tudo aquilo que exigia a utilização das mãos (como a pintura e a escultura). As segundas, 
divididas em trivium (gramática, dialéctica, retórica) e quadrivium (geometria, aritmética, 
astronomia, música), influenciaram o cursus da universidade medieval (gervereau, 2007, 
p. 12, apud Bazin, 1989).

Na idade Média, assiste-se à progressiva intelectualização de ars, enquanto se afirma, 
em paralelo com o grego techné, uma acepção de arte persistente na linguagem comum: 
‘conjunto de regras’, ‘teoria de uma técnica’ (como na ‘arte do carpinteiro’) (velloti, 2009, 
p. 34).

Pode começar a falar-se de uma acepção estética de ‘arte’ a partir do renascimento e 
da idade barroca, onde se sente todavia a necessidade de lhe especificar o significado atra-
vés de locuções como belas-artes, fine arts, beaux-arts, schöne Künste (velloti, 2009,  
pp. 34–35). o problema da definição de arte emerge a partir do momento em que a palavra 
adquire uma acepção estética (velloti, 2009, p. 93) e, isto, porque parte da possibilidade de 
um juízo. 

É no século XiX e sobretudo no século XX que a arte é agitada por tendências, movi-
mentos, “vanguardas”, abalada pelas artes ditas “primitivas”, pelas chamadas artes “brutas” 
(arte de loucos, de crianças, de autodidactas…) e pela proliferação das imagens industriais 
(gervereau, 2007, p. 23). de acordo com Chalumeau (1997, pp. 148–149), há uma crise na 
teoria da arte, revelada pela incapacidade manifesta em integrar a arte contemporânea na 
sua reflexão geral. Mas, antes de desenvolver mais este assunto, vejamos de que forma os 
estudos de arte rupestre se desenvolveram com base no que foi dito atrás.
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2.2. Arte rupestre

o início do estudo da arte rupestre situa-se, geralmente, na segunda metade do século 
XiX (Sanchidrián, 2001, p. 24). Associado numa primeira fase apenas à arte móvel paleolí-
tica, foram escavados vários abrigos nas zonas de Périgord e Pirenéus. foi em 1879 que se 
deu a descoberta de Altamira e das suas pinturas parietais. esta descoberta, envolvida por um 
conjunto de circunstâncias que provocaram fortes confrontos académicos (e.g. fernández 
Agudo, 1986–1988), funcionou como um motor para impulsionar esta nova área de investi-
gação (Sanchidrián, 2001, p. 25).

uma vez estabelecidos os estudos de arte rupestre na europa, os esforços na sua inves-
tigação centraram-se sobretudo no núcleo franco cantábrico. Num primeiro momento e dada 
a história das descobertas, a pesquisa voltou-se para a pré-história antiga mas, paulatina-
mente, foram-se sucedendo descobertas e investigações relativas à arte rupestre da pré-histó-
ria recente. de todos os investigadores que se debruçam sobre as questões ligadas à arte 
rupestre, na primeira metade do século XX, será h. Breuil quem mais se destaca.

Na segunda metade do século XX, os estudos de arte rupestre assistiram a uma renova-
ção nos seus fundamentos teóricos e metodológicos (Sanchidrián, 2001, p. 28). Neste âmbito, 
destacam-se os trabalhos de A. Leroi-gourhan e A. Laming-emperaire relativos, mais uma 
vez, à arte paleolítica situada na zona franco-cantábrica. 

É evidente o peso e a importância que a escola francesa exerceu nos estudos da arte 
rupestre. deste berço e dos seus protagonistas, decorreram dois factores que influenciaram 
fortemente o rumo da investigação.

o primeiro, já mencionado anteriormente, diz respeito ao seu status enquanto realidade 
arqueológica. o facto de ter sido a investigação francesa a liderar os estudos desta área na 
europa, contribuiu para a ideia de que os dados estudados não precisavam de provar o seu 
valor, em virtude da sua aplicabilidade ou utilização na explicação científica, ao contrário de 
outras áreas e correntes arqueológicas. isto, porque o valor da arte paleolítica é reconhecida 
como parte intrínseca da própria arte e intrínseca aos valores sociais que daí decorrem, 
incluindo, a qualidade estética e a sua importância para o património francês (Whitley, 2001, 
pp. 9–10) e, diríamos, para toda a cultura ocidental. Por outro lado, assistiu-se a um certo iso-
lamento da escola francesa face ao movimento da ‘Nova Arqueologia’ que penetrou o mundo 
anglo-saxão nos anos 60 e 70 e que procurava, precisamente, mover-se para além da recons-
trução histórico-culturalista, a fim de aceder a explicações científicas (Whitley, 2001, p. 9).

o segundo, fruto da história das descobertas, liga-se ao facto da arte rupestre se associar 
à Pré-história, o que nos impede na maioria dos casos de ter uma noção de continuidade. 
uma ideia popular, não só fora do âmbito da arqueologia como no corpo da mesma, é a ideia 
de que as manifestações rupestres são características da Pré-história. No caso português, a 
quase ausência de estudos sobre gravuras ou pinturas em suportes rochosos reportáveis aos 
períodos romanos, medievais, modernos ou mesmo do período contemporâneo, espelha niti-
damente este entendimento da arte rupestre. esta rotura com o mundo rupestre dá-se, no 
mundo ocidental, com as civilizações clássicas e o estabelecimento de uma ‘arte oficial’.  
É, posteriormente, reforçada com disciplinas tais como a história da Arte ou a própria histó-
ria, que analisam essencialmente essa mesma ‘arte oficial’.

No estudo dessa ‘arte oficial’, torna-se evidente a divisão, construída e perpetuada nos 
manuais de história da Arte. Assim, à arte rupestre pré-histórica, que corresponde sensivel-
mente a 85% da produção artística da humanidade, correspondem, geralmente, curtos dis-
cursos que ocupam as primeiras páginas das grandes histórias da arte (e.g., hindley, 1982; 
Chatelet, groslier & rolley, 1990). 
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Paradoxalmente, para além da arte rupestre, a arte contemporânea também oferece difi-
culdades na sua inserção dentro das reflexões das teorias da arte (fig. 1).

A título de exemplo, podemos citar a introdução do livro Visual culture: images and inter-
pretations, que junta uma colectânea de textos de vários autores, onde Bryson, holly & Moxey 
(1994, p. xvi) defendem que os mesmos deverão ser entendidos como um contributo para a 
história das imagens, ao invés de uma história da arte (1994, p. xvi). deliberam o argumento 
na impossibilidade de, enquanto historiadores de arte, ensinarem verdades que atravessam 
toda a história, obras de arte intemporais e critérios imutáveis, sem desenvolverem um sen-
tido altamente irónico sobre as grandes narrativas do passado.

este tipo de abordagem levanta questões que se ligam com as definições e conceitos de 
‘imagem’, por contraponto ao de ‘arte’. 

fig. 1 – Quadro ilustrativo da evolução do conceito de arte.
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3. Da inauguração ou do regresso ao caos na imagem contemporânea

“No século XX, assiste-se a uma perplexidade face às perturbantes mutações que têm 
lugar na prática dita artística. Até então, a diferença entre as obras de arte e os outros objec-
tos era explicitamente exibida nas próprias obras pela via de propriedades de forma e conte-
údo. Por exemplo, era uma condição necessária, para que uma coisa fosse uma pintura ou 
uma escultura, que fosse uma imagem, a duas ou três dimensões, de um objecto ou aconte-
cimento, real ou fictício. Aquilo a que hoje chamamos arte abstracta não seria admitido como 
arte por não satisfazer este requisito. de igual modo não haveria qualquer lugar no sistema 
para realidades como os happenings, os objectos trouvés, os ready-made ou a arte conceptual.” 
(d’orey, 2007, p. 9)

de facto, de acordo com Thierry de duve (apud Chalumeau, 1997, p. 150), desde a ope-
ração do urinol chamado “fontaine” por Marcel duchamp, a frase “isto é arte” substituiu juí-
zos como “isto é belo (não é belo) enquanto pintura (enquanto escultura), etc.”. Tendo os 
ready mades de duchamp sido legitimados pela história é a arte em geral que reina daí em 
diante. “A enorme dificuldade que resulta deste estado de coisas” comentava Thierry de duve 
no colóquio de rennes, “é que actualmente é necessário julgar consoante as circunstâncias, 
sem nenhum critério de julgamento”. daí, a sua teoria segundo a qual o juízo estético não 
passa de um baptismo: “A arte é um nome próprio” (Chalumeau, 1997, p. 150).

Assim, o termo ‘arte’ deixa de fazer sentido ou encontramos nele indefinições conscien-
tes, de todos os níveis e géneros. e, como mencionado em ponto anterior, é neste contexto 
que muitos autores optam por termos mais latos como “imagem”.

de acordo com Joly (1994, p. 13), “a faculdade de produzir uma imagem, pressupõe que 
alguém a produz e a reconhece enquanto tal. Mas, o termo “imagem” é tão utilizado com todos 
os tipos de significados sem ligação aparente, que parece muito difícil apresentar uma definição 
simples e que abarque todas as maneiras de a empregar. de facto, numa primeira abordagem, 
o que haverá de comum entre o desenho de uma criança, um filme, uma pintura rupestre ou 
impressionista, graffitis, cartazes, uma imagem mental, uma imagem de marca, “falar por ima-
gens” e por aí adiante? o mais notável é que, apesar da diversidade dos significados desta pala-
vra, compreendemo-la”. isto deve-se, talvez, ao facto de o pensamento humano ser muitas vezes 
descrito como um fluxo de imagens ou como um filme, ainda que este possua muitas bandas 
sensoriais (damásio, 2004). deste modo, estamos a lidar com o que de mais intuitivo existe. 

Se, por um lado, somos limitados pela nossa própria construção da realidade, por outro, 
e no que se refere às artes, estamos num ponto tal de rotura que uma inteira rede de famílias 
do saber se viu forçada a repensar o tema. deste reposicionamento, face à expressão e lingua-
gens humanas, nasceram conceitos úteis para projectar no passado. 

Através da análise das relações entre a arte ocidental, a arqueologia e a antropologia, que 
se vão estabelecendo a partir de meados do século XiX, tentaremos constituir algumas pon-
tes que nos permitam abrir portas para novas leituras da arte rupestre. de forma a facilitar 
esta análise, dentro do universo da arte contemporânea, seleccionamos quatro movimentos. 
o primeiro relaciona-se com as formas, isto é, os motivos representados, o segundo liga-se 
aos contextos, o local onde as obras são realizadas ou expostas e, o terceiro movimento rela-
ciona-se com os artistas ou autores das obras. Por fim, o quarto ‘tipo’ de arte é analisado, 
reflectindo a continuidade da arte rupestre dentro de uma marginalidade face à ‘arte oficial’, 
bem como materializando a soma dos movimentos anteriormente analisados.

Nos textos por nós consultados para o estudo dos exemplos que nos propomos aprese-
mtar, são várias as referências por parte dos artistas à pretensão de se ligarem a um designado 
‘mundo primitivo’ que seria mais puro ou autêntico (e.g. raquejo). Tal como argumentado 
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por dias (2001, p. 110), a figura do “primitivo” foi um tema central na revolução modernista, 
como associada a processos psíquicos primários ou ao inconsciente. Paulatinamente, a cria-
ção deixou de ser vista como um acto romântico, puro ou original (Silva, 2009, p. 63), assu-
mindo toda a sua complexidade e metamorfoses de sentidos.

3.1. As formas: a arte abstracta

de um ponto de vista ajustado às teorias da arte modernas, Argan defende que o facto 
que ilustra nitidamente, com autêntico salto qualitativo, a arte do século XX na cultura oci-
dental, é a passagem do carácter figurativo ao não figurativo, ou seja, à abstracção (Argan, 
2010, p. 105). o momento da passagem decisiva é geralmente fixado em 1910/1911, quando 
Kandinsky pinta a primeira aguarela abstracta, escreve Über das Geistige in der Kunst (publi-
cado em 1912) (Argan, 2010, p. 106).

No entanto, olhando para a história da criatividade humana mais em detalhe, é num 
período muito mais recuado da história que as representações não figurativas se materiali-
zam. Na arte esquemática ibérica, por exemplo, são vários os painéis onde surgem apenas 
representados pontos e linhas, entre outros motivos geométricos.

estas representações, anteriores e à margem da história da arte, são de facto recuperadas 
no século XX com a descoberta do dinamismo que a aplicação da linha e do ponto permitem. 
É esta linguagem plástica dominada pela esquematização, como um modo de escritura síg-
nica, que determina por exemplo o vocabulário de Miró (Calzada, 2006, p. 87). indicativa é 
também a alusão a este tipo de expressão, como “significando a passagem da energia à maté-
ria e o consequente retorno da matéria à energia […] semelhante aos rabiscos com que as 
crianças formulam a sua primeira intuição nascente do real” (Argan, 2010, p. 107).

É a perspectiva dos motivos abstractos enquanto linguagem sígnica, aquela que mais 
nos interessa. de facto, no estudo da arte rupestre pré-histórica, tanto paleolítica como pós-
-paleolítica, os motivos geométricos ou abstractos foram muitas vezes interpretados como 
uma linguagem associada às imagens figurativas. fora da disciplina arqueológica, a arte 
rupestre é muitas vezes referida como sendo não só a origem da arte mas também da escrita. 
Também na esfera popular, as grafias rupestres estão associadas a escrituras antigas de uma 
linguagem perdida. deste modo, as figuras rupestres poderiam estar num campo para além 
das imagens ou da escrita.

Mas, nesta associação perigosa entre escrita e arte, temos de ter em conta que algumas 
formas de escrita passam por imagens figurativas, como por exemplo os caracteres hieroglí-
ficos da civilização egípcia. relativamente à escrita cuneiforme, sabe-se hoje que esta escrita 
evoluiu a partir da representação de selos que eram usados como unidades de contabilidade. 
No seu livro “ When writing met art”, Schmandt-Besserat faz uma análise de como o impacto 
da escrita na arte e da arte na escrita fez com que ambos os media multiplicassem a sua capa-
cidade de comunicar informação (2007).

depois do que foi talvez uma separação clara entre escrita e arte, assiste-se no século XX 
a uma interpretação de vários artistas que reforçam a permeabilidade e a instabilidade de 
fronteiras. um exemplo nacional está na obra de álvaro Lapa que introduz a questão da pin-
tura como texto ou do texto como pintura (Silva, 2009, p. 61).

o estudo da arte enquanto linguagem tem sido um tema muito debatido na arte contem-
porânea, sobretudo no que respeita às suas formas abstractas. de acordo com gil (2010, p. 11), 
‘não há a possibilidade de fazer da linguagem artística uma meta-linguagem, uma linguagem 
que fale de si própria e que fale das outras linguagens, só há uma metalinguagem, que é a lin-
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guagem verbal, que fala de todas.’. Ainda de acordo com o mesmo autor, esta constatação deve-
-se a um facto simples que é a impossibilidade de, numa obra de arte, isolar uma unidade dis-
creta ou autónoma, como um fonema, e articular fonema com fonema, para criar outro tipo de 
unidade. Assim, uma unidade no mundo da arte contém já partes de outras unidades. 

As considerações anteriores ganham peso nos estudos de arte rupestre e na sua dificul-
dade em isolar unidades (e.g. Chippindale, 2004). Como veremos, a paisagem torna-se uma 
parte fulcral da equação.

3.2. Os contextos – Land Art

É também no século XX que a arte se estende para lá das galerias de arte e do próprio 
mundo artístico em geral. 

A Land Art apropria-se da terra como material ou como referente da paisagem, como 
elemento multidimensinal para a actividade artística (volvey, 2010, p. 93). os estudos sobre 
esta ‘nova’ forma artística, nascida nos anos 60 nos euA, afastam-se das disciplinas tradicio-
nais da arte e apoiam-se em teorias e/ou conceitos tais como a geografia contemporânea e 
ciências de dimensão espacial ou social (volvey, 2010, p. 93). de acordo com raquejo (1998, 
p. 24), a Land Art apropria-se de elementos pré-históricos na medida em que, nascida de 
numa época de superabundância material e de ameaça ecológica, esta arte recorda-nos os 
laços indestrutíveis entre o homem e a natureza (hunter, 2003, p. 172).

Analisando as ideias de Christo, um dos artistas mais conceituados neste campo, o 
mesmo refere que: 

No momento em que um pintor mistura tinta, ele é um químico. Se fica muito espessa, ele tem 
de juntar terebintina. Eu sou o mesmo, à excepção de que a minha química é feita de proprie-
tários, políticos, engenheiros, trabalhadores, advogados, fábricas, ferro, montanhas, árvores, 
estradas, casas, pontes, rios, vento e luz.
Citação de Christo no Los Angeles Times, “interview with Christo”, 

edição de 23 de Maio de 1991. retirado de volvey, 2010, p. 118.

este discurso não está longe das ideias ultimamente exploradas pela arqueologia da pai-
sagem, particularmente no que se refere à arte rupestre (e. g. Bradley, 1997, 2000). deste 
modo, não são apenas a rocha, o painel ou os motivos que importam, mas todo o seu contexto 
paisagístico. Tornam-se elementos essenciais na avaliação de um sítio rupestre, o jogo da 
acústica, das águas, dos ventos, etc.

deste modo, as imagens rupestres, para além de estarem ancoradas na paisagem, inte-
ragem com ela, podendo criar jogos múltiplos e complexos, onde se combinam meios pictó-
ricos, sonoros e corporais. A forma como temos de percorrer um sítio ou o eco que a partir 
daí se produz, tornam-se elementos essenciais no estudo de um sítio rupestre.

3.3. Os (não) artistas – Art brut

foram muitos os artistas do século XX que, inspirados nas artes primitivas, nas culturas 
agrárias ou nas obras de crianças e de loucos, procuraram um espaço de maior liberdade para 
expressar directamente emoções, sexualidade e crenças religiosas. um exemplo significativo 
deste fenómeno deu-se com Jean dubuffet que, em inícios de 1940, coleccionou pinturas de 
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loucos e amadores, sem formação académica, a que chamou ‘Art brut’. Na sua opinião, estes 
artistas estavam livres do superego para expressar desejos e pulsões directamente relaciona-
dos com as forças universais. do mesmo modo, os graffiti e as pinturas das crianças inserir-
-se-iam nesta categoria, por serem obras produzidas sob forma igualmente espontânea e desi-
nibida, representando assim uma linguagem universal que todos podiam compreender e 
aplicar (davies & alii, 2010, p. 1075).

Para o estudo da arte rupestre, a inclusão destas artes no mundo contemporâneo per-
mite, por um lado, levantar questões que se relacionam com a autoria das obras, por outro, 
abordar a necessidade cognitiva humana de representar graficamente. esta última questão, 
pouco aprofundada pelas ciências sociais, começou já a ser alvo de atenções noutras ciências 
(e. g. hjort, 2003). 

No caso da arte rupestre, já se realizaram estudos, não pouco polémicos entre os espe-
cialistas, que, através de analogias, procuraram analisar as representações de crianças autis-
tas em relação às pinturas do Paleolítico Superior (humphrey, 1998).

Considerando que há efectivamente uma necessidade humana em representar grafica-
mente, como observado nas crianças, podemo-nos questionar sobre os autores da arte rupes-
tre pré-histórica, bem como da arte rupestre de períodos históricos. deste modo, motivos 
representados em afloramentos rochosos na idade Média, Moderna ou Contemporânea, 
podem reflectir disposições humanas que nada têm a ver com o mundo das ‘artes’. desta 
perspectiva, como abordar estas imagens e os seus autores? estudos relacionados com ciên-
cias cognitivas ou com os designados micro comportamentos sociais podem ser ferramentas 
úteis nestas tarefas de investigação. 

de facto, a criatividade e capacidade de produção de imagens não está confinada a uns 
poucos indivíduos. e, se não é assim no presente, com certeza que não terá sido assim no pas-
sado. A nossa imagem de artista é socialmente construída e, de forma a conseguirmos alber-
gar todas as expressões rupestres, teremos necessariamente que a questionar.

3.4. As continuidades – os graffiti

Nos discursos que produz sobre si própria, a forma de arte designada de ‘graffiti’ ou 
ainda ‘arte das ruas’ ou ‘arte não oficial’ sublinha, por um lado, esta sua faceta de ‘não oficial 
ou encomendada’, por outro, a sua continuidade no tempo e no espaço. 

estas duas esferas estão bem presentes nas três citações que se seguem:

Retirando o seu nome do termo latino que significa um desenho cru ou uma inscrição riscada 
numa superfície dura, os graffiti são a forma mais antiga de arte pública sem permissão da qual 
evoluíram todas as formas de afirmação estéticas ou radicais feitas na geografia do espaço público. 
Será a nossa inclinação por marcar um território um exemplo muito humano de cultura e da 
evolução da comunicação linguística e visual, ou algo mais próximo da forma como os animais 
lançam a sua urina para marcar a posse de um território? É perigoso para nós outorgar um 
maior sentido de autenticidade ao primitivo, no entanto está na raiz do nosso discurso. 
(Seno, 2010, pp. 50–51).

Saindo da ‘arte oficial’ e dos manuais de História da Arte, sempre existiu uma arte insubmissa, 
recalcitrante, que toma lugar fora das igrejas, colecções ou galerias. Um termo geralmente usado 
para estes textos não oficiais e pinturas é ‘graffiti’” 
(Stahl, 2009, p. 6). 
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Os parâmetros da arte não oficial são extremamente vastos e podem incluir, em potência, tudo 
desde a arte rupestre ao flash-mobbing. A questão se a arte rupestre pré-histórica pertence ou não 
à arte não oficial é questionável, sendo que a maioria concorda que teria algo que ver com um 
mundo ritual, logo, sancionado pela comunidade. 
(Lewisohn, 2008, p. 26)

No trabalho que aqui desenvolvemos, o 
estudo dos graffiti tornou-se extremamente 
importante por parecer conseguir reunir tudo 
o que acima foi dito face à criatividade 
humana, com a mais-valia de não se apresen-
tar como um fenómeno pontual ou com uma 
data de início e fim. Assim, os graffiti podem 
materializar-se em qualquer forma (motivos 
abstractos, figurativos, letras, números), sur-
gir em qualquer sítio (meio urbano ou rural, 
exterior ou interior) e podem ser obra de qual-
quer pessoa. 

interessa-nos sobretudo a ideia de uma 
linguagem criativa sem cortes, sem desconti-
nuidades, um todo que se estende no tempo e 
no espaço através de vários autores anónimos 
sem convenções estilísticas ou estéticas. o 
saber se estas imagens pertencem a uma arte 
não oficial deixou de fazer sentido, na medida 
em que a arte ocidental contemporânea é 
sublime na integração de movimentos margi-
nais ou alternativos. A título de exemplo, 
depois de se ter visto escrito nas escadas do museu Tate Britain “MiNd The CrAP” (Banksy, 
2005) (fig. 2), é caricato encontrar livros publicados por esta instituição onde se dedicam 
vários parágrafos a este mesmo artista (e.g. Lewisohn, 2008).

4. conclusão

‘Arte’ é uma palavra e uma categoria europeia, só existindo no discurso arqueológico pela 
extensão deste seu uso no ocidente a culturas do passado. deste modo tal como argumentado 
por dias no que se refere ao estudo antropológico, o estudo arqueológico das práticas designa-
das de artísticas e as concepções ocidentais de arte são indissociáveis (2001, p. 105). Ainda 
assim, como já referimos, verifica-se um enorme afastamento entre os estudos de arte rupes-
tre e toda uma família de saberes ligados à teoria da arte bem como dos próprios artistas con-
temporâneos. 

No entanto, é precisamente a arte contemporânea que, a partir da sua própria descons-
trução interna, tenta desfazer qualquer filtro teórico que possa determinar o que é ou não é 
‘arte’, tornando o conceito vago e confuso. 

deste modo, na qualidade de arqueólogos, ao projectarmos ideias e interpretações sobre 
as várias artes rupestres, parece-nos extremamente importante tecer considerações que 
incluam as novas perspectivas do mundo artístico contemporâneo.

fig. 2 – Banksy. Mind the Crap; Tate gallery, Londres, 
inglaterra. 2002. 
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Por um lado, o termo arte, ainda que de forma inconsciente, impõe-nos uma dimensão 
estética. Assim, parece-nos que termos tais como ‘imagens’ ou ‘grafismos’ são ou tornam-se 
imparciais. Tal como já foi referido, tanto as imagens como os grafismos podem ser de várias 
naturezas, como sejam matemáticas, linguísticas, entre várias outras. Pensamos que o termo 
‘arte’ cria de facto confusões no estudo da arte rupestre e, à semelhança do defendido por Joly 
(1994, p. 15), pode não parecer muito grave ou nem sequer realmente fundamentado mas, à 
força de tantas vezes repetido, torna-se pernicioso.

Por outro lado, a revolução operada no seio da arte contemporânea leva-nos a entender 
qualquer coisa como passível de ser arte e, neste aspecto, ao tornar-se um termo mal definido 
e sem dimensão estética, aproxima-se de um conceito que parece ser mais justo. Ainda assim, 
são os artistas e os teóricos da arte contemporânea os primeiros a descartar o termo. de facto, 
foram vários os artistas do século XX que manifestaram o seu repúdio relativamente à tradi-
ção da arte através de movimentos anti-arte ou de não-arte. Certos estudiosos falam assim da 
hipótese da entrada da história da arte num período pós-histórico (danto, 1992) ou na morte 
da arte, como em Milliet (gonçalves, 1992).

Pensamos que o principal contributo da arte contemporânea para o estudo da arte rupes-
tre, através dos exemplos atrás expostos, se prende com a ideia de continuidade. Assim, 
haverá uma linha constante entre o mundo rupestre e o contemporâneo que poderá talvez ser 
melhor explicada através de um impulso humano que esteja para além da ‘arte’ propriamente 
dita. Perspectivando uma interdisciplinaridade, estamos assim perante manifestações huma-
nas que procuram dar forma a pensamentos de várias índoles, mais ou menos conscientes.

NoTA

1 o primeiro parágrafo é um resumo do texto de velotti, no livro Dicionário de Estética, referenciado na bibliografia final.
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