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Artigo

Relações formais e sociológicas entre a arte
ocidental da Idade Média e a arte Pré-Colombiana
Thiago Spindola Motta Fernandes
O presente artigo consiste em uma revisão das principais ideias discutidas por Eduardo Natalino
dos Santos e Esther Pasztory sobre a aceitação da arte pré-colombiana pelo Ocidente, seguido
de comparações formais e sociológicas entre obras de arte ocidentais da Idade Média e obras
produzidas por civilizações pré-colombianas. O principal objetivo do texto é demonstrar como
dois tipos de produções tão distintos se assemelham em suas soluções formais, em suas funções
e nos fatores que dificultaram a sua aceitação como obras de arte pelos europeus, destacando a
universalidade de uma ideia de arte a serviço do poder e como meio de persuasão e devoção.

Os povos mesoamericanos desenvolveram escritas pictoglíficas, que resultavam da combinação
de elementos pictóricos e glíficos. Surgidos provavelmente com os Olmecas por volta do ano 1.000
a.C., os objetos mais antigos que contêm essas escrituras foram encontrados nas regiões atingidas
pela expansão olmeca e onde se desenvolveram
as culturas teotihuacana, maia e zapoteca. Nessas
áreas surgiram três importantes tradições escritas: a maia, a zapoteca e a mixteconahua1.

blemas que dificultaram a aceitação dessas soluções pelos ocidentais.

O primeiro problema é a aceitação do sistema
pictoglífico mixteco-nahua como um sistema de
escrita. Alguns estudiosos aceitam apenas sistemas fonéticos de escrita, excluindo registros visuais que não codificam sons. A grande crítica de
Eduardo Natalino a esse tipo de pensamento é
contra o preconceito do mundo ocidental em relação às escritas não-alfabéticas e a subestimação
Eduardo Natalino dos Santos, no seu texto Os dos recursos específicos que sistemas pictoglíficódices mexicas: soluções figurativas a serviço cos e ideográficos podem apresentar.
da escrita pictoglífica, analisa os códices (assim
chamados pelos colonizadores) desenvolvidos Outro problema culmina de outro preconceipor algumas dessas culturas, que são registros to ocidental, quando as soluções figurativas
pictoglíficos em formato de livros cujo conteúdo dos tlacuilos são comparadas com as dos artisrevela temas de grande importância para a so- tas ocidentais e vistas como inferiores por não
ciedade que a produziu, em geral, e para as elites apresentarem perspectiva ou não representarem
governantes, como mitos de origem, histórias, o mundo realisticamente. Eduardo Natalino diz
epopeias, etc. O objetivo do autor é discutir as que certamente essas não seriam as prioridades
soluções figurativas desenvolvidas pelos tlacui- dos tlacuilos, e analisa as duas soluções plásticas
los (escribas) e “demonstrar que tais soluções adotadas por eles: o ponto de vista múltiplo e a
estavam a serviço das prioridades semânticas da vista em corte.
escrita mixteco-nahua”2. O autor cita alguns pro-
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Fig. 1: Detalhe da Tapeçaria de Bayeux, 1066-1077. Bordado em fios de lã sobre linho. 700 x 50 cm. Bayeux, França.

Com o ponto de vista múltiplo cada elemento da
mesma imagem é apresentado como se fosse visto de um ponto diferente. Em uma mesma composição, um elemento pode ser disposto como se
o olhássemos de cima, enquanto outro como se o
olhássemos de lado, por exemplo. O objetivo do
tlacuilo não é representar um determinado instante em um determinado ponto de vista, mas
dispor os elementos de maneira que sejam reconhecidos pelo observador-leitor. Predominam
figuras humanas e de animais de perfil, mas a
existência de algumas figuras frontais mostra
que as imagens em perfil não resultavam de uma
deficiência técnica ou de uma regra absoluta. A
frontalidade aparece quando seu uso destaca elementos mais significantes para a leitura.

importância para a leitura do conjunto pictoglífico. Nas civilizações mesoamericanas, a mera representação do que o olho vê era insuficiente. O
mundo sagrado (invisível) é o que prevalece.
Se a arte pré-colombiana causava um grande estranhamento quando comparada com a pintura
renascentista, é possível encontrar mais semelhanças entre os códices mesoamericanos e a arte
medieval europeia. As semelhanças vão desde os
aspectos formais até mesmo os sociais. Podemos
destacar primeiramente a ideia moderna de que
o artista deve ser “original”. Tal ideia não era partilhada pelos artistas medievais e tampouco pelos
mesoamericanos, as obras para ambos os artistas
eram constituídas a partir de modelos tradicionais.

Outra solução plástica adotada pelos tlacuilos,
a vista em corte, causou grande estranhamento
nos ocidentais, pois ela consistia em tornar visível o invisível, enquanto a pintura renascentista
tinha como base a representação do mundo visível. O que estava no interior das coisas e não poderia ser observado naturalmente, como peixes
dentro d’água e o interior de figuras humanas,
era evidenciado pelo tlacuilo, pois era de grande

Arnold Hauser observa uma distância maior entre a sociedade da antiguidade e as sociedades
primitivas, que estavam muito mais próximas
do homem medieval. Esta ideia é justificada por
Hauser pelo fato de que tanto a sociedade medieval quanto as primitivas possuírem uma arte que
se afasta da pura fruição estética para servirem
ao divino3.

Fig. 2: Detalhe da Tapeçaria de Bayeux, 1066-1077. Bordado em
fios de lã sobre linho. 700 x 50 cm. Bayeux, França.

A Tapeçaria de Bayeux (figuras 1 e 2) é um bordado do século XI retrata a vitória de Guilherme, duque da Normandia, sobre o rei Haroldo
II da Inglaterra, e serviu como propaganda para
Guilherme justificar e legitimar a sua invasão.
A concepção, as inscrições, o uso da narrativa e
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Fig. 3: Códice Zouche Nuttal, 1200-1521. Pintura em pele de veado. 19 x 23,5 cm. British Museum, Londres, Reino Unido.

a incorporação de temas animais são típicos da
arte românica do norte da Europa e sua estrutura remete às ilustrações dos manuscritos bíblicos
anglo-saxões. As cores utilizadas raramente se
relacionam à natureza e podem indicar a gama
de tinturas disponíveis na época. As bordas pictóricas, no alto e na base da peça servem de moldura e apresentam animais estilizados e cenas
cotidianas, como a aragem dos campos, indicando a estação do ano4. Enquanto a borda de cima
é puramente decorativa, a de baixo, em algumas
partes, pertence à história narrada.

A importância dos códices para os povos da Mesoamérica pode ser comparada com a importância das iluminuras para o homem medieval, pois
ambos tinham a função de manter viva e disseminar uma crença. A Tapeçaria de Bayeux, apesar de ser uma arte secular, e não uma iluminura
religiosa, também pode ser comparada com os
códices mesoamericanos, pois eles não se limitavam apenas à religião e também poderiam ter
funções políticas ou históricas, como é o caso do
Códice Zouche-Nuttall (1200-1521), que narra a
história do governante mixteca lorde Oito Veados Garra-de-Onça, que viveu entre 1063 e 1115
Segundo Hauser, a Tapeçaria de Bayeux apresen- d.C (figura 3). O códice inclui seus casamentos,
ta um “estilo de extraordinária fluência, com mui- conquistas políticas e militares, e do outro lado
tos e variados episódios e com um amor impres- registra a genealogia da dinastia até a invasão essionante aos detalhes realistas”. Apesar de não panhola, por volta do ano de 15206.
ser uma arte monástica, como a maioria daquela
época, é a peça que mais nos revela os recursos A demonstração da genealogia da dinastia no
disponíveis naquele momento e constitui um re- códice é um modo de legitimação do direito de
reinar, assim como a Tapeçaria de Bayeux serviu
gistro importantíssimo da vida no século XI5.
como uma forma de legitimação do poder de Gui-
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lherme. Isso demonstra como a arte, em qualquer
civilização, é utilizada como forma de persuasão e
está a serviço de quem detém o poder.
As duas peças apresentam narrativas. A tapeçaria narra desde os acontecimentos que levaram
à Batalha de Hastings até a morte de Haroldo,
após levar uma flechada7 e ser derrubado por
um cavaleiro normando. A narrativa do códice
apresenta uma estrutura calendárica homogênea
da história da dinastia mixteca, que parte de seu
princípio mitológico até o sacrifício de Tlacascupeth, também com uma flechada. Apesar de a Tapeçaria de Bayeux não possuir qualquer função
calendárica, uma característica desse tipo de estrutura pode ser encontrada nela, em cenas que
indicam a estação do ano. A função calendárica
no códice é exercida por figuras de animais, que
também estão presentes nas bordas da tapeçaria.
Embora na tapeçaria essas figuras sejam apenas
artifícios decorativos, é impressionante como a
solução pictórica se assemelha à utilizada no códice. A semelhança é ainda maior se comparado
com o Códice Borgia (figura 4), que apresenta as
figuras de animais em colunas horizontais, quase
do mesmo modo que são dispostas na Tapeçaria
de Bayeux.
Inscrições tipográficas também auxiliam a narrativa da Tapeçaria de Bayeux, explicitando o conteúdo das cenas que seguem um fluxo horizontal
(da direita para a esquerda) em uma única linha,
em uma solução muito diferente da que foi utilizada no códice, que tem a narrativa orientada por
linhas vermelhas8. Mas ao mesmo tempo apresenta soluções que se assemelham a ele, como a
composição de personagens predominantemente
em perfil, assim como o fundo em cor neutra e a
composição plana e linear, no sentido wolffliano9,
que criam um conjunto de semelhanças formais.
Um dos artifícios utilizados no códice é a vista

Fig. 4: Códice Borgia, séc. XVI. Pintura em pele de animal, 27 x 27
cm. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticano.

em corte, que pode ser encontrada na figura do
peixe no rio, e as diferenças de tamanho entre as
figuras, que indicam uma hierarquia que não é
tão bem definida na tapeçaria.
Esther Pasztory, no texto Aesthetics and pre-columbian art, relaciona a estética, campo da filosofia ocidental, com a arte pré-colombiana, e discute a atribuição de um conceito de “arte” a certas
peças produzidas por nativos das Américas, apesar de esses povos não possuírem, até onde sabemos, uma palavra para designar “arte”10.
Segundo Pasztory, quando as Américas foram
conquistadas, a arquitetura e a engenharia eram
as únicas artes dos povos nativos admiradas pelos europeus. As outras artes eram vistas como
imagens pagãs e obras do diabo que deveriam
ser destruídas. Ao mesmo tempo em que surgia,
posteriormente, uma ideia de clássico na Europa, surgia também um interesse pelo exótico, e
aquelas imagens consideradas demoníacas passaram a ser do interesse de colecionadores europeus. Mas ainda assim eram vistas como meras
curiosidades.
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A autora destaca que sem o surgimento do conceito filosófico de estética, assim como o conceito
de “sublime”, não seria possível o interesse científico e pessoal dos europeus pelos objetos artísticos pré-colombianos. No século XVIII tornou-se
possível a separação entre os aspectos estéticos
das obras de arte e seus aspectos funcionais, sociais e religiosos, e a arte das Américas passou a
ser vista de duas maneiras: a estética e a científica. O estrangeiro pôde finalmente ser apreciado
sem precisar ser semelhante e sem que isso fosse
julgado como um ato de heresia.

Assim como a arte pré-colombiana, estilos ocidentais que não se encaixavam nas teorias evolutivas da arte também eram rejeitados pelos
europeus, como é o caso da arte gótica. A maior
semelhança que esses dois tipos de produção
carregam é o fato de terem sua compreensão e
apreciação prejudicadas pela estética ocidental,
que tinha como padrão o ideal clássico.

As teorias evolucionistas acreditavam que a arte
sempre partiria da abstração até chegar ao naturalismo. Com a arte pré-colombiana acontece o
contrário, a arte dos Olmecas, que é a mais antiga da Mesoamérica, é uma das mais naturalistas,
enquanto as posteriores em geral são mais contidas. As produções que não se encaixavam nessa
sequência evolutiva linear ocidental eram condenadas pelos europeus. Esther Pasztory defende
que “o naturalismo não é uma visão específica,
tampouco uma habilidade tecnológica pertencente a um determinado estágio da cultura; ele
tem mais a ver com as demandas sociais e políticas de um determinado contexto”.

Apesar disso, Worringer rejeita a ideia de uma
“estética gótica”, pois para ele a palavra “estética”
remete à beleza, e o gótico nada tem a ver com
a beleza, sua verdadeira grandeza não tem relação com isso. Seguir essa lógica para tratar da
arte pré-colombiana torna-se perigoso, pois ao
contrário da Idade Média, que apresenta inúmeros registros, documentos e tratados, pouco restou dessas culturas além de vestígios materiais
que não nos fornecem dados precisos. Porém
Pasztory observa que na arte pré-colombiana,
em geral a beleza também não é a principal preocupação.

Wilhelm Worringer foi o primeiro a tentar propor uma verdadeira interpretação psicológica
dos valores formais da arte gótica e a fazer uma
apreciação positiva deles. Worringer defende que
Mas o surgimento da estética não foi o suficien- uma verdadeira psicologia do estilo deve explicar
te para que o naturalismo idealista da arte grega os valores formais como expressões exatas dos
deixasse de ser o estilo favorito do ocidente. A valores interiores, rejeitando o dualismo fundoarte das Américas ainda era legitimada em com- forma11. Até então só era considerado o que o
paração com a arte clássica. A arte maia chamou artista conseguiu fazer, enquanto aquilo que ele
a atenção dos europeus no século XVIII justa- tentou fazer, a sua intenção artística, era ignoramente por ser naturalista e poder, de certo modo, da. Na medida em que foi surgindo a necessidade
ser comparada com a arte da Grécia antiga, en- de evidenciar diferenças de intenção, e não mais
quanto a maioria dos outros tipos de produções de capacidade, na análise de obras de arte, a arte
artísticas pré-colombianas só foram aceitas como gótica pôde começar a ser compreendida e apreobras de arte com o êxito das linguagens moder- ciada, assim como a arte dos povos nativos das
nistas do século XX que incitaram o gosto pela Américas e das demais culturas não-ocidentais,
ou não-clássicas.
abstração.
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Fig. 5: O sepultamento de Cristo, c. 1250-1300. Miniatura em
papel velino. Koninklijke Bibliotheek, Holanda.

Fig. 6: Tlalocan. Pintura mural. Palacio de Tepantitla, México.

A afirmação de Pasztory, de que “o naturalismo
tem a ver com as demandas sociais e políticas
de um determinado contexto” pode ser aplicada também na arte gótica, indo de encontro aos
pensamentos de Worringer. Também não podemos deixar de observar que a arte gótica e a arte
pré-colombiana eram mais que objetos decorativos ou de apreciação estética, eles tinham funções relevantes em suas sociedades, geralmente
religiosas, e eram importantes meios de comunicação e persuasão. Por isso, em ambos os casos,
a preocupação funcional vem antes da estética. O
caráter transcendental também é uma importante característica de ambos.

Na imagem do Sepultamento de Cristo (figura
5), presente em um manuscrito produzido entre
1250-1300, o caráter solene e decorativo da arte
românica é deixado de lado, dando lugar a outras
soluções de composição.
É possível perceber o esforço do artista gótico em
estabelecer uma simetria, mas a ausência de naturalismo ainda é muito evidente. Não parece lhe
importar que os servos, abaixo de Cristo, sejam
muito menores que as demais figuras divinas,
e tampouco parece lhe importar a beleza, sua
principal preocupação parece ser demonstrar os
sentimentos das figuras. Trata-se de uma imagem de caráter transcendental, espiritual, onde
o artista trata do sagrado (invisível) e por isso a
representação do visível pouco lhe importa.
Em comparação com o Sepultamento de Cristo,
trago uma obra pré-colombiana que também tem
a morte como tema central, o Paraíso de Tlaloc
(figura 6), mural de Teotihuacan.
Assim como o gótico, a arte de Teotihuacan aponta para o eterno, o transcendental. Seu sentido é
mítico, religioso, e não é captado na materialida-

Fig. 7: detalhe da figura 6.
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NOTAS

Hieronymus Bosch, Tríptico do Jardim das Delícias, 1490-1500.
Óleo sobre madeira, 220 x 97 cm. Museu do Prado, Madri.
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Ao comparar obras de povos tão distantes geograficamente, cronologicamente ou culturalmente, é possível perceber como a arte apresenta semelhanças universais em suas funções.
de, mas na espiritualidade. Essa civilização, que
aspira ao sublime, não tem o “agradável” como
parte de seu mundo. O mural que representa
o paraíso terrestre de Tlaloc, apesar de possuir
uma grande mistura pouco ordenada de figuras humanas, borboletas e plantas, que pode ser
comparada também ao Jardim das Delícias de
Hieronymus Bosch (figura 7), ao mesmo tempo
revela um grande esforço em impor uma simetria em sua composição.
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