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RESUMO A obra de Paul Cézanne constitui marco da pintura moderna 
não ap nas por sua qualidade plástica inquestionável mas, principal
mente, pelo rompimento com os cânones da pintura clássica e pelo es
tabelecimento das referências plásticas fundamenta is da arte moderna. 
Trata-se do ultrapassamento do movimento impressionista a partir de 
uma pesquisa acerca das características, dos rundamentos e da essên· 
cía de uma existência puramente pictórica do mundo. Tal ultrapassa
mente resultou numa obra essencialmente diversa do mundo, mesmo 
que a ele ligado pelos dados da realidade, a partir da criação de um 
conceito moderno de representação. vigente até os dias de hoje . A rup
tura operada pela obra cézanniana se re laciona com sua intenção de 
oferecer-nos uma oportunidade, de caráter exclusivamente visual, de 
reconstrui r o sentido do mundo e, daí, o sentido d nossa própria exi -
tência. 

ABSTRACT Paul Cézanne's work is considered a landmark to modern 
painting not only for its unquestionable plastic quality but mainly for it 

Este alligo con lltul, com as d vidas atteraçOes. capitulo da Dissertação d fend•da i unto o Curso d M stra 
do F• c ha da Faculdade d F1tosofia e lêne>as llumanas da UFM 
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break with the principles of ctassic painting and for establishment of fun
damental p lastic references to modern art. The work passes beyond the 
impressionist movement mainly because ·f its support on research about 
lhe characteristics, the princ ipies and the essence of a pure ly prctorial 
existence of the world . This breakthrough results in a work which is es
sentialfy apart from the real world, although st ill linked to the world by 
racts grounded on reality, mainly based on Lhe crealion of a modern con
cept of representation, which is stil l current nowadays. The break repre
sented by the "cezannian'' work relates to its intention to offer us opportu
nities, of a totally visual nature, to reconstruct the meaning of the worl·d 
and from therethe meaning of own existence on earlh . 

"O homem se extraviou. Qual é. então, sua situação? De miséria, 
de angústia, de vazio constante. Este é o hom m original da 
modernidade" 

Carlos A.L. Brandão 

1. Cézanne e o Impressionismo 

O fator determinante do extravio do homem, de sua total falta de 
rumo na época moderna. da angústia que, já para Duerer parecia cons
tit uir a essência desta época. foi seu rompimento com a tradição. 

Entende-se tradição não só como uma transmissão de costumes ou 
valores do passado mas , principalmente, como um fator de ordenação 
temporal "segundo um processo de reiteração vivente de normas e valo
res que const itui a cadência pr·ópria do ethos. "1 

A época moderna se caracteriza, neste sentido, pela distância que 
pretendeu manter de um passado vivificador : as experi A ncias de outros 
homens foram colocadas sob· suspeita , os conteúdos da tradição aban
donados, responsabilizados pela suposta estag ação cultural do pas
sado imediato. 

A elaboração da obra de Cézanne coincid iu, justamente, com o c n
fronto entre o Impressionismo e uma forte tradição da pintura francesa 
r presentada pelo Neoclassicismo, pelo N turalismo elo Romantis
mo. 

Seus primeiros quadros foram, aliás, fran amente românticos, "so-
nhos pintados"" n dizer de Merl u-Ponty t ndo n em re tendendo 

I Va1 'fl rt nt C.l scrito d Rio ofifi·Éiics e Culluro '~r. lAAB pnL 14':!11 
> lVI• :i u-1-'t."IY M. IJI'I ' "A Ouv d dn C~zann ",, o.~ F'o'IJ~. llt>rf'S SP I'H I I , 1·1 

54 

atingir preferencialmente os sentimentos: ten ões enérgicas ~gitam a 
superfície da tela, as cores par c m escapar de um a outro mot1vo. s m 
qualquer controle, gerando uma atmosfera de con trastes intensos e de 
grandiloquência sentimental. 

Telas como A. Luta de Amor e Tentação de Santo .Antônio são pro-
fundamente tradicionais na m dida em que buscam revelar antes "a fisi
onomia moral dos gestos que seu aspecto visível. "3 

Nas últimas d cadas do século XIX os impressionistas pareciam estar 
re;inventando a pintura: aboliram os. esboços e o trabalho no atelier, eli
minaram os contornos dos objetos e reduziram as cores da paleta às do 
prisma , além de romper com a perspectiva c l ás~ica .. 

Ligando-se a eles, Cézanne operou, pela pnme1ra v~z •. uma ruptura 
oom a tradição de seu tempo: decompôs as cores, el1mmou o claro
escuro e passou a trabalhar com pinceladas miúdas ~ fragmentada~ 
com o objetivo de restituir o "invólucro luminoso"4 dos objetos e a manei
ra deles se relacionarem uns aos outros através da luz. 

Com o aprendizado impressionista Cézanne passou a conceber a 
pintura "não como a encarnação de cenas imaginadas ... mas como o 
estudo preciso das aparências"& e a natureza como imagem construída 
pela mente e não mais como lugar de projeção dos s~ntidos humanos. 
o Impressionismo preocupava- e apenas com a mane1ra como os ob1 -
tos atingiam a visão - nada de conotaçôes políticas ou morais. . 

Através deste moviment , Cézanne incorporou à sua obra os pnnci
pios essenciais sobre os quais a pintura modernista iria se assentar: 
observação direta da natureza expressão exclusi.va pela c~ r-

A perspectiva clássica implicava uma profundidade honzontal ~u~ 
desconsiderava a distorção das verticais e a deformação das sup rfiCI
es quando vistas através de uma linha oblíqua. Seu caráter "cenográfico 
e mura\"6 provinha da rígida disciplina arquitetura! que presidia a cons
trução de cada tela . Abdicando de tal disciplina, o Impressionismo qua
se levou à volatização total das formas pois elas s diluíam na atmosfe
ra. sta volatização er impedida pela intensidade colorfstica e pela for
ça da expressão que. de c rto modo. compensavam a perda da so lidez 
das formas e da monumentalidade das telas. Contudo, o problema per
sistia pois o reg istro das puras impressôes jamais substituiria o poder de 
organização e d generalização do inte lecto mobi lizado nas telas c lá<-sl-

cas. 
A composição resultava pouco sólida, sem densidade plástica. fru l'o 
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do tratamento dispensado às formas , reduzidas à cor e fragmentadas 
na tela: muito diferente, portanto. das obras clássicas. 

A efemeridade das imagens, os jogos de luz que fragmentavam as 
superfícies em áreas de brilho e sombra e a reduzida estabi lidade das 
formas caracterizavam as telas impressionistas. Ao mesmo tempo , im
pediam que Cézanne abraçasse profundamente este movimento. 

Mesmo trabalhando, durante afguns anos, com os impressionistas, 
Cézanne buscava uma maneira de reconstruir a solidez das coisas que 
só as obras clássicas revelavam. t o caso de Casa do Enforcado em 
Auvers onde a casa e a montanha realizam um eficiente contraponto, 
equilibrando a composição, e a vista é tomada de tal maneira que o 
caminho de terra cinge ao meio a tela , nela mergulha e, mesmo desapa
recendo, mantém sua presença pela impressão de profundidade que 
cria. 

A intenção de organizar a tela de maneira a transmitir uma impres
são ·de estabilidade fica evidente ainda em Alameda em Chantilly: a 
composição é claramente delimitada pelas árvores que enquadram a 
casa e preenchem grande parte da tela . 

Tal intenção ordenadora reve la um aspecto fundamental da obra de 
Cézanne, que foi sendo aprofundado na medida em que o artista ama
durecia: sua necessidade de restituir a densidade ontológica das for
mas plásticas, perdida na ''dialética do fragmento e no esboroamento do 
tom local"7 caracterfsticos do Impressionismo. 

Este acabou por se tornar apenas uma "mistura ótica das cores"8 , 

algo que devia ser superado com vistas à firmeza e densidade dos se
res e das coisas, à estabilidade da composição, enfim, ao caráter de 
slntese estávell que ele reconhecia nas obras clássicas e buscava recri 
ar. 

Afirmando, no entanto. as conquistas básicas do Impressionismo, 
Cézanne buscou na própria cor o fundamento indispensável à harmonia 
e ao equilibrio do quadro.Como aquele, reduziu todas a formas à cor 
mas "contrariamente aos impressionistas, deu à forma da luz uma marca 
ideal e eterna.9 

2 - A Construçã.o da Autonomia da Obra 

Uma das características essenciais da época moderna é a cisão 

7 Elga•. • nk ézanne. U~boa , 1974, pág 118 
8 H s , Wtoll r umentos para la comp~ nsiÔI'I d la pl!l/IJra rnod ma. Buenos Alres, 1. !19, ptJg 25. o lm 1 

soon1SITIQ oca u por s tornar "u na mezc ln opllca de los colores." 
9 V n url, Li no La Pemture Contemporaine S/n/T .. pág 10·" ... commc les lmpresslonlstes, 11 a rédult toutes 

les formes ô la luml.ere et contralrement au~ impresslonistes, 11 a donné à la forme de la luml re une 
emprefnte idéale ct étemcfln." 
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operada entre os distintos campos da cultura e ~ua consequ~nte desvin
culação da esfera da religião. Tal proce~so, destgna~o o ma1s d~s ve.zes 
por secularização , resultou na progress~va c.onstruçao de uma ldenttda-
de própria para a política, a moral e a c1ênc1~. . .. . 

Afetada por esta secularização , a arte v1u-se 1mposs1b11ttada de se 
referir a qualquer idéia de totalidade, particularmente à de cosmo, a par
tir da qual , anteriormente. era construido seu sentido. 

A crise de sentido vivenciada pela afte moderna mos.tr~va-se c<>m? 
uma faceta da grande crise da cultura, forçada a se redef1n1r total e radi-

calmente . . . 
o caminho percorrido nas di·stintas esferas c~ltura1 s 1.1ust~a : ~~r sua 

vez, a trilha aberta à arte: a urgência de construir um~ 1ntel1glbllldade 
própria, sustentada numa linguagem ~laborada a pa.rtlr de e leme~to~ 
exclusivamente artísticos. que se refensse apenas a SI m~sma - o Signi
ficado do fenômeno artistico na época moderna só podena ser gestado 
exatamente a partir desta linguagem. . . 

A partir do reconhecimento da bid imensio~al~dade co~o valor dlfe
renciador da pintura frente às outras formas art1st1cas, particularmente a 
escultura, o passo inicia1 foi reduzir coisas e seres do mundo a esta du-

pla dimensão. . . 
Como nas obras não modernas buscava-se a ma~or semelhança 

posslvel entre a imagem do quadro e o.mundo, ~retend 1a~~e que lal re
dução não tosse etetuada. A perspecttva cláss1c~ era ut111zada com a 
intenção de, associada a outros recursos, produzir um espaço no qual 
fosse possível a existência das formas como corpos densos, dotados de 
massa e volume, semelhante às coisas do mundo. . . . 

Esta semelhança é que aproximava tela e realidade pots na pnme1ra 
pretendia-se revelrar a existência das coisas. tais como e!a~ eram: . 

Esta perspectiva implicava uma profundld.ade g.eometnca no 1ntenor 
da qual as formas se alojavam de modo _a 1m1tar a 1rr:agem de um frag
mento retangular do mundo. Seu papel nao se resum1a a. um mero ~ecur
so de construção plástica mas s aprofundava no sent1do de val1dar a 
pintura frente àquela realidad exterior. . . . . 

A pin!ura moderna não procurou negar a b1d1mens 1on~ l1dade . Ao 
contrário. afirmou-a e fez desta afirmação o ponto de part1da do seu 
processo ·de constirtuição como campo autônomo da cultura .Ao se oter~
cer como contraponto à tridimensional idade do mundo, no qual as coi
sas e os seres têm sua existência concreta. expós-se como .lugar da 
identificação e construção de uma existência pu r mente p1ctónca deste 

mundo. . . 
A obra de Cézanne pode ser vista como uma pesqUisa, de nat~reza 

exclusivamente pictórica , acerca desta existência: suas caracter1st1cas, 
seus fundamentos e sua essênci . Partindo das sensações, termo usa-
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do pelos impressionistas para designar a relação imediata do pintor com 
os dados naturais, particularmente os visuais, Cézanne realizou suas 
telas apoiado na convicção, claramente'moderna, de que a obra é uma 
realidade distinta do mundo, um fato novo que dele emerge mas ue 
apenas existe nesta emergência, que nasce do mundo mas possui um 
ser próprio - em seus termos, a obra devia ser ·uma harmonia parale.la 
à natureza."10 

A fim de realizar esta harmonia, o artista também devia colocar-se 
em paralelo a fim de que os dados brutos da percepção pudessem ser 
submetidos a uma reorganização mental. No entanto, o eu subjetivo de
via ser excluído para que o pintor pudesse se concentfar apenas nas 
sensações colorísticas e em sua cristalização lógica sobre a tela 1 ou, 
de outro modo, de maneira a permitir uma Interpenetração fecunda entre 
a natureza e o verdadeiro eu . 

A convicção acerca desta interdependência entre a obra e o mundo 
- e da consequente distinção entre ambos - orientou o trabalho de 
Cézanne, constituindo-se na sua referência conceitual e traduzindo, m 
termos particulares, sua busca de autonomia para a pintura trente à rea
lidade ex terior, de um lado, e às outras esferas da cul·tura, de outro . 

Por necessidade de coerência, fazia-se mister a definição de uma 
"lógica puramente arlística" 12 que sustentasse a elaboração de telas de 
modo que a disposição de seus elementos plásticos respondesse tão 
somente às necessidades de sua economia interna. Esta lógica se apo
deraria das impressões c romáticas, colhidas no contato renovado com 
natureza , a fim de organizá-las num todo ordenado e harmonioso 13 de 
maneira que a obra se fizesse absoluta, um verdadeiro mundo que pu
desse fornecer , em si mesmo, os valores da constituiçt:io de seu senti
do. 

Obedecendo apenas aos requisitos desta lógica, as formas se rela
cionavam em função da necessidade de coerência e unidade da 1 la, 
por meio de contrastes e de relações entre as cores. Como stava na 
dependência das percepções do pintor. pode-se chamá-la, assim, de 
uma lóg ica sensíveL 

De todo modo, tal lógica estava submetida àquela convicção funda
mental sobre a interdependência entre a obra e o mundo. ogo, atendia 
às exigências d relatividade dos dados naturais e de sua percepção 

10 Cóz nne. ApuoH ss. Wall r Docrlmanlos pamla comomnsión ae/Er plntur mod rna Blr nos Air . 19 9. 
pag 27 "EI arte es -..n!l armonia paralela a la natura leza. • 

11 P r, H ss 1 proc sso a 111 na a uma " medllacclón cons1rucllva," /b/CJ m pBfJ 2 7 
12 A xpress de H ss, Wn11 r Documenros pura la comprens on do /a pintura mocJflrna Bur nos Au s. 1959. 

p g 20 
13 Cézann enlend (1ue "la l<!chnlque d'un art comporte un langage ct une loglque."' Ver DDran. P. M (org.) 

Ccn" rsai/Otl C~z,ann PafiS. 1978. ptlg 15. n. X. O rl lsta inslstoanaanUies óllca·lógica comopara 
ressa"ar a nec · dade d uma lm li Onera organiw dora ou "une lntalllgence qui organize pulssammenl" 
lbod n1. pàg ISS 
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subjetiva - "a vida da arte é metade humana "_- ~ · ao r:nesmo tempo, 
servia como veículo de expressão de uma essencta subjacente à apa
rência fugaz do real e à efemeridade daquelas percepções - "a vida da 
arte é metade divfna.'' 14 

Cézanne soube colocar em palavras a maneira como compreendia 
este processo particu lar de criação: ''a paisagem se reflete, se humani-
ze, se pensa em mim." 15 

. 

A tela renascentista visava um mundo de representações. Tats re
presentações emergiam através de um espaç? homogêneo e matemati
zado, distinto do espaço vivido,16 onde as cotsas e os sere~ do n:undo 
ocupavam posições definidas e coerente~ : q~alquer desvto ser.ta um 
obstáculo à adequação entre os sig nos p1ctóncos e aquelas co1sas e 
seres. 

Na construção deste espaço a perspectiva tinha um papel fund a-
mental : criava um modo analítico de representação. pelo qual o mundo 
era desdobrado nos seus elementos constituintes . Através do olhar, pas
so a passo a estrutura das coisas e seres era revelada, num proc~sso 
que resultava na reconstrução da unidade reaf do mundo a parttr da 
unidade visual do quadr"o. 

Ao realizar uma cópia fle l da realidade - tal a missão da arte segun
do teóricos e artistas da Renascença 17 - o pintor pretendia, porém, 
desvelar a natureza, retirar o véu que encobria seus atributos divinos. 
Vale lembrar que esta era concebida como uma essência misterio~a , 
ocul ta, que era necessário revelar e não como mero modelo para ~ópta. 

O campo de realização deste revelar-se era constituído pela dist~n
cia entre os signos da tela e as coisas do mundo- a ser preenchtda 
pela adequatio entre uns e outros. A existência desta _distância ~ressu
punha um sujeito capaz de se ausentar d~ natureza a ftm de mantpulá-la 
e organizá-la, pois. neste manipular de st~n?s. é que a ptntur~ buscava 
descobrir a ordem ideal que era necess~no 1mttar tendo em vtsta a con
figuração de urna representação da bele a, conforme a obra divína. 18 

· Já a tela impressionista visava um mundo de vivências . 
O Impressionismo não pretendia transpor para a tela um fragmento 

do mundo mas registrar a sensação, o sentimento do homem afetado 

14 H ss, Walter. Do ument para/lJcornpmn!il nrtola p nturamodeme.Bu nasAor s. 1959,, pâg.27. ParaC zan
n . ..... la noturnloza d'e aluero 'J lo de aqui dentro debcn lnterpenetrarse. para perdurar, para vil/Ir con 
una vida mitad humana, mltad divina, la vida del arte." . 

15 Dornn. PM Conversallons avec C~7 nn Paris. 1 78, pâg 118.'' ... 1e paysagc se refléte, s humanlze, se 
pense en moi." . 

1 ~ r Pooolsl<y Erwm Lo perspectJVB om lomm s1ml li a . Barc Jon , r./d Pl)g 18 · verd d rr llnahd d da 
0 , ·lrucão · m ,p rsp cliva r a r allzar hom " rdade llnit t rd . de~ on t<1a!' pela vrv ncr . do e aç ' 

011 1ra11. lounm o esp<Jç pslco is10IOglco em esp, co rn<Jl rntl ltco (1raduç o 11ussa) 
17 ~ ·, Ptlllll /S/, frw,n /ti <t CwilllbU lón lo /liSioria dl-' IIJ toone d I llfl. M drl, 1977. P . 4b 
18 Vt•1 (Ji/1> rt. 1\. 111mrx ,. 1\u!ln. l f<!lm 11 14r'st 1/fl rle l;r Fs1 11 ti Bueno· Alie t!MR (lil I. 
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pelas coisas dest mundo. Queria expr s ar a "consd ncia imedia t da 
percepção'' I das coisas não estas coisas em si mesmas. 

O apego às sensaçõ s d monstra a in tenção de ter acesso a um 
mundo imed iato, pré-categoria!, que afe1 o homem de maneira g lobal, 
sem permitir a distinção de s us elementos constituinte : céu e mar s 
misturam, formas se interpenetram no espaço, sombra e luz se con fun
dem. Nao se buscava revelar a estrutura das coisas mas sua unidade 
continuidade visuais no espaço de existência concreto. 

Enquanto dado do visível, todo o real devia ser reduzido à consc iên 
c ia já que a lernporalidade, utopia maior do movimento20 , é o elemento 
pelo qual a consciência em estado , em processo, se ajusta às manifes
tações deste real. 

Porém, a sensação não é simples dado da consciência. é a própria 
consciência impregnada pela temporal idade do mundo. pelo seu fazer 
sempre renovado. A consciência "não se real iza na experiência. elabora
da e mediada, senão na experiência que se faz" 21 e, desta maneira, se 
identifica com a própria existência. 

Concebida como algo vivo, dotada de ritmo e f luência assimilá veis 
ao ritmo e fluência da consciência 22 , a natureza é transformada, no 
Impressionismo, numa li nguagem do espírito, na linguagem do ser ex is
tente . 

Buscava-se , em slntese, uma dupla fusão: entre pintura e mundo, ao 
se resgatar o mundo pré-categoria ! e entre realidade e sujeito, ao se 
assimi lar natureza e consciência . 

Em Cézanne a harmonização dos dados naturais na tela segundo 
uma lógica fi el à efemeridade das percepções e à eternidade das es
sências, por um lado, e a uma. razão puramente plástica, de outro. re
sul tava na construção de uma "verdade puramente pictórica das coi
sas",23 cada vez mais distante da mera aparênc ia visual jé. que busca
va ating ir a estrutura mesma destas coisas. Tal verd ade atualizava, a 
cada tela em que se desabrochava, uma imagem distinta do mundo 
distinta tanto das imagens clássicas quanto das impressionistas - re
conhedvel apenas naquelas telas , a partir do significado das coisas ali 
prntadas. 

Inúmeras vezes Cézanne manifestou-se pe la intenção de pintar te-

1 Du,H I!l, P LIIO Só•g10 ·~q-; S -;:;,-;;; ;-r(l?" 1n:O Olnar.Novses, AdilUto (org .)•. SP., 1 98~, pag, 24{1. 
?. Ver Al líBI. J, Camo11 Museod Jpslmpl stortlstliJS.Jeu de Pauma. M.~drf. 1968, pág. 30: ' A art•- irnprt:sslon•sla 

c ·1a1e na os,,, ern , 1 más s u l•énsito ,o 1 mpo."( lracluçao r1ossa) 
21 Argnn. Gtuho Carla fi Art Mod t /10· 11'70/t970, Vai ela, 1975. pég . 11 ~. 1r a ct ucll0 r <nlla 
?? Vi r 1Vno1, J CtJmcn op c11, ptig 39 •11 mal· 110 corno el menlo prec:ifio e Ol idü fll! lr a ma art1s a 

su~erlp. SIJa PflfC J)Ção como 31r~o vrvo e motàvel . com um processo carnbiante que porle tncorporar-se ao da 
· ns 11'!• 10 ' (lruduç(lo llOSS<•) 

2:1 zann. Apud Hc , Wall r tml nl pura 111 comer ns ón d lo p1n1ura m ern11 Bu nos 1\11 s. 1 9 
pa 25 "Existe unn vcrdad puramente pictórica de las cosas." 
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las que tivessem na estabilidade da composição um valor fundamental. 
Esta estabjlid d · não devia resultar apenas da elaboração dos dados 
naturais mas de sua integração, com toda efemeridade e mutabil idade, 
num conjunto harmonioso que expressasse a essêncfa da natureza. 

sta in tenção,, transformada quase numa obsessão, pode ser com· 
preendlda a. partir da sua pretensão de reoonstruir, com instru mentos 
essencialmente pictóricos, um caminho de ressignificação do mundo 
superando, de uma só vez, a re;lat ividade das percepções individuais, a 
etemeridade dos dados naturais e o histori c ismo e conceitualismo de 
certas !linguagens artlsticas. 

Cézanne não desejava devolver aos homens um pedaço do seu 
mundo faci lmen~e reconhecível e arranjado de modo a simular uma pe
renidade absurda para. os dias ern que vivia. Tampouco queri·a, apenas, 
captar a impressão colori da resultante do encontro dos olhos com as 
coisas e seres do mundo. 

Sua intenção era oferecer aos homens uma oportunidade, de cunho 
excllusivamente visual, de reconstruir o sentido do mundo e, daí. o senti
do de sua própria ex istência. 

3 - A Tarefa Moderna da Pintura 

"A arte não reproduz o visfvel mas revela. o visível." 
Paul Klee 

Cézanne insistia na necessidade de manter-se tiel à natureza, pintar 
dlmtamente a partir das sensações na intenção de afastar a tentação 
das fáceis formalizações sobre o real, tão frequentes no classicismo. 

Contudo, àquela altura a natureza já não era concebida como um 
valor absoluto e um dado a priori mas viu-se transformada ·em solo das 
experiências individuais de formas e cor s, de sensações ent1m. Assu
mindo-a deste modo e procurando percorrer o caminho que partia das 
sensações, que insist ia em preservar na riqueza e complexidade que a 
vif>ão imediata lhe proporcionava, Cézanne logrou reencontrar a trilha 
para a reconstrução do mundo, estilhaçado pelas ijnúmeras visões sub
jelivas, para o que o Impressionismo tínha contribuído tanto, e deforma
do pelas regras acadêmicas. 

Nos seus depoimentos colhe-se a impressão de que pretendia. ser 
urn rea lista : " ... é preci so fazer ca lar -m si mesmo todos os pré-concei
tos, esquecer, esquecer. fazer silênc io, ser um eco perfeito. Então. sobre 
sua placa sensível, toda a paisagem se lnscreverá. "z• Compfeende-se, 
então, que não tenha conjecturado o rompimento com a representação 
c lássica. Todavia. a rep resentação adquire. na práxis de seu tr balho 
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efetivo , um sentido radicalmente distirn to e nas suas telas inexiste qua l
quer realismo. 

Apesar de nunca ter-se afastado da natureza, não se expressava 
como um retratista do mundo: '' ... pint r não é copiar s rvilmente o obje-
tivo: é conseguir uma harmonia ... "2b Buscava uma forma origina l de trans-
por para a tela a percepção plena do real e de cartou a precisão literal 
no intuito de exprimir verdades mais essenciais, que superassem a apa
rência visual dos impressionistas. 

Na realidade, o artista subverteu o conceito d e representação cons
truindo um universo plástico orig ina!, bastan te distinto da rea lidade con
creta guardando. não obstante, um grau d sufic ient·e coerência a fim de 
garanti r a veross imilhança entre o real e sua irnagern na tela . Se perma
neceu usando o termo representação fo i, ta lvez, por mão dispor de outro 
mais adequado. 

A nova sintese plástica por ele elaborada foi fiel à sua convicçao 
segundo a qual "um quadro não representa nada, náo deve representar 
nada senão cores ,"26 pois, pintar d acordo com a natureza não signifi
ca imitar a imagem do mundo mas realizar plasticamente as sensações 
cromáticas. ou seja, compor a tela '' por meio de equivalentes cromáticos 
estruturadores. "27 

Ao pretender revelar, por meios originais e livres das regras ac;3dê
micas, a essêrncia dos seres e das coisas através de recursos estrita
mente plás,ticos, ao s impor a tarefa de investigar, sob a aparência, a 
estrutura de sustentaçào deste eres, e ao a!i rmar a pintura como uma 
harmonia paralela à natureza. Cézanne acabou por recusar a literalida
de das imagens, a imitação das aparências, co locando em questão. 
mesmo que involuntariamente, o princípio f'undante da arte ocidental, 
desde van yck, como arte de imitação. 

Tendo em vista os objetivos que o ori ntavam, não seria o caso de, 
opondo-se à frag ilidade das telas impressionrstas, resgatar a perspe ti
va c lássica e as rí,gida regras acadêmicas d composição , pois estas 
resultavam na so'brevalorização de certas formas em d 1rimento de ou
tras , por meio da utilização de tons mais ou menos saturados e do recur
so de pintar as formas próximas maior s que as m is afastadas. Ass im, 
o pintor forçava, tanto nas proporçlies e nas linhas quanto nas cores, o 

24 Apud Doran. P M Conv ISIJII ns avec CêL&nn •. f>~trls 1978. pag. 109 " lf dolt la Ire ta ire en rui tou tes res 
vofx préjugés, oubller, oubller, fa!ro ~ !fcnce, il'lre u11 ncho parlall. Alcns, ~ursa pfaque scnslbfe, toutq te 
paysage s 'inserira. " 

25 Apud Doran. lbidem. pág. 17· " ... peindrece n"est pas copie r servilemenr f'objcctlt:c'esU;;~isiruneharmo
nl.e ... " 

26 Dorf!n, P ~ (org) Convers l•on.9 . voe Ce anne Pnr<~ 1 l pag. 1 G •· .. . un lnbfeau ne r~presenle rlen, nc 
doit representer d 'abord quedes coulers ... " 

?.7 ApudHess, Wallet. 'Ocumenros para la c mprens•ón de ltJplfl!ura modern.> Bo;P.nos Afre • 195 , pag. ~5 :"No 
se dcbo representar la naturaleza, s ino rcnlfzarla.Por medio de qué? Por m"dfo de equivalentes cromá,
ticos estructuradorcs." 
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complexo conjunto perceptivo a se Inserir no espaço artiNcialmente tridi
mensi.onal da tella. 

Tudo ist , constituindo-se num leque de recursos cujo objetivo era produ
zir uma imagem fiel às aparências visuais. foi rejeitado pe lo artista. Como os 
pintores renascentistas. Cézann , desejava orlar um universo plâstico mais 
afeito às necessidades da realidade exterior. Contudo, ao contrário da
queles pintores, produziu obras cuja validade só podia se instaurar pe la 
coerência de sua harmonia e pe lo sentido que esta harmonia pudesse 
revelar. e não por sua capac idade de se assemelhar àquela realidade. 

Por se prestarem mais faci lmente a um arranjo del iberado de luz e 
cores e parecerem menos submetidas a influências subjetivas, as natu
rezas-mortas eram, até Cézanne, um tema tradicional entre os chama
dos pintores realistas. 

Foi precisamente em algumas delas que o artista levou ao extremo 
sua ousadia de reconstrui r a natureza.Natureza-morta com Cesto de 
Frutas é um belo exemplo: a mesa foi pintada com uma llnha, além de 
descontínua, mais densa à esquerda do que à direita. Sobre a mesa as 
frutas são vi stas de vários pontos de vista simultâneos e incompatíveis, e 
uma dalas se equilibra num canto da toalha mas visivelmenue fora da 
mesa ' A cesta menor também é vista de frente e do alto e a maior está 
apoiad não se vê onde ! A tela revela uma profundidade que despreza a 
perspectiva clássica e é sustentada numa oblíqua formada pelos mó
veis, à esquerda. Contrariando outra lei da perspectiva linear. a cadeira 
que está ao fundo não é mui l·o menor que os objetos do primeiro plano 
nem pintada em tons num nfvel mais baixo de saturação. 

Certamente, qualquer píntura constitui-se no resultado de uma re
construção do real como , não obstante. toda lingua em artlst ica. O gran
de passo da arte moderna, na qual a obra de Cézanne constitui um 
marco d imporlênc ia cap~ta l, r sultou da consciênc ia deste fato pelos 
pin10res. de su plena aceitação e. ainda mais, de sua incorporação ao 
fazer artístico como lgo imanente e desejável - marca, enfim, da próp ria 
art nova que s d s java criar. 

A pintura de Cézanne foi a primeira a operar esta ruptura. 
o art ista busc u. por trás da preocupação com a denstdade do 

el mentos e sua co tinuidade no espaço pictóri co, um caminho para 
revelar ai urna verdad mais essencial. Tal intençêo igiu a concep ao 
de um sínt e 1· stica ori ·inal, compl lament distinta de tudo qu 
havia sido fe ito até en âo. S u rea li mo resultou. ' r tudo, numa "r -
construção ousad d r al" 28 ,ou melhor, na reconstruçã do s u sen tido 
mais profundo. 
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A af irmaçã~ d.a ~utonom ia da pintura, que acompanh o próprio pro
ce~so de const1tu1çao da arte moderna, pqde er en tendida como a ten
tativa d~ con.st;uir sua identidade própr ia, de modo que seu sign ificado 
f'lão ma1s re~1d 1 sse fora de si , no êm ito da r alidad exterior. 

Ora, a pmtura apenas podia assegurar uma ai autonomia na medi
da ~m que cons.eguisse se apresentar corno uma experiência epistemo
l?grcamente válida e exclusiva acerca do real. Tal validação apenas se
rra P?S~ive l . quando ela reconhecesse seus vajores exclusivos, cap zes 
de d1sl1ngu1r sua experiência daquela das outras formas de arte. 

. Nestes termos, a pintura de Cézanne orientou-se no sen1ido de se 
validar ~omo experiência unicamente vi sual do mundo. Isto significava a 
~ecess 1d ade de reduzir toda a realidade deste mundo à sua pura visibi
lidade, ao que apenas aos olhos fosse dado perceber. 

Com~ conse~uên c i a, a tarefa que a pintura de Cézanne se coloca
va. a part1 r deste Instante, era a de revelar a verdade e tritamente visual 
do mundo e nã? mais reproduzir sua aparênc ia em cores c formas. 

Nesta med1da, a afirmação de Paul Klee, cita a no infcio desta par
le , .ap~nas recoloca, em palavras, aqui lo que a obra de Cézanne perse
guiu d1uturnamente. 

A linguagem na qual uma pintu ra sustentada nestes pr supostos 
se expressa pode ser com~reend ida como uma tentativa de se xpres
sar a verdade puramente Visual dos seres e das co isas do mundo. 

4 - Uma Síntese Plástica Original 

Todo o trabalho de ·~ézanne foi orientado por um obj tivo definido, 
expresso nos seus deporme.ntos e nas suas reflexões, nas suas dúvidas 
·e na~ suas. fr.ustraçõ s, enfim, nas suas obras: a cr iaç o de uma síntese 
plástica ong1n~ l onde cada elem nto da tela se rev lasse por inteiro no 
seu ser,~ part1r do seu estado natural, sem perder a vivac idad , 0 brilho 
e a densrdade características deste estado. 

Por es te motivo, m smo se afastando do impressionismo soub re-
on~ecer ~ necessi?ade d se manter apegado ao mot ivo, ao re 1 per

cebido po1s fo1 prec1samente pelo caminho das sensações que ncon
trou a tr~ l ~a para a reconstrução do mundo con re to, alé então dissipado 
na frag li1dad das composições impressionistas e p rdido no emara
nhado das convenções acadêmicas. 

A ordem constru tiva por ele almejada sustentava-se num sól ida 
estrutur.a arquitetônica onde cada parte da tela devia funcionar como 
uma un1da e m~s, ao mesmo tempo, mant r-se integrada a todo. Isto 0 
o~ngou a sacnf1car tudo que ameaçasse romper a continuidad a inte
gndade das uperfícies co loridas como os fortes contrastes os eleitos 
d luz e sombra . 
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Uti lizou- , ainda. d um marcado g ometrismo, tanto mais surpre
endente quanto não corr spondia à sua famosa declaração cerca da 
necessidade de pintar segundo o cilindro. a esf·era e o cone: "toda a 
naturezas modela conforme a e f ra , o cone e o cilindro.''29 

Diversamente daqu les pintores que o nt cederam - como os 
renascentistas - que forçavam as formas a se encaixar numa harmonia 
pré-concebida, constituída de elementos mais afeitos às estruturas ide
ais da matemática do que à realidade do mundo, Cézanne procurou se 
instalar na alma das coisas a fim de investigar sua essência, sua ma is 
profunda constituição. 

Somente esta investrgação s nsfvel é que tornava possível configu
rar uma harmonia onde a estrutura g om trica resultava da situação 
destas coisas no mundo, de sua fn tima re lação com as outras coisas e 
com os seres que as rodeavam . 

A geomet ria possuía um papel onstrulivo no sen tido em que con
duzia a investigação sobre a estru tura essencial de cada elemento a fim 
de restituir sua estabi lidade natural. Assim, a base geométrica era pro
duto da descoberta do fundamento exis tencial das co~sas e dos seres, 
vistos nas suas inLerrelações no espaç concreto da vida, e não se im
punha de fora, qual um absoluto qu vi sse conferir ordem a uma natu
reza dis forme e caótic . 

Na tela. as fo rmas naturais r m relacionadas não tanto lendo em 
vi sta sua constituiçao geométric mas, sobretlJdo, por meio de uma 
lógicas nsível construida a partir d s re lações e dos contrastes entre os 
tons, da distribuição das zonas d luz e pela maneira como as coisas e 
os seres emergiam destas áreas ilumina as, conduzidas pela cor. 

Por conseg uinte, u a paisagem de Céz nne jamais resultava num 
pedaço da realidad ordenado e imobilizado na te la mas num "conjunto 
móvel, dinâmico, expansivo ... de formas e cores" 30 dispostas segundo 
uma ordem geométrica cujo fator determinante era a sensibil idade do 
pintor. 

Pint ndo ao ar ~ i vre, não retocan o as l .. l el iminando as linhas de 
con torno e o desenho pr vio (a leg ndo sua inexistência na natureza) os 
impressionistas pre1 ndiam registrar pia ticamente o instantâneo desa
brochar d s oisas. Contudo, sob trama das impressões cromáticas 
projetavam os andaimes daquel persp tiva central, ag regada à pura 
vi ão mas ainda uma rmadura r ,presentattva, a fim de g ranti.r um 
certa esl bilidade à intensa vibração co 11orística de suas telas . 

A necessidade de conferir uni ad c da parte da tela levou Cézan-

29 ApudH n • Walt r Oocum nros parll la C0/11JH.n. ión d . 1.1 prntvrtl moderna. Buenos Atres. 195 , pág 3 · 
" ... tout dans la nature se modéle sellon la sphere. le cone etle cyllndre." 

30 lgBJ, Fra C 7 nne Lisboa. 1 7••. pág 145 
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ne a rejeitar mesmo esta última sobrevivência da perspectiva clássica 
pois, no seu entender, cada elemento devia apresentar a mesma densi
dade colorfstica. A maior dificuldade, no seu caso, derivava da exigên
cia de uma pintura total onde cada forma recebesse igual preemin ncia 
em termos de colorido e peso, sem a valoração subjet iva característica 
da pintura não moderna, que resultava em maior evidência a uma ou 
outra figura. 

Em Maçãs e Laranjas o olhar é chamado a percorrer todo o quadro 
sem que nenhum objeto receba uma especial atenção, como se a te la 
permitisse mú ltiplos pontos de penetração e evasão. O jarro, mesmo 
estando mais afastado do que o prato não toi pintado em tamanho redu
zido, o mesmo acontecendo com as frutas, sendo que algumas que es
tão atrás do prato menor ch gam a ser maiores que aquela que ocupa o 
plano imediato da visão. 

O espaço de suas te las resu ltou bastante distinto do espaço real , 
estruturado a partir da confluência entre a realidade percebida e a intu
ída: lJm espaço deliberadamente mental. E como não se valia das diago
nais do retê.ngu lo. das linhas de fuga e dos planos escalonados em dire
ção ao horizonte - agora dispostos no sentido da altura da tela - cons~ 
tituía-se num espaço sem vazio ou cheio, sem medida, distância ou pro
fundidade métricas. 

Não obstante, o artista jamais abriu mão de uma profundidade sen
sível construída através das cores já que estas eram a própria "expres
são desta profundidade."31 Ainda assim,lograva manter as superffcies 
unificadas e. relativamente às telas não modernas, mais abertas na me
dida em que permitiam a penetração do olhar a partir de diversos pon
los de vista. 

Na mesma Maçãs e Laranjas, a toalha remete às pedras de Rochedos 
em L'Estaque ta l sua solidez, garantida mesmo sem se eliminar suas 
curvas e reentrâncias, seu natural aspecto fl exfvel . As frutas parecem 
recém-colhidas. apesar da disposição artificia l do arranjo. Desenhando 
com as cores, Cézanne conseguiu dar forma e consistência a cada ele
mento numa maneira ao mesmo tempo original e eficiente de pintar. 

A busca deste espaço unificado resultou, em diversos momentos, 
na deforma ão de inúmeras figuras da tela . stas de[ormações origina
vam-s da necessidade de uma deliberada acentuação formal tendo 

m vis1a a realização de uma composição equilibrada e harmoniosa e 
não de razões de ord m subjetiva como era o caso, por exemplo, de van 
Gogh. 

31 Cézan11 Ap :dHess. Wall r Oocum n/os para la com ranslón d I pintura mod ma. Bu nos Atres. 195 , 
p g. 28 " los colores son la eJrpreslón de esa profundidad en la superlic:lc, y crecen desde las raices del 
mundo." 
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Em Rapaz de Colete Vermelho inexiste qualquer elemento decora
tivo ou acessório, estando a figura assentada fortemente numa composi
ção simples., de poucos tons, sobre um fundo quase neutro. A impressão 
de pequena profundidade resulta da colocação. em diagonal, de uma 
mesa seguida de uma poltrona esverdeada. O braço direito do rapaz é 
uma massa compacta que preenche quase toda a totalidade do primei
ro plano, enquanto o esquerdo está excessivamente alongado. O fundo 
foi tratado de maneira a não interferir com a figura do rapaz. destacan
do-se apenas a linha vertical que corta a tela , fecha o plano e contribui 
para a impressão de profundidade. 

Cézanne trabalhava com uma luz pictórica, arbitrária e "tão dife
rente da luz natural como o pensamento é diferente da matéria. "32 Esta 
luz respondia apenas às necessidades da composição, permitindo que 
as passagens de uma a outra cor fossem lentas, construidas minucio
samente pela utilização de inúmeros tons intermediários, sem passos 
bruscos, quase imperceptíveis : delas nasciam as cores e destas todas 
as formas. 

Apesar de reduzi r todas as formas à luz - para Cézanne existiam 
apenas "as cores e nelas a claridade, o ser que as pensa33 " - procurou 
dotá-las de uma idealidade tal que pudesse superar o relativismo das 
puras impressões e a volatização que suas vibrações enérgicas conferi
am às formas plásticas. 

Não fazia uso do claro-escuro nem da sombra tradic ionais para u
gerir a terceira dimensão mas levava os volumes a nascerem das vibra
ções do colorido - a luz. neste sentido, era concebida como uma mo
dalidade dos volumes - lançando mão dos tons quentes e frios para 
aproximar ou afastar os objetos, e dos tons intermediários para construir 
as formas na tela, fossem um rosto, uma montanha ou as frutas de um 
arranjo. Assim foram elaboradas as frutas de Maçãs e Laranjas: a 
partir de uma delicada trama de tons, dos amarelos aos vermelhos, pas
sando pelos rosas, cinzas e verdes. Não há sequer um desnivel na satu
ração destas tonalidades pois as formas do primeiro plano são tão inten
samente coloridas quanto as outras. Estes tons associam-se. ainda, por 
contrastes ou correspondências, aos da mesa e dos pedaços de pano 
que completam o arranjo. 

Cézanne chamou de "modulação das cores"34 esta maneira própria 
de combinar os tons e de passar de uma a outra cor. Pretendia, deste 

32 Elgar. Frank Cézann Usboa. 19i4. pég . 131 
33 Cézarme. Apud Hess. Wall r. Documentos para la comprensión de la pintura modetna. Bueno /\ir ~ . 1959. 

pag. 28: " .. . s61o slguen exlstlendo colores , y en ellos la clarldad, el ser que los plensa." 
34 Cézannc Apud H ss, Woll r Docum&nlos p 10 I cúmpronsión do la p ntwa modetna. Bu nos /\Ires. 1959, 

pâg. 26: " los conlr8$les y comispondéneias dé los ma1ices; allf reside el secreto dél dlbuJo y del mode
lado. No deberia declr-se modelar fcuerpos] , sino modular {colores] ."" 
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modo, recriar as formas do mundo numa vitalidade essencia lmente plás
tica. sem qualquer pretensão de naturalismo, depositando neste proces
so a dupla responsabilidade de construção das formas e de estrutura
ção da tela. 

Resolveu o d ilema das re lações entre o desenho e a cor. próprio do 
reallsmo, de uma maneira original: desenhava enquanto p intava já que 
"quanto mais a cor se harmoniza, mais o desenho vai se precisando .. "35 As 
figuras eram cons:trufdas pelos toques coloridos e nunca delineadas para 
depois serem preenchidas pelas tintas pois "a forma e o contorno dos 
objetos nos são dadas peJas oposições e os contrastes que resu ltam de 
suas co lorações particu lares ."36 

Disto resultava uma completa interpenetração entre a cor e o dese
nho e uma impressão de estabil idade da composição e densidade de 
seus elementos só encontrada nas telas c lássicas. 

Cézanne procurou exprimir o fundamento das coisas. seu ser, ape
nas através das cores pois , como dizia, estas eram "o lugar em que 
nosso cérebro se encontra com o universo. "J7 

Reduzindo às virtualidades do que era apenas visível as a lternativas 
de reconstrução do signif icado do mundo e não abrindo mão das sensa
ções primordiais, afi rmou as cores como segundo valor fundante da pin
tura. Tomando-a como instrumento do possível acesso à natureza que o 
c-ercava,. nelas descobriu a maneira mais eficaz de se manter próximo à 
real idade ainda que. no estúd io, se detivesse na elaboração da tela. 

Entendia, entim , que "para p intar um objeto em sua essência é pr,e
ciso t r o lhos de p intor, estes olhos que somente através da cor se apo
deram do objeto, o relaciona com os outros, fazem com que o motivo 
nasça da cor, que gemine."313 

35 Cézanne ApudDor;~n, P.M COII\IIirs.stiansavec Cezerone, Paris. 1978, pé.g 16 ".,.plus la couleur s'harmonl$e, 
plus le d~sln va se rpréclsant." 

36 C wn" Apud DQfall , P.M. Itlldem pàg 16. " .. .la lorme etle contour dcsoblcts nous sont donnés par les 
opposltions el: le!! contrastes qui résultan1 de teu n1 colorattons partlcuHeres." 

37 Apud H ss. Waller Documenta ra ta comprensión de la pintura moderna, Buenos Alr s. 1959. pég. 26 
" ... los colo res son cllugar en que nucstro cerebro se encuenlra con el universo.'' 

8 C zann Apvd Hess, Wall . r. cJocumentos para la comprenstÓn d la pmtura mod rna Buenos Arres. 19 9, 
pág 26: " ... para plnlar un objeto en su csencla cs pmclso temer olos de pintor, eses ojos quo sola mente 
en el co lor se apoderan de I objeto, lo relac ionan con os otros, ~cen con que el motivo nazca dcl color 
q uc germIne." 
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MEStRADO 

Necessidade, 
Racionalidade e Criação 

uma reflexão sobre a construção da história 

JOSÉ NEWTON COELHO MENESES 
Mestrando em 1-/lstória - FAFICH/UFMG 

RESUMO O artigo expõe aspectos de uma reflexão sobre a construção 
do discurso histórico, mediada pela necessidade de compreensão e pe:la 
racionalidade do historiador, à luz da diversidade de idé ias de pensado
res que aj1udaram a constru ir esta racionalidade ocidental na interpreta
ção das ações do homem e outros que a questionaram. 

"O tema histórico deve, necessariamente, estar ligado simpática 
e misteriosamente à mais profunda intimidade de seu autor'' 

Jacob Burckh rdt 

Introdução 

Refletir sobre alguns aspectos do trabalho de um studioso que busca 
inLerpretar uma cultura de um homem ou de um grupo de homens insta
lados no passado - trabalho do historiador, dentre outros - é tarefa a 
que se propõe o autor deste texto. Tarefa. aqui, com o significado de 
traba lho reflexivo prazeiroso (aprendizado) e não com o sentido pejora
tivo d ato obrigatório, quase mecânico. 

Com esta intenção, impossfvel cumpri1-la sem cons iderar a ação do 
homem (agente do passado e intérp rete do presente}, a sua racionalida
de (da mesma forma inerente aos atos de ambos) e o interesse cognitivo 
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