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Resumo: Nesta obra abordarei parte da filosofia de Nelson Goodman no tocante a 

sua teoria estética e sua rejeição das usuais teorias da representação pictórica, ou 

figuração,  que  se  baseiam  na  relação  de  semelhança  por  características  comuns 

entre símbolo e objeto. Em sua teoria Goodman propõe que deve ser abandonada a 

posição que sustenta a semelhança como critério suficiente de realismo ou natura-

lismo  figurativo.  Para  isso  é  necessário  que  adotemos  a  noção  de  representação 

pictórica como uma forma denotativa, inclusa dentro das teorias semânticas da refe-

rência,  e  que  ela  funcione  mais  ou  menos  como  descrições  verbais  para  objetos. 

Argumentarei que semelhança não é condição necessária ou suficiente para asse-

gurar uma representação figurativa. Para isso estruturarei a dissertação de forma a 

garantir três pontos fundamentais: (a) a crítica de Goodman a relação de semelhan-

ça de como critério suficiente e necessário ao realismo figurativo com base em ter-

mos de posses de características comuns entre objetos; (b) a crítica às concepções 

ingênuas de figuração e sua relação com os termos de (a); e (c) a recorrência a uma 

ideia de aprendizado e construção simbólica para a resolução de (a) e (b). 

Palavras chave: Nelson Goodman, Linguagens da Arte, teoria da figuração, seme-

lhança, realismos figurativos.  
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Abstract: On this work I will analyze part of Nelson Goodman's aesthetic theory and 

his refutation of usual theory pictorial representation, or depiction, that are grounded 

on  resemblance  relationship between  symbols and  its  objects.  In  his theory  Good-

man argues that resemblance taken as necessary and sufficient criterion to pictorial 

naturalism or realism is doomed. We must adopt the very notion of pictorial represen-

tation as a kind of denotation, part of semantic theories of reference and that works 

approximately as verbal descriptions for objects. I will argue that resemblance is no 

necessary  and  nor  sufficient  condition  to  guarantee  a  pictorial  representation.  The 

structure of this thesis will use these three main points: (a) Goodman's criticism for 

resemblance relationship as necessary and sufficient to pictorial realism or natural-

ism; (b) the criticism to naïve depiction theories and its relational uses of (a); and (c) I 

will analyze an idea of learning and symbolic construction for the resolution of (a) and 

(b). 

 

Key words: Nelson Goodman, Languages of art, depiction theory, resemblance, pic-

torial realisms.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nelson Goodman foi proeminente figura nos círculos da filosofia analítica du-

rante parte considerável da segunda metade do Século XX. Sua filosofia passa por 

temas tão variados quanto instigantes. Começando com sua pesquisa de doutorado, 

A study of qualities, onde faz uma abordagem de uma forma contemporânea de no-

minalismo e de um tipo de fenomenalismo que posteriormente foi republicado com 

considerável número de modificações, após sugestões diversas de Quine e Carnap, 

como Structure of appearance. Passou depois a temas de epistemologia e lingua-

gem publicando séries de artigos sobre o problema do significado, certeza epistêmi-

ca, simplicidade, mereologia, etc., parte considerável deles coligidos posteriormente 

em Problems and projects. Desenvolveu também uma teoria da predição, onde tam-

bém lida com os puzzles da indução, em Fact, fiction and forecast. Fez uma das pri-

meiras abordagens em estética dentro da filosofia analítica em Linguagens da Arte, 

criticando as teorias das representações pictóricas, construindo uma teoria dos sis-

temas  notacionais  e  propondo  um  relativismo  epistêmico  que  propõe  a  paridade 

cognitiva entre ciências, artes e filosofias, tendo como foco a diferença entre siste-

mas simbólicos. Este relativismo é novamente retomado junto com seu nominalismo 

em Ways of worldmaking, onde desenvolve o que chama de irrealismo, ou a forma 

relativista de tomar diversas abordagens construtivas como pares, rejeitando qual-

quer  tipo  de  absolutismo  filosófico  e  defendendo  que  devemos  julgar  um  sistema 

simbólico através do grau de correção próprio e não devido a meros hábitos de jugo 

que poderíamos chamar naturalizados. E retoma os diversos temas em suas duas 

últimas obras, Of mind and other matters e Reconceptions in philosophy and other 

arts and sciences. A relevância de Goodman é patente em diversos aspectos e sua 

filosofia demonstra riqueza ao abordar questões tão diferentes, de forma a, inclusive, 

retomar a quase totalidade de suas teorias em obras diversas, se não compondo um 

grande sistema, ao menos chegando próximo disso1. 

Nesta obra abordarei parte da filosofia de Nelson Goodman no tocante a sua 

teoria estética e rejeição das usuais teorias da representação pictórica, ou figuração, 

                                            
1  Denna  Shottenkirk,  em  seu  Nominalism  and  its  aftermaths,  defende  que  durante  todo  o 

percurso intelectual de Goodman não houve algo como um abandono do nominalismo, inclusive em 
sua estética, deixando certas consequências, às vezes, não tão agradáveis. Entretanto não entrarei 
em tópicos como nominalismo, teorias da projeção, focarei somente no problema da semelhança na 
teoria da figuração. 
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que se baseiam na relação de semelhança por características comuns entre símbolo 

e objeto. Em sua teoria Goodman propõe que deve ser abandonada a posição que 

sustenta a semelhança como critério suficiente de realismo ou naturalismo figurativo. 

Para isso é necessário que adotemos a noção de representação pictórica como uma 

forma denotativa, inclusa dentro das teorias semânticas da referência, e que funcio-

ne mais ou menos como descrições verbais para objetos. Argumentarei que seme-

lhança não é condição necessária ou suficiente para assegurar uma representação 

figurativa. Para isso estruturarei a dissertação de forma a garantir três pontos fun-

damentais: (a) a crítica de Goodman a relação de semelhança de como critério sufi-

ciente e necessário ao realismo figurativo com base em termos de posses de carac-

terísticas comuns entre objetos; (b) a crítica às concepções ingênuas de figuração e 

sua relação com os termos de (a); e (c) a recorrência a uma ideia de aprendizado e 

construção simbólica para a resolução de (a) e (b). 

Para tomar a relação representação pictórica como uma relação de denota-

ção é necessário que se faça algumas construções. A primeira delas é tomar qual-

quer representação como um símbolo que está no lugar de um objeto. Diz, "[...], a 

natureza  da  representação  carece  de estudo  prévio  em  qualquer  análise filosófica 

dos modos como os símbolos funcionam nas artes e fora delas" (LAP, p. 35). Temos 

a  pista  prévia  do  que  procurar  para  estruturação  de  sua  estética,  que  poderemos 

chamar de teoria semântica da figuração, seguindo a sugestão do próprio Goodman 

em seu ensaio The way the world is 2 (GOODMAN, 1972, p. 31). Dizer sobre as fun-

ções simbólicas já aponta também para o uso de uma representação como um sím-

bolo que está no lugar de um objeto, o que estabelece sua função denotativa. Ou 

seja, uma representação é uma denotação à medida que há um símbolo e ele está 

por um objeto. 

Ainda no primeiro parágrafo da obra, o autor define mais ou menos seu pla-

no de curso para os dois primeiros capítulos, sendo: (1) a frequência do uso de re-

presentações em artes figurativas; (2) a infrequência da mesma noção de represen-

tação para artes não figurativas; (3) seu uso análogo a descrições verbais enquanto 

meio  de  significação;  (4) ainda  enquanto  meio  de  significação,  sua  diferença  para 

outras formas referenciais (LAP, p. 35-36). O filósofo usa uma ideia de estética unifi-
                                            
2 No ensaio a expressão utilizada é "laguage theory of pictures", preferi "teoria semântica" a 

"teoria linguística" por achar mais condizente com o corpo da obra.  
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cada  para  lidar  com  diferenças  referenciais  relacionadas  às  mídias  de  construção 

estética como um todo. Faz isso através de uma teoria da figuração como um símbo-

lo que está no lugar de um objeto, cria uma teoria da expressão e através de uma 

teoria da notação que dá conta de outras formas de referência simbólica. 

Na primeira seção de Languages of art, a estratégia de autor é clara: toman-

do a ideia de representação como algo amplo o suficiente de modo que possa ser 

considerada  uma  forma  denotativa  que  envolva  tipos  diversos  de  representação, 

principalmente  a  pictórica  e  a  descrição  linguística,  o  autor  se  desfaz  da  ideia  de 

semelhança  como  critério  fundamental  de  reconhecimento  de  uma  representação 

pictórica, aproximando-a da representação como forma linguística. A ideia é propor 

uma semântica da imagem e das artes em geral. Por isso evita fazer distinções inici-

ais mais evidentes sobre a natureza de seu estudo. Há, entretanto, uma nota de ro-

dapé com uma distinção importante, onde afirma que na primeira parte de sua obra 

tomará  "representação"  por  "representação  pictórica"  ou  "figuração",  todavia,  sem 

que sejam distintas sempre. Na obra a maior parte dos usos das expressões acima 

são tomadas por representação num sentido lato, envolvendo todas elas. Minha vi-

são é que tal estratégia pretende esfumaçar a distinção entre as representações lin-

guística  e  a  representação  pictórica,  mantendo  o  foco  de  que  uma  representação 

pictórica, para o autor, deverá ocupar uma posição de grande proximidade com a da 

representação linguística, sendo por isso possível, inclusive, o uso de métodos lin-

guísticos para a análise de uma representação figurativa. Claro que ainda são usos 

diferentes da relação de representação, minha intenção nesse aspecto é usar "figu-

ração"  ("depiction")  ao  invés  de  "representação  pictórica",  como  sugere  o  próprio 

Goodman em Reconceptions (GOODMAN, 1988, p. 121) quando me referir a "figu-

ração"  ou  representação,  usando  ainda  descrição  quando  for  uma  representação 

linguística denotativa. 

A concepção central da primeira parte  de Languages of art como um todo 

(caps. 1) é justamente uma teoria estética como braço das teorias da referência, fo-

cando na exclusão da relação de semelhança como critério necessário e suficiente, 

atrelado e naturalizado à relação de representação como um aspecto necessário ao 

que podemos chamar de realismo figurativo, pictórico, ou até realismo artístico.  
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Nessa teoria da referência, Goodman argumentará que há modos de refe-

rência,  que  seriam  ou  denotativos,  ou  exemplificativos.  Inicialmente  esses  modos 

abordariam suas referências de formas diversas. Os modos denotativos, e a repre-

sentação pictórica é uma de suas formas, atuará numa relação de estar no lugar de 

um objeto, como já dito. Ela partirá da etiqueta para um objeto específico, ou de um 

termo geral para um objeto. Abro parênteses e afirmo que etiquetas não são neces-

sariamente palavras, mas símbolos que funcionem como meios de referência a um 

objetos. Essa forma de referir é essencial naquilo que posteriormente ele chamará 

de "fazer mundos", "podemos ter palavras sem um mundo, mas não podemos ter um 

mundo sem palavras ou outros símbolos" (GOODMAN, 1978, p.6).  

Já a relação de exemplificação funciona de forma diferente. Ele requer que o 

que a etiqueta faça a referência de uma etiqueta através de um objeto. Não sendo, 

entretanto, essa referência total, mas dentro de instâncias do termo geral. Goodman 

argumenta que não é o caso de uma exemplificação instanciar todas as proprieda-

des de um objeto, haverá normalmente, a exemplificação de uma ou outra proprie-

dade de um objeto.  

A relação de exemplificação funcionará como base a dois tipos de exemplifi-

cações, a literal e a metafórica. Sendo que a representação metafórica é base da 

noção de expressão que Goodman desenvolverá para explicar o uso de exemplifica-

ção com posse metafórica de características de objetos. Aires Almeida faz o seguin-

te esquema para os modos de referência que Goodman desenvolve nos primeiros 

capítulos de LA (Almeida, 2006, p. 24): 

 

1.1. Semelhança, figuração e aprendizado 

Tentarei  delinear  uma  linha  de  investigação  em  que  Nelson  Goodman  de-

senvolve sua teoria da representação através da negação de alguns pontos diver-

sos.  E  a  posterior  adoção  de  uma  linha  pragmática  da  relação  de  representação, 

Referência 

Denotação 

Representação 
pictórica 

(figuração) 

Descrição 

Exemplificação 

Literal 

Metafórica Expressão 
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onde o contexto e a aprendizagem definirão quando ocorrerá uma representação e 

não somente aspectos lógicos, epistêmicos ou ontológicos.  

Nelson Goodman no capítulo inicial de Linguagens da Arte tem por objetivo 

refutar teorias da representação que lidem com a relação de semelhança de forma 

dogmática. Em que as artes figurativas serão reféns da relação de semelhança, uma 

vez que ela seria sempre condição suficiente e necessária para o estabelecimento 

da representação pictórica. Para refutar essa ideia ele abordará as teorias que acei-

tem isso em alguns planos. Sendo eles: plano lógico, plano ontológico, plano epis-

têmico, plano técnico-artístico e convencional e plano ficcional.  

Meu objetivo aqui é estruturar os argumentos com que Goodman desenvol-

veu na parte inicial de Languages of art. Para isso me baseio nos planos especifica-

dos, que conterão distinções importantes para a compreensão da relação de figura-

ção e seus aspectos negativos. Delinearei rapidamente as formas como esses pla-

nos serão construídos de modo a negarem a relação de figuração como posse gran-

de proporção de características em comum como realista ou naturalista per se, am-

bos inicialmente construídos de forma pré-teórica pelo filósofo.  

A primeira abordagem, a relação de figuração como posse de semelhança 

de características comuns entre objetos, será aquela que toma o plano lógico da re-

lação de semelhança. O filósofo desenvolverá o aspecto lógico da relação de seme-

lhança e o comparará com a relação de figuração e suas propriedadess lógicas. Pa-

ra isso negará como partes da relação de representação figurativa as propriedades 

pertencentes à relação de semelhança, sendo elas reflexividade e simetria, além da 

ideia de que graus de semelhança puros são necessários para estabelecer a figura-

ção ou qualquer tipo de representação.  

A segunda abordagem trata de forma mais explícita a posse de característi-

cas  comuns  entre  símbolo  e  objeto.  Goodman  partirá  do  empirismo fenomenalista 

para em seguida refutá-lo. Será analisada a relação que se desenvolve entre objetos 

com características simples e não analisáveis e uma determinada relação de isomor-

fismo entre o que é plenamente percebido e até o que é representado. Estes objetos 

simples aparecerão  através da terminologia dos dados sensíveis, tomadas aqui a-

través da noção de "inocência do olhar". E o isomorfismo como o tipo de figuração 
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em  que  os  dados  sensíveis  são  captados  pelo  observador  como  a  totalidade  das 

características sensíveis na qual há a figuração plena do objeto por seu símbolo 3. 

Em que haverá pressuposições tanto ontológicas quanto epistêmicas que o filósofo 

atribui as teorias ingênuas da representação.  

As teorias ingênuas da figuração e o olhar inocente serão base para a sus-

tentação de dois tipos de realismo: por ilusão de realidade e por informação. Os rea-

lismos  em  questão  carregarão  a  pressuposição  de  que  (1) figura e figurado  serão 

semelhantes entre si desde que carreguem características visuais comuns entre si e 

(2) que essa posse ocorra em grau razoavelmente elevado. 

Devo fazer uma clarificação sobre a relação de representação que Goodman 

pretende construir e a relação de representação que ele toma por usual entre teóri-

cos dar representação pictórica. A relação que ele toma por usual é a de que há um 

tipo de representação pictórica que funcione também como um símbolo para um ob-

jeto. De forma que a é um símbolo e b é um objeto; a e b se encontra numa relação 

F de figuração, Fab; para que haja essa relação uma figuração deve cumprir o re-

quisito de a ser semelhante a b; ou de a ser consideravelmente semelhante b. O que 

Goodman propõe é que se abandone essa concepção de figuração.  

Para Goodman é melhor que tomemos uma relação de figuração como sub-

classe  de  uma  relação  de  denotação.  Ou  seja,  toda  figuração  é  necessariamente 

uma denotação. Para ser figuração uma relação entre um símbolo a e um objeto b 

deve antes de tudo denotar através de uma relação D. Se a figura b, então, a denota 

b. Denotação é um dos diversos tipos de simbolização. Simbolização é a substitui-

ção  de  um  símbolo  por um  objeto.  Uma  denotação  é  um  tipo  de  símbolo  em  que 

uma etiqueta que está no lugar de um objeto. 

O que pretendo argumentar é que Goodman não aceita algo como uma rela-

ção  de  semelhança  entre  objetos  como  definidores  suficientes  de  uma  relação  de 

representação figurativa, mesmo em realismo artístico. Para tanto Goodman desen-

volverá fortes argumentos que negarão, por exemplo, semelhança, objetos sensori-

almente simples, perspectiva como forma objetiva de figuração da realidade, objetos 
                                            
3 Creio que a análise e refutação da linguagem fenomenalista é algo que Goodman herda 

de forma direta do positivismo lógico mais do que do Tractatus Logico-philosophicus de Wittgenstein. 
Isso pelo fato de Goodman fazer em seu Structure of Appearance uma leitura da linguagem fenome-
nalista que aparece no Logische aufbau der Welt de Rudolf Carnap. 
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ficcionais, entre outros pontos que sustentem que uma figuração é uma cópia fiel da 

realidade. Para que haja essa negação de forma eficiente, Goodman argumentará 

que  a  representação deve  possuir  aspectos  pragmáticos,  culturalmente  relativos  e 

construtivos. Através desses aspectos, Goodman tomará a figuração como um tipo 

de sistema simbólico em que a representação seja tomada como um símbolo que 

está no lugar de um objeto.  

Na parte final desta dissertação tentarei dar uma resposta para solucionar a 

noção  de  uso  de  semelhança  em  imagens.  A  solução  será  que  o  aprendizado  é 

constitutivo para devidos usos da relação de semelhança. Esta solução é apresen-

tada analogamente como parte da solução que Goodman dá ao problema da falsifi-

cação perita de uma obra de arte. Goodman argumenta que mesmo que não haven-

do  critérios  perceptivos  claros  num  momento  para  a  distinção  de  uma  obra  e  sua 

falsificação perita, num momento posterior essa distinção apenas por meios visuais 

será possível desde que se aprenda a perceber. O aprendizado ocorrerá de forma 

distal.  Em  primeiro  lugar se  estabelece maneiras  de  definir qual  é  a  falsificação  e 

qual é a obra original. A partir desse momento se procurará elementos que as dife-

renciem. O aprendizado desses elementos ocorrerá até que em um momento poste-

rior as pinturas sejam consideradas dessemelhantes.  

Aplicando esse argumento à teoria da figuração, é possível estabelecer que 

semelhança não é de forma alguma uma relação universal e absoluta entre uma fi-

guração e seu objeto. Escapo assim de uma justificação fenomenalista e pressupo-

nho um tipo de fisicalismo pré-teórico. O aprendizado passa a ter mais importância 

nas noções de figuração e realismo do que a semelhança por si mesma. O que an-

tes era um tipo de realismo baseado em concepções absolutas de posse de caracte-

rísticas comuns entre objetos é agora um realismo por hábito e educação.  

.  
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2. REPREENSÕES À SEMELHANÇA 

Como introduzi acima, Nelson Goodman pretende fazer uma abordagem das 

relações de representação e representação pictórica, doravante figuração, que seja 

geralmente  independente  da  noção  de  semelhança.  Descreverei  o  caminho  que o 

filósofo percorreu para refutar essa concepção nesta seção. Em primeiro lugar colo-

carei o problema desse tipo de representação por semelhança dentro de um quadro 

geral que Goodman pretende negar, dentro de seus ataques a noção de semelhan-

ça compilados num artigo posterior a Linguagens da Arte, Seven strictures on simila-

rity,  que  descreverá  sete  restrições aos  usos  mais  correntes  da  relação de  seme-

lhança, focando na primeira e sétima restrições. Descreverei as fórmulas que o autor 

usa para enquadrar as concepções ingênuas de figuração que são dependentes da 

noção de semelhança. Em seguida, desenvolverei as propriedades lógicas da noção 

de  semelhança  dentro  da  teoria  das  relações  binárias,  sendo  elas  reflexividade  e 

simetria. Argumentarei posteriormente que seus usos na representação pictórica são 

limitados.   

2.1. As restrições à relação de semelhança 

Em seu ensaio Seven strictures on similarity Goodman faz um apanhado ge-

ral  das  restrições  levantadas  aos  usos  da  relação  de  semelhança  em  sua  obra. 

Permeiam parte considerável de sua filosofia, mas sendo pelo menos quatro delas 

idiossincráticas de Linguagens da Arte; outras duas presentes em Structure of appe-

arance e Fact, fiction and forescast; e a última sendo uma generalização daquilo que 

tomamos como a noção de semelhança. Essa seleção faz parte do que Goodman 

chama de sete restrições à relação de semelhança, em que critica usos recorrentes 

da relação de semelhança para elucidar determinados problemas filosóficos. Os e-

numerarei rapidamente e construirei o primeiro e o sétimo ataques: semelhança co-

mo critério de realismo e semelhança como posse de características comuns,  res-

pectivamente, que serão importantes em meu estudo. 

Em Seven strictures Goodman aborda sete modos de como a noção de simi-

litude normalmente aparece na argumentação filosófica e de como é atribuída a ela 

uma relevância errônea. É comum que se tome a noção de similitude como resposta 

a  diversas  questões  filosóficas,  e  normalmente  essas  abordagens  estão  erradas, 

argumenta o filósofo. Tendo isso em mente, levantou as formas como a relação de 
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similitude  é  normalmente  abordada  e  as  atacou  de  maneira  correspondente.  São 

esses ataques: 

1. Semelhança não estabelece diferenças entre uma figuração e uma 

descrição, também não serve como critério necessário a tomar algo 

como um ícone de e tampouco para avaliar uma representação co-

mo realista ou naturalista (PP, p.437); 

2. Similitude  não  implica  que  inscrições  sejam  réplicas  umas  das  ou-

tras, ou pertençam ao mesmo grupo de tipos (PP, p. 438); 

3. Semelhança  não  implica  que  duas  ou  mais  performances,  experi-

mentos, ou comportamentos sejam repetições um dos outros (PP, p. 

439); 

4. Semelhança não explica necessariamente uma metáfora ou verdade 

metafórica (PP, p. 440); 

5. Semelhança  não  é  justificação  para  nossas  práticas  indutivas  ou 

preditivas (PP, p. 441); 

6. Similitude entre particulares não é razão suficiente para definir quali-

dades (PP, p. 441); 

7. Semelhança não pode ser medida ou igualada em termos de posse 

de características comuns (PP, p. 443). 

Quase todos esses ataques de Goodman possuem lugar em Linguagens da 

Arte, mas julgo que para a discussão que desenvolvo abaixo apenas a primeiro e a 

última  restrições  sejam  relevantes.  Isso  porque  a  segunda  restrição  é  referente  à 

teoria da notação e pressupõe propriedades distintas da figuração, e meu foco não é 

teoria da notação; a terceira restrição é melhor aproveitada em uma argumentação 

sobre performances e ciência, também não possuindo foco central em meu trabalho; 

a quarta restrição é parte da análise da teoria da metáfora não será aqui abordada 

por não tocarmos na teoria da metáfora, apesar de ser muito interessantes para a 

análise de aspectos não denotativos de uma figuração; a quinta restrição é melhor 

instrumento na análise de uma teoria da projeção com base numa teoria da indução; 

e, por fim, a sexta restrição não tem peso na nossa análise da relação de figuração 

por ser argumento empregado em sua teoria nominalista e da descrição de qualida-

des. 
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2.1.1. Restrição à ideia de que a semelhança é critério suficiente e necessário 

ao realismo 

Dos ataques acima descritos à relação de semelhança, o primeiro é central a 

nossa análise da representação pictórica, tendo lugar de destaque no capítulo inicial 

de Linguagens da Arte. Nele Goodman fará uma abordagem das formas de figura-

ção e sua relação com a noção se semelhança, mostrando que a relação de seme-

lhança não é por si só critério suficiente para que haja uma relação de representa-

ção. Argumenta também que mesmo que em algum contexto a semelhança seja sin-

toma para estabelecer parte da relação, não será suficiente para estabelecer a rela-

ção como um todo. E, por fim, semelhança não é critério suficiente para que haja o 

realismo ou naturalismo figurativo. 

Tomo por hora "realismo figurativo" e "naturalismo figurativo" como a pres-

suposição de um tipo de técnica de figuração que tenha como objetivo a figuração 

da natureza como algo fiel e objetivo, algo como um espelhamento isomórfico. A i-

deia geral é que uma obra que pertença a um realismo figurativo seja uma relação 

entre um objeto e seu símbolo, em que possuam o máximo possível de característi-

cas em comum compartilhadas. Goodman usa  a noção de realismo de forma pré-

teórica, não fazendo uma definição de qualquer uma em momento algum de suas 

obras. Apenas dá certos indícios de seus usos em Linguagens da Arte e em  Mind 

and Other Matters.  Entretanto é de fundamental importância que consigamos delimi-

tar seu uso, mesmo que seja para fins meramente instrumentais.  

A semelhança não é critério suficiente para haver uma relação de figuração 

entre objetos. Segundo Goodman, não é suficiente a mera semelhança entre uma 

figuração  e  seu  objeto  para  que  a  relação de  representação  ocorra.  O  estabeleci-

mento de representação através da semelhança leva a maus entendidos, uma vez 

que podemos tomar dois objetos com máximo grau de semelhança entre si e esses 

objetos não serão geralmente representações um do outro. O exemplo mais caracte-

rístico que o autor usa é o da moeda que não é representante de outra moeda de 

mesmo valor, outro exemplo no mesmo tom é o de irmãos gêmeos que não repre-

sentam um ao outro. Não é o caso que ocorra uma figuração apenas porque  dois 

objetos se assemelham.  
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Mesmo que utilizemos um quadro de referência4, não se pode garantir que a 

semelhança seja suficiente para a figuração. Uma vez que determinemos a referên-

cia de uma figuração, mesmo que nos atenhamos à semelhança de sua referência 

como algo a ser respeitado ao representá-la, não podemos disso inferir que um obje-

to x figure um objeto y por se assemelharem, o fato de se assemelharem pode ser 

apenas incidental. No ensaio citado o exemplo de Goodman é o de que o enunciado 

"as sete últimas palavras dessa página"  pode representar de fato outro enunciado 

idêntico, mas isso seria apenas incidental, poderia representar qualquer enunciado 

ou grupo de palavras que fossem denotados pelo enunciado citado. Não sendo, por-

tanto,  a  semelhança  condição  suficiente  à  representação  mesmo que  a  referência 

esteja dada.  

Figuração por semelhança não estabelece que uma figuração seja realista 

mesmo mantendo o critério do quadro de referência. Havendo uma relação de figu-

ração entre  um  símbolo  e um  objeto não  podemos  afirma  sobre eles  que há uma 

figuração  apenas  por  se  assemelharem.  Numa  figuração,  mesmo  determinado  o 

quadro  de  referência,  podemos  figurar  qualquer  coisa,  mesmo  objetos  não  atuais, 

Goodman argumenta.  

Por exemplo, sendo x um duende, portanto, um produto de uma referência 

nula. Podemos figurá-lo e chamar sua figuração de realista? Digo, é possível figurar 

realisticamente um duende, mesmo que ele não exista? Mas a figuração do duende 

está a minha frente e o representa bem, pequeno, pele verde escura e enrugada, 

sujo, a sair do bosque, orelhas pontudas, um olhar malicioso, etc. Como esse con-

junto de propriedades figuradas na pintura, exercidos com grande domínio de técni-

ca, não representa realisticamente?  

A existência do objeto interfere não interfere no quão realista uma figuração 

possa  ser. Todavia,  a  ficcionalidade  de  um  objeto  interferirá  nessa  escolha,  numa 

concepção de realismo que se comprometa somente com entidades atuais. Nessa 

concepção, uma figuração de um duende não pode representar realisticamente, por 

maior que seja sua suposta semelhança com o objeto, ou com a noção do objeto 

                                            
4 Por quadro de referência compreendo o conjunto dos objetos que são estabelecidas atra-

vés das regras que definem um sistema simbólico. As regras que estabelecem um sistema simbólico 
não são universalmente definíveis, são relativas a cada sistema simbólico em particular.  
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figurado. Uma figuração com riqueza de detalhes de um objeto não atual, por si só já 

é o suficiente para descartar qualquer tese de realismo de uma figuração.  

O  problema  parece  estar  justamente  na  concepção  de  realismo  utilizado. 

Mesmo em  detrimento  de um  conjunto  de escolas  denominadas  realistas podería-

mos chamar a figuração de um duende de realista desde que nossa concepção de 

realismo permita a figuração com grande acuidade de objetos não atuais. Uma no-

ção qualquer de realismo vai ser histórica e culturalmente definida, sendo uma entre 

tantas outras concepções de realismo existentes, argumenta o autor.  

Para lidar com essa situação é importante que se tenha claro o que eu disse 

acima, o realismo de que tratamos é o realismo figurativo e não outro. Não tratamos 

de realismos de base metafísica. Mesmo assim, mesmo que quiséssemos nos com-

prometer com objetos não actuais, pode-se definir que o que se conota é a figura de 

um objeto, ou objeto-figura. Cria-se uma base para uma inscrição de um objeto que 

seja  a  referência  deste  objeto.  Uma  figura,  uma  descrição  que  já  exista,  etc.  Fica 

claro que o objeto de restrição de Goodman é o realismo figurativo.  

Goodman conclui que a semelhança, ou fidelidade com concepções de um 

objeto,  não  é  condição  suficiente  para  a  representação  mesmo  para  figurações 

chamadas de realistas. Uma vez que o uso da relação de representação aqui não é 

meramente o uso de objetos atuais na figuração. 

Pode-se falar que uma figuração realista compartilhe graus de semelhança 

com o objeto figurado, mas deve-se atentar para as pré-condições de figuração em 

culturas diversas para que seja estabelecida a figuração. Uma figuração é cultural e 

historicamente dependente, não se pensa que um objeto figure sem que se estabe-

leçam os critérios culturais para que haja a figuração. As condições para o uso de 

semelhança poderão instituir graus de semelhanças em aspectos diversos, sem que 

seja  para  isso  necessário  que  seja  apenas  semelhante  em  aparência.  Portanto,  a 

relação de semelhança que é aqui estabelecida será majoritariamente dependente 

das  condições  culturais  e  históricas.  Não  sendo a  semelhança  condição  suficiente 

para a realização da figuração.  Por isso a noção de realismo adotada será sempre 

culturalmente  dependente  do  sistema  simbólico  em  que  a  figuração  é  construída. 

Dessa forma se pode falar que uma representação que hoje não chamamos realista 
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o pudesse ser chamada em outro contexto histórico e cultural. O que ocorre é que 

não  se  pode  em  absoluto  fazer  a  conversão  de  um  sistema  simbólico  por  outro, 

permitindo a nomeação de "realista" por figurações de estilos completamente dife-

rentes.  

Pelo dito sobre a primeira restrição de Goodman à relação de semelhança 

feita,  podemos  concluir  que  ela  é  muito  mais  uma  relação  que  ocorre  através  de 

uma imposição cultural do que propriamente por um grupo de propriedades em co-

mum  em  que  há  comparação  entre  figuração  e  figurado  através  da  semelhança. 

Sendo, por isso algo dependente do contexto histórico e cultural como um todo defi-

nidor do sistema simbólico utilizado pelo artista e não necessariamente uma caracte-

rística do realismo figurativo em questão. A relação de semelhança não é condição 

suficiente para que seja estabelecida a relação de representação. Este ponto de vis-

ta é fundamental para entender o desenvolvimento da teoria da representação de-

senvolvido em Linguagens da Arte. 

2.1.2. Restrição à ideia de semelhança como posse de propriedades em co-

mum entre objetos 

Das restrições à relação de semelhança que Goodman aborda no ensaio a-

cima citado, creio que o sétimo ataque, assim como o primeiro, desempenha tam-

bém papel fundamental em nossa investigação sobre os modos como funcionam a 

relação de semelhança. O autor desenvolve no sétimo ataque uma noção mais geral 

do funcionamento da relação semelhança, que seria inicialmente como a posse de 

propriedades comuns entre dois objetos. Argumentando em seguida que pares ou 

grupo  de  objetos  não  possuem  normalmente  todas  as  suas  propriedades  em  co-

mum. Inclui também em sua argumentação que se pode definir qualquer par de ob-

jetos com propriedades em comum e defini-los como pontos de comparação e então 

qualquer objeto pode ser semelhante a outro em ao menos um aspecto. Conclui ar-

gumentando que o que importa não é a posse das propriedades em comum que vai 

determinar a semelhança, mas a escolha dessas propriedades e como será interpre-

tada essa escolha entre eles.  

O filósofo inicia sua ressalva a esse uso da relação de semelhança assim: 

"similitude não pode ser equacionada, ou medida, em termos de possessão de ca-

racterísticas  comuns" (PP,  p.  443,  tradução  minha).  Com  isso  já fica  claro  que  há 
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uma visão filosófica que classifica que semelhança deva ser medida através da pos-

se de características comuns a objetos. Constrói com isso a ideia de que dois obje-

tos  possuem  semelhança  se  tiverem  um  grupo  razoável  de  propriedades  em  co-

mum. Parece também poder ser uma ou todas. Este é um ponto de vista que Good-

man tem dificuldade de aceitar.  

Nenhum par de objetos distintos possui todas as características em comum 

entre si. O autor de Linguagens da Arte constrói a ideia que quer refutar dessa ma-

neira: havendo um par de objetos com propriedades em comum, para serem seme-

lhantes devem possuir o grau máximo de propriedades compartilhadas. É um argu-

mento radical, mas relevante dado o modo como Goodman pretende construir a no-

ção de semelhança. Podemos pegar um grupo de objetos quaisquer, e exigiremos 

que sejam descritas suas propriedades e que sejam também descritas suas proprie-

dades em comum. Para facilitar nosso trabalho, suponhamos que seja possível des-

crever partícula por partícula de todos esses objetos. Sobre esse ponto de vista, ne-

nhum desses objetos possuirá todas as suas características em comum com outro 

objeto. O que ele quer dizer é que não faz sentido falarmos que um par de objetos, e 

aqui eles são particulares, possuam entre si grau máximo de características compar-

tilhadas entre si, "[...] não há duas coisas que possuam todas as suas propriedades 

em comum" 5 (PP, 443). Se fosse sequer possível falar que dois objetos possuem 

grau máximo de características comuns, argumenta o filósofo, esta seria uma rela-

ção universal e, por isso, inútil. Logo, não é possível falar de semelhança total atra-

vés das propriedades de um objeto. 

Se todos os objetos compartilham ao menos uma propriedade, com isso que 

não significa sejam semelhantes. É trivial dizermos que se estabelecemos um con-

junto de objetos, então eles possuem ao menos uma propriedade  em comum, po-

demos dizer que possuem a propriedade de fazer parte daquele conjunto de objetos. 

Todavia, não é a mera posse de uma única propriedade que o torna semelhante a 

um  outro  objeto.  Podemos  afirmar  que,  dentro  dum  grupo  de  objetos  qualquer,  é 

possível determinar  relações  de  semelhança  na  mesma  medida  em  que  estabele-

cemos relações de dessemelhança, apenas ao mudar o aspecto comparado do ob-

                                            
5 Em LA, Goodman faz uso da mesma linha de argumentação ao afirmar sobre  confusão 

entre dois objetos e representação que "Se a probabilidade de confusão é igual a 1, não possuímos 
mais representação – possuímos identidade" (LA, 34). Desenvolverei esse argumento mais a frente. 
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jeto. Não sendo por isso possível estabelecer uma relação de semelhança entre ob-

jetos meramente por possuírem uma propriedade em comum.  

 Ao falarmos de objetos com características em comum é difícil pensarmos 

que todos os objetos compartilhem a posse das mesmas características e é também 

possível que falemos que todos os objetos possuam ao menos uma característica 

em comum. Nós nos questionamos sobre o conjunto dos objetos atuais, todos eles 

possuem todas as características de seus objetos em comum? Não. No mesmo gru-

po, todos eles possuem ao menos uma característica em comum? Sim. Qual? Se-

rem atuais. Essas duas visões radicais de compartilhamento de características co-

muns não garante em momento algum uma possibilidade pragmática de compara-

ção entre os objetos. Enunciados como "dois objetos de posse de todas as caracte-

rísticas em comum entre eles" e "objetos com ao menos uma característica em co-

mum entre eles" são ausentes de utilidade para uma análise da posse das caracte-

rísticas comum, apenas dizem sobre ocorrências plenamente diversas no sentido da 

posse de características comuns, mas dizem nada sobre um objeto e sua relação de 

semelhança com outro objeto.  

Goodman argumenta que a manutenção de propriedades comuns e apenas 

isso leva a transitividade na comparação entre objetos. Características comuns são 

transitivas, semelhança não. Ao abordarmos a relação de semelhança devemos ter 

em mente que suas propriedades lógicas são reflexividade e simetria. A atribuição 

dessas propriedades garante a semelhança entre objetos. Se observarmos apenas 

as características comuns poderemos dizer que da mesma forma que a e b mantém 

a relação de possuir uma característica em comum X e que b e c mantém a mesma 

relação  de  posse da característica  em  comum  P,  poderá  significar que  a  é  seme-

lhante a b e b é semelhante a c e, portanto, a é semelhante a c. Por tal razão não 

podemos concluir que haja qualquer grau de transitividade entre objetos que mante-

nham relação de semelhança. Semelhança é intransitiva, a mera posse de caracte-

rísticas comuns é transitiva6. 

Ao falarmos de semelhança estabelecemos uma relação entre objetos. Es-

ses objetos devem ser pensados sobre as regras contingentes dessa relação. Não é 

o caso de simplesmente negar que pares ou grupos de objetos possuam caracterís-

                                            
6 Conferir a discussão no próximo capítulo. 
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ticas comuns. Mas delinear quais características comuns são importantes para uma 

determinada relação de semelhança em determinado contexto em que essa relação 

seja utilizada.  

Um grupo de características comuns não é sempre importante como pode-

mos notar pelos argumentos acima. A importância de um conjunto de características 

comuns é relativo em grau quase absoluto ao contexto estabelecido. Não há defini-

ção de importância sem que se defina um contexto de ocorrência, sendo este argu-

mento que traz a importância da definição do contexto para a análise da relação de 

semelhança  e  seus  usos  nos  mais  variados  tipos  de  situação.  Podemos  concluir 

com isso que a mera posse de características comuns não  garante a dois objetos 

que sejam semelhantes entre si. Se tal posse pode garantir essa semelhança, ela 

será inútil se não houver um contexto delimitado em que seja estabelecida a impor-

tância da relação de semelhança. Além disso, como irei desenvolver a frente, como 

critério de representação a posse de características comuns não será um elemento 

fundamental para  qualquer análise  de  representação,  seja  ela  pictórica,  verbal, ou 

algum outro tipo especial. Não será, então, suficiente e às vezes não sendo neces-

sária à relação de representação figurativa. 

Goodman, entretanto conclui que a definição de importância é uma ideia vo-

látil, não sendo algo que possamos exigir como uma das características necessárias 

a uma definição. Uma coisa é importante sempre que está num contexto, ou um ob-

jeto x mantém uma relação I de importância com um objeto y quando está sobre um 

contexto z que o defina. O que ressalto aqui é que, por mais que seja a semelhança 

definida por determinas características comuns entre objetos, é necessário para se 

delimitar qualquer tipo de semelhança entre objetos que se delimite sobre que con-

texto essa semelhança é importante para uma análise ou comparação entre objetos. 

E "[...] importância", argumenta Goodman, "é uma problema muito volátil, variando 

com cada mudança de contexto e interesse, e quase incapaz de suportar as distin-

ções fixas que um filósofo procura para colocar sobre ela" (PP, 444). 

2.1.3. Recapitulação 

Expliquei de forma breve como Goodman trata a noção de semelhança atra-

vés de sua obra, como ele próprio levantou em Seven strictures on similarity. Ressal-

tei tanto o primeiro ataque, ao uso da relação de semelhança como critério de rea-
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lismo e naturalismo figurativo nas artes, quanto o sétimo ataque, a ideia geral de que 

a  semelhança  é  a  mera  posse  de  características  comuns  entre  objetos.  Nos  dois 

casos descritos, Goodman apelou para a ideia de que o contexto que define a impor-

tância do aspecto relativo da similitude entre objetos, argumentando que não se po-

de estabelecer relações de semelhança sem que sejam levantados os aspectos de 

comparação dessa relação, não sendo por isso a semelhança algo absoluto nem em 

máximo grau, nem em mínimo grau. Seria a importância relativa ao contexto de re-

presentação o que mais pesaria para a escolha dos objetos a serem destacados pa-

ra o estabelecimento da noção de semelhança. Porém, essa mesma importância é 

em seguida negada pelo filósofo devido ao seu caráter de frágil sustentação em uma 

discussão filosófica.   
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3. Representação e semelhança: reflexividade e simetria 

Agora pretendo delinear a construção lógica que Goodman faz da relação de 

semelhança para que sua importância seja retirada da relação de representação pic-

tórica, ou figuração. Para isso, descreverei as duas fórmulas que o filósofo trata co-

mo concepções ingênuas de figuração. Em seguida, desenvolverei seus argumentos 

contra o uso das propriedades da relação de semelhança aplicadas à representação 

pictórica, essas propriedades são reflexividade e simetria. Para, por fim, abordar a 

noção  de  grau  de  semelhança.  O  que  Goodman  pretende,  como  já  dito  na  seção 

anterior, é retirar dessas noções o peso que desempenham na relação representati-

va de figuração.  

3.1. As concepções ingênuas de figuração 

É necessário que avaliemos as formas gerais da relação de figuração. Serão 

ao menos duas formas a serem avaliadas e Nelson Goodman argumentará que am-

bas  são  concepções  ingênuas  da figuração,  são  razoavelmente  próximas  e fazem 

uso da relação de semelhança como critério necessário a figuração. Ele formula as-

sim os dois modos: "'A representa B se, e só se, A se assemelha a B apreciavelmen-

te'",  ressaltando  aqui  uma  forma  que  tende  a  um  grau  extremamente  elevado  de 

semelhança ou a sua forma absoluta, esta tendendo a 1 ou uma relação de identi-

dade, como critério necessário a noção de representação; e "'A representa B na me-

dida que A se assemelha a B'" (LAP, p. 36), que introduz a noção de grau e deixa 

clara uma posição em que a semelhança ocupa um papel relativo dentro do critério 

de representação. Apesar da evidente noção de grau inclusa na segunda formula-

ção, o grau é presente nas duas, de forma que só podemos associar relativa ou ab-

soluta semelhança através da noção de grau.  

A fórmula "A representa B se e somente se A se assemelha a B considera-

velmente" é para Goodman a definição ingênua da relação de figuração, sendo que 

seu critério fundamental seria a relação de semelhança, aqui ainda sem a introdução 

evidente de um grau relativo de semelhança, a noção de semelhança encontra aqui 

algo que podemos chamar um grau absoluto, ou máximo, de semelhança. Para que 

A represente B, eles tem que possuir razoável grau de semelhança. Para a introdu-

ção de grau de semelhança em "A representa B à medida que A se assemelha a B". 
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Além da noção de grau, as propriedades de reflexividade e simetria sempre 

estarão inclusas em qualquer relação de semelhança. São propriedades de segunda 

ordem dessa relação. O que primeiro será analisado serão as propriedades da rela-

ção de semelhança, sem avaliar seu grau.  

3.1.1. Reflexividade 

A relação de semelhança pode ser explicada através da teoria das relações 

binárias, que avalia as propriedades que ocorrem em relações entre indivíduos. Em 

Linguagens da Arte Goodman trata de três tipos principais de relações, as relações 

de ordenação, equivalência e semelhança. As relações de ordenação e equivalência 

são fundamentais em  sua  teoria  da  notação.  Para  a  teoria  da figuração  não  creio 

necessário que equivalência e ordenação sejam importantes. Tratarei aqui apenas a 

relação lógica de semelhança.  

Podemos entender semelhança como a relação lógica em que dois objetos 

compartilham  entre  si  propriedades  objetivas.  Essas  propriedades  da  relação  de 

semelhança, que nomeamos mais atrás como "posse de características comuns en-

tre objetos", possuem as propriedades lógicas de segunda ordem de reflexividade e 

simetria. 

Entendemos reflexividade como uma propriedade em que Ɐx (Rfxx), em que, 

para todo objeto x, x mantém uma relação de reflexividade R f consigo mesmo. Ten-

do  isso  em  mente,  podemos  perguntar  se  manter  a  relação  de  representação  Rp 

mantém a propriedade de reflexividade. Ou seja, de Ɐx (R fxx), para todo x, x se rela-

ciona a x, se segue que Ɐx (Rpxx), para todo x, x representa x? 

 A propriedade de reflexividade aplicada à relação de representação conduz 

a autorrepresentação, o que é uma exceção dessa relação e não  sua regra. Uma 

representação não é normalmente reflexiva, sua forma geral é irreflexiva. Podemos 

simbolizar  uma  representação  com  Rpxy,  x  representa  y,  sendo  x  diferente  de  y. 

Dentro da noção de reflexividade, Goodman argumenta que todo objeto será neces-

sariamente idêntico a si mesmo, ou se assemelha em grau máximo a si mesmo, to-

davia não é o caso de se autorrepresentar.  

Continuemos, para fins de argumento, se tenho um objeto x em minha mãos, 

um lápis, digamos, não afirmo que usamos esse lápis para representar a si mesmo. 
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Não afirmo, "imagine este lápis como este lápis", seria um enunciado sem  sentido. 

No máximo o coloco no lugar de outra coisa y que desejo ver representada. Mais ou 

menos como "imagine que este lápis é um cão" 7. Reflexividade é uma propriedade 

da semelhança, diz Goodman, já a figuração é irreflexiva. "Um objeto assemelha-se 

a si mesmo ao máximo grau, mas raramente representa a si mesmo. A semelhança, 

ao contrário da representação, é reflexiva" (LAP, p. 36). 

Claro que podemos afirmar que pode ser o caso de algumas figurações se-

rem reflexivas em alguns casos especiais. Entretanto, tais casos são as exceções da 

regra. Um quadro que figure a ele mesmo, ou um ator que se represente em uma 

peça ou filme, ou até mesmo um enunciado que faça algum tipo de autorreferência, 

por exemplo. Todos esses casos não são casos em que a relação de reflexividade 

apareça como um caso de segunda ordem da relação de semelhança, são casos em 

que a relação de reflexividade aparece como uma relação de primeira ordem entre 

dois  objetos.  Pode-se  claramente  concluir  que,  ao  contrário  da  relação  de  seme-

lhança, a relação de representação não é reflexiva.  

3.1.2. Simetria 

A relação de semelhança é, além de reflexiva, simétrica. Será a relação de 

representação também simétrica?  

A propriedade da simetria pode ser descrita assim: uma relação binária S m é 

simétrica  se  a  relação  de  a  com  b  implica  na  relação  de  b  com  a.  De  forma  que 

(Smab)  →  (Smba)  seja  verdadeira,  respeitando  o  princípio  de  extensionalidade.  E 

como disse na seção anterior, a relação de representação pode ser abreviada como 

Rpxy, x representa y.  

Sendo  a  simetria  umas  das  propriedades  de  uma  relação  de  semelhança, 

Goodman argumenta que não é razoável que uma figuração possua tal propriedade, 

uma vez que seu uso está normalmente associado a atribuição de uma propriedade 

assimétrica, onde x representa y, mas, mas y não pode representar x. De forma que 

numa relação de representação R p entre a e b não poderíamos afirmar que (R pab) 

→ (Rpba), mas que, de forma exclusiva, (Rpab)v(Rpba), ou a mantém uma relação b, 

ou b mantém uma relação com a nesta ordem e não em outra. Nesse sentido, seu 

                                            
7 Goodman não faz análise da representação mental, mas como o uso da representação é 

denotativo para o autor, é mantida a correção do exemplo em menor grau. 
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argumento é o de que a pintura do duque de Wellington se assemelha ao duque e o 

representa, mas, à medida que o duque se assemelha a pintura, o duque não a re-

presenta. "Do mesmo modo, ao contrário da representação, a semelhança é simétri-

ca: B é tão idêntico a A como A é idêntico B, mas, enquanto um quadro pode repre-

sentar o duque de Wellington, o duque não representa o quadro" (LAP, p. 36). 

3.1.3. Graus de semelhança 

A ideia de graus de semelhanças que foi apresentada de forma mais explíci-

ta  na  segunda  fórmula  para  identificar  uma  representação  não  deixa  de  aparecer 

nas propriedades da representação. A própria noção de reflexividade carrega o grau 

máximo de semelhança. Entretanto, reflexividade não é o mesmo que representati-

vidade, como já foi dito. A noção de grau de semelhança envolve maior ou menor 

semelhança entre objetos. Dentro dessa concepção um objeto A pode possuir maior 

ou menor semelhança com o objeto B a partir do momento em que possuem maior 

ou menor quantidade de características coincidentes entre si. Se ambos os objetos 

não tiverem qualquer propriedade em comum, podemos falar que não são em qual-

quer grau  semelhantes,  se  tiverem  exatamente  as mesmas  características  em  co-

mum menos a de ser o mesmo objeto, podemos falar que são semelhantes em má-

ximo grau.  

Entretanto, segundo Goodman, não é o caso que um alto grau de semelhan-

ça seja a condição suficiente para que algo seja uma representação. O que chama-

mos aqui de um alto grau de semelhança é que quando dois objetos A e B mantém 

uma relação tal que compartilhem as mesmas propriedades entre si. Entretanto, a 

manutenção das mesmas propriedades não garante a representação. Posso dizer, 

dentro  desse  contexto,  que  um  Fusca  1974  não  representa  outro  Fusca  modelo 

1974. Ou um homem não representa outro homem qualquer em condições normais, 

mesmo sendo seu irmão gêmeo, argumenta. Ambos os casos possuem em comum 

o  fato  de  possuírem  um  grande  grupo  de  características  compartilhadas.  "É  claro 

que nenhum grau de semelhança é condição suficiente da representação" (LAP. p. 

36).  

E se mudássemos o foco, sugere Goodman, e instituíssemos a condição de 

A ser uma figura? "Para que A represente B, A deve ser uma figura e deve se asse-

melhar consideravelmente a B" ou "Para que A represente B, A deve ser uma figura 
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e deve se assemelhar a B em alguma medida". Esses dois enunciados seriam alte-

rações possíveis para que se construísse de forma mais forte os critérios de reco-

nhecimento de uma representação pictórica.  

Imaginemos  assim:  há  uma  pintura  de  Constable  do  castelo  Marlborough; 

essa pintura deve se assemelhar ao castelo, ela representa um aspecto específico 

dele que deve ter sido copiado com razoável grau de semelhança do que era visto; 

essa mesma pintura se assemelha a outra pintura, ora, é pintada sobre tela, usa ó-

leo, possui uma moldura, um pintor a forjou, etc.; a pintura possui graus de similitude 

entre a outra pintura e ao castelo; a segunda pintura é inclusive uma cópia da pri-

meira;  num  grau  maior de  similitude,  a  pintura  se  assemelha  mais  a  outra  pintura 

que  ao  castelo.  Todavia,  a  pintura  representa  o  castelo  e não  a  outra pintura.  "A-

crescentar o requisito de que B não pode ser uma imagem seria uma manobra de-

sesperada e fútil, porque uma imagem pode representar outra, e, de facto, cada uma 

das pinturas mais populares das galerias de arte representa muitas outras" (LAP, p. 

37). 

Deveríamos distinguir entre dois usos diferentes da noção de similitude nos 

argumentos. O primeiro se dá entre objetos de uma forma um tanto quanto peculiar, 

usa semelhança como algo que envolve o maior grau possível de semelhança entre 

objetos distintos, na posse de características comuns. Onde a pintura será compa-

rada a outra pintura e não ao objeto representado, que possuem mais propriedades 

comuns  entre  as  duas  pinturas  do  que  entre  a  pintura  e  o  castelo,  que  possuem 

poucas propriedades em comum entre si. O critério de semelhança aqui é identifica-

do na ideia pura de "características comuns aos objetos". Por exemplo, serem azuis, 

serem feitos do mesmo material, etc. Qualquer pragmática aqui é jogada no lixo, o 

uso da noção de representação através da posse de características comuns tende 

novamente a radicalização das noções de reflexividade e simetria refutadas acima.  

O segundo uso é o de que uma semelhança é estabelecida através de um 

contexto de referência, onde uma coisa se parece com a outra porque estabelece-

mos uma  conexão  entre  um  representante e  um  representado,  ou  entre  similares, 

através de um aspecto escolhido da semelhança, no caso, uma fachada do Castelo 

Marlborough, onde aquele aspecto bem específico do castelo deve ser representado 

através de sua similitude relativa, que envolve ordenação e escolha dos aspectos a 
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serem  construídos  na  representação.  Podemos,  assim,  usar  a  semelhança  como 

parte necessária de alguns tipos de representação e não para outras, mas não sen-

do suficiente para sua ocorrência.  

3.2. Algumas considerações a mais 

Desenvolvi até aqui os argumentos que Goodman utiliza para refutar um uso 

simples da relação de semelhança como critério necessário e suficiente para a rela-

ção de figuração. Argumentei que sua refutação à visão ingênua é correta, uma vez 

que a visão ingênua que desenvolve não dá conta de aspectos pragmáticos da rela-

ção de figuração. Sendo correta, entretanto e principalmente, por não aceitar a rela-

ção de semelhança como critério suficiente a relação de figuração devido às propri-

edades lógicas que a relação de semelhança carrega. Essas propriedades são refle-

xividade e simetria. Uma vez que reflexividade e simetria não possuem qualquer re-

levância para a relação de figuração, já que esta é assimétrica e irreflexiva, a rela-

ção de semelhança perde sua função de modo a sustentar de forma suficiente a fi-

guração. 

Além disso, argumentei que, mesmo fazendo uso da noção de grau de se-

melhança como parte relevante a relação de figuração, o grau de semelhança não é 

importante se não houver aspectos que delimitem sua importância para a relação de 

figuração. Tais aspectos são normalmente contextuais, de forma a serem explícitos 

ou não, variando de contexto para contexto. Onde num dado momento o que dirá se 

há algum critério que determine a semelhança como parte importante da figuração é 

o contexto de produção e leitura de uma obra. Todavia, a noção de grau de seme-

lhança será estuda com mais cuidado no capítulo que tratará sobre a teoria da có-

pia, uma vez que a noção de grau de semelhança faz uso de pontos extremamente 

delicados tanto na ontologia, quanto na prática da construção da figuração.  

O que concluímos aqui é que a relação de semelhança sozinha não é critério 

suficiente para que haja uma figuração, e me refiro apenas à figuração como forma 

de representação. Mesmo na relação de figuração a relação de semelhança pode 

ser totalmente inutilizada. Por exemplo, poderíamos fazer uso de traços ou figuras 

geométricas  ou  borrões,  etc.,  para  figurar  pessoas,  eventos,  objetos,  ou  qualquer 

outra coisa. "Quase tudo pode estar no lugar de tudo" (LAP, p.37). O que nos garan-

tiria a leitura da figuração de forma eficiente é justamente o conjunto de aspectos 
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contextuais  que  nos  permitiriam  saber sobre  o  que  é  a figuração.  Esses  aspectos 

que compõe um contexto de figuração são de fundamental importância para o de-

senvolvimento de uma teoria da figuração que dê conta de representações que es-

capem à relação de semelhança.  
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4. TEORIA DA CÓPIA 

No capítulo anterior abordei os problemas gerados pela noção de semelhan-

ça para a representação pictórica. O argumento anterior é em sua maior parte um 

argumento sobre as propriedades lógicas da relação de semelhança e a relação de 

figuração. Cabe a ele a distinção entre o comportamento das propriedades da rela-

ção de semelhança da relação de figuração. Para estabelecer essa diferença fiz uso 

da teoria das relações binárias, que analisa as propriedades de segunda ordem de 

uma relação. Encontramos na semelhança as propriedades de reflexividade e sime-

tria, além do uso da noção de grau. Como já disse, essas duas propriedades não 

ocorrem  normalmente  em  uma  representação,  se  ocorrerem  serão  exceções  das 

ocorrências de figurações. Já a noção de grau não ocorre numa representação, não 

há algo como uma representação que represente mais ou menos um objeto, ela re-

presenta ou não um objeto.  

Além disso, fiz uso do ensaio Seven Strictures on Similarity para delinear os 

principais problemas abordados na teoria da figuração desenvolvida em Linguagens 

da Arte. O ensaio aponta sete restrições à relação de semelhança, das quais fiz uso 

de duas. A primeira restrição é aquela em que a  relação de semelhança pura não 

pode  ser  utilizada  para  a  sustentação  de  uma  representação  qualquer  como  algo 

necessário ou suficiente, além de sua ligação com um realismo figurativo. A segunda 

delimita um uso da semelhança como mera posse de características comuns entre 

objetos e a negação dessa definição em favor de uma que se utilize de um contexto 

de ocorrência relativo a algum tipo de importância para a delimitação da semelhan-

ça. Esses foram algumas das restrições que Goodman se utiliza contra a noção se-

melhança. Todos eles possuem por base, a meu ver, uma desvinculação da seme-

lhança  em  relação  à  representação  para  que  Goodman  possa  construir  com  mais 

liberdade uma teoria da representação que não seja refém da ideia da mera posse 

de características comuns entre figuração e objeto.  

A ideia de Goodman é a de que todos os tipos de representações, entre elas 

a linguística e a figurativa, sejam guiados pela relação de denotação. A relação de 

denotação é a relação de "estar no lugar de um objeto". Ou, há um objeto A que é 

denotado por um símbolo B. Esse símbolo não precisa possuir qualquer tipo de se-

melhança com o objeto denotado. Num argumento tardio de Goodman, e extrema-
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mente intuitivo, a palavra "world" (mundo) denota o mundo e suas ocorrências, mas 

é mais semelhante a "word" (palavra) do que aquilo que denota (RP, 121-122). A-

pontando o caráter incidental da semelhança e de como ela não possui importância 

num contexto denotativo mais geral.   

Um dos problemas a serem enfrentados por Goodman para sua tentativa de 

desvinculação da semelhança é a forma como alguns tipos de figuração funcionam. 

As figuras realistas são o caso icônico dessa situação. O filósofo chama de teoria da 

cópia o tipo de representação em que "[...] se A denota B, então A representa B na 

exacta medida em que A se assemelha a B" (LAP, p.38). Outro lema a ser recusado 

é o que Goodman utiliza em seguida  “'Para fazer uma imagem fiel, copie-se tanto 

quanto possível o objeto exactamente como é'” (LAP, p. 38). Isso pressupõe um tipo 

de cópia que permitiria a figuração de características de um objeto mediante a mera 

posse dessas características por esse objeto através da denotação. O que ocorre, 

entretanto, para Goodman é que esses lemas gerariam a inferência de que a exis-

tência per se da propriedade garantiria uma figuração inflacionária, não dando conta 

da noção intuitiva e pré-teórica de figuração realista. Os dois lemas estabelecem um 

caso de representação que pressupõe a semelhança entre objeto e figuração. 

O lema da semelhança como cópia de um objeto "exatamente como é" é ra-

pidamente  excluído.  Esse  lema  será  substituído  pela  ideia  de  que  o  objeto  deve 

possuir  propriedades  observáveis  visualmente.  Tais  propriedades  não  devem  ser 

confundidas com a totalidade das propriedades pertencentes a um objeto. Para que 

a figuração ocorra, deve ser mantida a posse de características comuns entre o ob-

jeto e aquilo que é percebido visualmente pelo agente que figura. Goodman toma aí 

a ideia que Gombrich desenvolve em Arte e Ilusão ao refutar a noção de "inocência 

do olho" sugerida por Ruskin (GOMBRICH, 2007, p. 250; RUSKIN, 1857, p. 6-7n.).  

A abordagem e negação da ideia de "olhar inocente" serão fundamentais pa-

ra a negação de certo uso da relação de semelhança. O olhar inocente estabelece 

um tipo de atitude perceptiva em que o observador se verá destituído de qualquer 

critério de julgamento anterior e irá figurar um objeto tal como o vê, sem afecções, 

julgamentos, etc (LA, p. 07). Aqui desenvolverei os argumentos de Gombrich contra 

o olhar inocente que são mais bem desenvolvidos que os de Goodman. A importân-

cia desse argumento se deve a ideia de que o portador do olhar inocente capturará 
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as características visualmente perceptíveis do objeto e irá compor as semelhanças 

na figuração como um todo. 

A escolha pela discussão sobre a semelhança em termos dados sensíveis 

não é gratuita. O que Goodman pretende é estabelecer que o que seus espantalhos 

dos teóricos da cópia pretendiam era o delineamento da relação de figuração atra-

vés da relação de semelhança em termos de características comuns entre objetos 

em nível perceptual. Estabelecer que se copie um objeto através de uma figuração 

perfeitamente é estabelecer que se copia as características visuais mínimas que os 

dois objetos carregam em comum. Assumir que o olho é inocente e busca determi-

nadas características visuais mínimas é uma assunção que Goodman não consegue 

aceitar.  

Goodman argumentará que o dado não é uma forma segura de sustentar a 

noção de semelhança. O principal argumento contra o dado e o olhar inocente será 

o de que essas duas formas de análise do objeto são tudo, menos simples. As duas 

noções pressupõem certa sofisticação plenamente inerente a elas, mas que se es-

condem atrás da sua aparente simplicidade. 

Os vários realismos tem lugar especial dentro dos usos da relação de seme-

lhança. Goodman fará três usos da noção de realismo: "ilusão de realidade", "infor-

matividade" e "habitualidade". As duas primeiras são usos que estariam relativamen-

te próximos à ideia de "semelhança" como "posse de características comuns entre 

objetos". A terceira será uma tentativa de resposta de Goodman a esse tipo de posi-

ção, em que ele argumentará que realismo é somente um tipo de sistema simbólico 

que possui maior quantidade de habituação perante alguma cultura.  

Antes ainda de desenvolver a ideia de "realismo por habituação" falarei so-

bre o problema da falsificação perfeita de uma obra de arte figurativa e da solução 

que Goodman dá a esse problema. Em que entre duas obras de alto grau de seme-

lhança num momento inicial, uma original e sua cópia perita, há a possibilidade de 

aprendizado de distinção através apenas do olhar. Goodman argumenta que a pos-

sibilidade desse aprendizado através da distinção entre objetos aparentemente tão 

semelhantes não só é possível como pode ser aprendida. Com isso em mente ar-

gumento que esse aprendizado é exatamente o mesmo que garante a diferenciação 
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ou a aproximação entre uma figura e seu objeto figurado. Esse mesmo tipo de  a-

prendizado é também o que nos garante a diferenciação e a habitualização dos di-

versos tipos de realismos.  

4.1. Realismos 

Nelson Goodman em LA faz uso da noção de "realismo" de três formas dis-

tintas: "ilusão de realidade", ou "cópia"; "informatividade"; "habituação", ou relativo a 

um sistema simbólico, histórica e culturalmente determinados. Os dois primeiros ti-

pos de realismo sugeridos estão relacionados à ideia de "semelhança como posse 

pura de características comuns entre figura e figurado". Essa ideia parece necessá-

ria à concepção criticada por Goodman que estou desenvolvendo. Enquanto a ter-

ceira é uma posição que ele tentará abordar como definidora num nível relativo da 

noção de realismo, ela será abordada em outra seção. Devemos lembrar que trato 

nesta dissertação sobre realismo figurativo ou artístico, não de um realismo metafísi-

co ou epistêmico. Ainda desenvolverei com de forma breve as ideias de "olhar ino-

cente" e "dado sensível". Em seguida darei uma solução a questão da representa-

ção com uso de figuração através do argumento utilizado por Goodman para solu-

cionar a tese da falsificação perfeita que introduzirei com mais cuidado na segunda 

parte deste capítulo.  

4.1.1. Ilusão 

A noção de realismo por ilusão é a mais próxima das teorias ingênuas da fi-

guração, ao menos conceitualmente. A ilusão de realidade é o tipo de realismo que 

será construído por base na relação de posse comum entre características de obje-

tos, como anteriormente citado. A ilusão pressupõe que entre uma figuração e seu 

objeto se estabeleça um tipo de relação tal que se deva possuir entre dois objetos, 

uma figura e um objeto figurado, posse de características comuns que estabeleçam 

a semelhança da figuração em termos visuais. Essas características comuns serão a 

base daquilo que podemos entender como "cópia". 

A ideia de ilusão já pressupõe por si os lemas negados por Goodman em LA 

§1.1 que afirmam os critérios para se estabelecer uma figuração, que são: (1) A re-

presenta B se e somente se A se assemelha apreciavelmente a B; ou (2) A repre-

senta B à medida que A assemelha B. Como já expliquei no capítulo 2, a mera pos-

se de características comuns, mesmos as visuais, não são suficientes para estabe-
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lecer a semelhança entre objetos. Tampouco a semelhança é suficiente para o esta-

belecimento da relação de figuração, uma vez que suas propriedades de segunda 

ordem  não  são  as  mesmas.  Enquanto  semelhança  é  relação  simétrica,  figuração 

dificilmente o é; semelhança é reflexiva e dificilmente figuração o será; semelhança 

envolve graus, sendo mais ou menos semelhantes dois objetos, enquanto uma figu-

ração representa ou não um objeto.  

A relação de semelhança ainda não é descartada. Goodman propõe que to-

da  representação,  e,  portanto,  também  toda  figuração,  deve  ser  uma  denotação. 

Caso se estabeleça que uma figuração denote um objeto qualquer, ela deve se as-

semelhar a esse objeto para que funcione como uma figuração. Estabelecida a refe-

rência, uma figuração deveria possuir o máximo de características comuns com esse 

objeto desde que a relação de figuração fosse estabelecida. O filósofo não entende 

dessa forma. Se todas as instâncias de ocorrência das propriedades de um objeto 

fossem  repetidas  em  uma  figuração  qualquer,  dificilmente  teremos  uma  figuração 

realista (LA, p.6). O conjunto das propriedades de um objeto normalmente extrapola 

as possibilidades de figuração realista. A totalidade das propriedades de um objeto 

inclui desde sua natureza particular no sentido da física de partículas, até os usos 

que aquele objeto assume no dia-a-dia (LA, p. 6). Se figurarmos todas as proprieda-

des de um objeto é improvável que criemos a ilusão de realidade. Talvez dessa for-

ma tenhamos uma figuração mais informativa8, mas não mais realista. 

Goodman sugere que há posições teóricas que justificam uma posição rea-

lista como a forma de ver uma figuração de modo que ela deva ser igual ou idêntica 

a um objeto figurado (LA, p. 6). Essa posição teórica talvez só exista entre os espan-

talhos de Goodman. Podemos, entretanto, tentar delinear melhor esse espantalho, 

deixando-o menos caricato.  

O que normalmente entendemos por "ilusão" é um tipo de figuração que nos 

permita a ilusão de realidade, ou a possibilidade de comparação e reconhecimento 

entre o objeto figurado e sua representação pictórica através de características visu-

ais.  Esse  reconhecimento  tem  que  ser instantâneo.  De  sua  instantaneidade  pode-

                                            
8 Realismo como informatividade será outra ideia que Goodman rejeitará. Porém, é interes-

sante notar que o filósofo faz a construção da ideia de informação de forma a negar inclusive qual-
quer tipo de realismo inerente a ela, realismo será sempre uma categoria canônica de julgamento de 
um figuração. Trabalharei a noção de "informatividade" na próxima seção.  
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mos dizer que deve ser fácil, recheado de características rapidamente perceptíveis e 

de fácil comparação, e ser fiel também ao modelo retratado. "Fiel" é lido como per-

ceptualmente fiel, ou como é possível a rápida associação entre o objeto e sua figu-

ração devido a semelhança visual entre os dois. O que temos aqui é o estabeleci-

mento de uma figuração e seu objeto como plenamente. ou altamente, isomórficos 

do ponto de vista perceptual.  

A  figura  deve  ser  constituída  de  modo  a  refletir  aquelas  características  de 

um objeto que possam ser prontamente percebidas de forma direta. Uma figuração 

deve corresponder visualmente ao seu objeto. Isso se dá em aspectos de luz, cor, 

profundidade, proporção, etc. Ou seja, há uma série de características que devem 

ser tomadas perceptualmente em relação a comparação entre uma figura e seu ob-

jeto.  

Para que se figure de forma fiel, o autor da figura deve fazê-la de forma que 

a relação de figuração cumpra o requisito de carregar as propriedades visuais de um 

objeto de forma perfeita. Ou de modo a perder o a menor quantidade possível de 

características visuais ao figurar um objeto qualquer. A percepção visual deve estar 

nesse ponto destituída de qualquer coisa que a faça pensar sobre o objeto. O objeto 

deve  ser reconhecido  no  quadro  de forma  imediata  por sua  relação  de  ser seme-

lhante à figura. Para isso o autor da figuração deve observar o objeto de forma pura 

e inocente. O objeto deve ser visto de forma pura por um olho plenamente inocente. 

"Olho inocente" é a ideia de que o pintor será um observador do mundo ao 

seu redor e irá figurar um objeto forma a representá-lo exatamente da forma como 

vê. Seria livre de qualquer tipo de preconceito, animosidade, não poderá ser influen-

ciado por medições de instrumentos, etc (LA, p.7). Um tipo de olhar plenamente livre 

de  qualquer  tipo  de  conceituação  por  parte  do  artista  e  sua  reprodução  garantiria 

uma figuração fiel de qualquer tipo. O olhar inocente sustentaria a reprodução realis-

ta para os adversários de Goodman. 

Nelson Goodman aponta a ideia de olhar inocente como filha da noção epis-

temológica de dados sensíveis. Os dados sensíveis são parte da crença empirista 

de que o conhecimento tem por fundamento a percepção. Os dados seriam a menor 

partícula de percepção possível. Na ideia de olhar inocente, os dados apareceriam 
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como o conjunto de percepções possíveis que o artista capturaria de sua visão des-

provida de qualquer tipo de sofisticação. Figuraria assim de forma a capturar a reali-

dade plenamente percebida através da menor partícula sensória. Sendo a base para 

o realismo por ilusão de realidade.  

A teoria dos dados sensíveis que tenta dar conta do fundacionismo epistê-

mico por base na crença empirista de que a base de todo o conhecimento é a per-

cepção na forma de sensação. A sensação é uma partícula sensível que deve ser 

função de um dado físico. Toda sensibilidade é tomada como conjunto de sensações 

de diversos tipos. E cada partícula sensível é um dado que, segundo Russell (RUS-

SELL, 1951, p.108-131), pode se descrita em uma relação físico-epistêmica. Essa 

relação é a interação entre um  tipo de estímulo estritamente particular dos órgãos 

sensíveis por um tipo de objeto que seria o dado. Uma análise epistemológica e ló-

gica  conseguiria  detectar  em  última  instância  o  dado  sensível.  Com  sua  detecção 

conseguiríamos  delimitar  aquilo  que  é  mais  primário  em  termos  de  conhecimento. 

Essa detecção da partícula primária nos interessa aqui rapidamente. 

A escolha pela discussão sobre a semelhança em termos dados sensíveis 

não é gratuita. O que Goodman pretende é estabelecer que o que seus espantalhos 

dos teóricos da cópia pretendiam era o delineamento da relação de figuração atra-

vés da relação de semelhança em termos de características comuns entre objetos 

em nível perceptual de forma isomórfica. Estabelecer que se copie um objeto atra-

vés  de  uma figuração  perfeitamente  é estabelecer que  se  copia as  características 

visuais mínimas que os dois objetos carregam em comum. Assumir que o olho é ino-

cente  e  busca  determinadas  características  visuais  mínimas  é  uma  assunção  que 

Goodman não consegue aceitar.  

A ideia de “inocência do olho”, afirma Goodman, é derivada da noção empi-

rista de “dado sensível”. O dado sensível funcionaria como um tipo de entidade epis-

temológica última e não analisável. Seria o fundamento de toda a percepção e co-

nhecimento. Aqui a ideia de  “dado” pode ser tomada como semelhanças em nível 

perceptual entre objetos. Em que dois objetos em contexto comparativo possuiriam 

as mesmas características perceptuais. As teorias que tratam da ideia de "dados dos 

sentidos" são extensas e não servirão de todo para o propósito desta redação. Mas 

esclarecerei alguns de seus usos como tomados por Goodman em Languages of art 
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para melhor deixar claro como são vistas as posições sobre semelhanças perceptu-

ais em parte da discussão que Goodman desenvolve. Irei agora  desenvolver rapi-

damente  essas  ideias  como  apresentadas  por  Gombrich  que  dá  um  acabamento 

melhor a elas do que Goodman. 

4.1.1.1. Olhar inocente 

Para a negação das noções de "dado" e de "olho inocente" na relação de fi-

guração Goodman recorre a um argumento que Ernst Gombrich, historiador e teóri-

co das artes visuais, utilizou em seu Arte e Ilusão, em que desenvolve a ideia de da-

do sensível a partir de um tipo de pintura realista que visava retratar a realidade de 

forma plenamente fiel. A construção da realidade dentro dessa concepção nos per-

mitiria fazer uma construção derivada de nossa visão de forma direta. Isto é, uma 

figuração seria feita se baseando nos aspectos semelhantes entre figura e objeto de 

forma fidedigna e cognitivamente pura. A ideia é a de que pudéssemos figurar a par-

tir do imediatamente percebido, sem o uso de rótulos que nos desviassem do objeto 

a nossa frente. Uma cópia fiel do imediatamente percebido através dos dados sensí-

veis captados pela visão humana e em seguida retratados numa figuração. Farei uso 

de seus argumentos aqui, uma vez que no ataque a ideia de "dado", tomado como 

"inocência do olhar", eles  são  mais desenvolvidos  que  os  de  Goodman em  algum 

grau.  

Na obra de Gombrich já é levantada a crítica ao empirismo aplicado à figura-

ção. Argumenta que havendo uma pintura qualquer é improvável que ela seja retra-

tada tal como a vemos. Isso se baseia em impossibilidades físicas e impossibilida-

des fisiológicas desse tipo de reprodução. A reprodução através de uma linguagem 

de dados sensíveis perderia sua capacidade de retratar de forma fiel uma vez que 

distorce o objeto percebido ao traduzi-lo para uma superfície em duas dimensões. O 

teórico da arte argumenta que a visão do objeto traduzida através da noção de dado 

para uma figuração qualquer jamais será suficiente para estabelecer o padrão rea-

lismo que exigisse uma representação que compreendesse a identidade plena em 

termos objetivos. O que ocorreria seria um tipo de distorção da figura apresentada 

para padrões que nos chamassem à previsão de um tipo de imagem.  
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Gombrich começa sua teoria discutindo a noção de "olhar inocente". Em se-

guida ele desenvolve como essa ideia só é razoável num primeiro momento e deve 

ser substituída por uma discussão que envolva a ideia de "composição".  

Ruskin em seu Elements of Drawing introduz a expressão "inocência do o-

lho" se referindo a um tipo de postura que o artista deve assumir ao pintar. Argumen-

ta que ao pintar um artista deve olhar seu objeto com os olhos de uma criança, es-

quecendo-se de qualquer esquema conceitual prévio para que a pintura resultasse 

assim como o olho a vê. A noção de "inocência do olhar" é inferido do pensamento 

de que o objeto se apresenta como aparência de dados objetivos que o  mundo ofe-

rece aos sentidos. Digo, segundo essa concepção, há estímulos perceptivos visuais 

que permitem em termos de semelhança que se figure um objeto de forma plena-

mente fidedigna. Estes estímulos, segundo o espantalho de Goodman e muito pró-

xima  a  visão  de  Ruskín,  devem  ser  livres  de  qualquer  aspecto  cognitivo  anterior. 

Perceber  é  uma  ação  pura  e  desinteressada,  ainda  sobre  a  influência  dessa  con-

cepção. O grande problema aqui é: pode-se realmente ver sem que se carreguemos 

qualquer aspecto cognitivo prévio? Gombrich argumentará, e Goodman acatará, que 

não.  

Gombrich argumenta que a noção de olhar inocente não funciona uma vez 

que é impossível que se figure qualquer coisa sem um esquema conceitual e cogni-

tivo prévio. Argumenta através de exemplos e não de noções abstratas. Seus argu-

mentos nos carregam a um tipo de experimento que utilizou em seu livro Arte e Ilu-

são. Pede para que uma criança, de seus quatro ou cinco anos, já capaz de usar 

suas capacidades motoras para o desenho, faça uma cópia de  Wivenhoe Park de 

Constable. A cópia da criança aparece em termos plenamente esquemáticos razoa-

velmente semelhantes com a pintura, porém as partes são retratadas com severas 

distorções. O que Gombrich afirma perceber é que desde muito cedo qualquer pes-

soa começa a fazer usos de rótulos que facilitem sua experiência com o mundo. A 

classificação é algo que não escapa à percepção, um objeto percebido por um ob-

servador é, antes de qualquer outra coisa, um objeto classificado, rotulado, nomea-

do. 

De toda forma ainda assim não é apenas isso que garantiria a negação do 

olho inocente. Gombrich argumenta que a noção de olho inocente é um tipo de aber-
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ração. Uma vez que nem o pintor que se alienasse ao máximo de seus esquemas 

conceituais estaria livre deles. A própria ideia de alienação de um esquema concei-

tual prévio seria um tipo de predisposição a um esquema conceitual que o negasse, 

uma sofisticação dessa base conceitual. Gombrich dá exemplos em termos de cons-

trução, harmonia dos elementos, pigmentos utilizados, etc. Em suma, diversos ele-

mentos presentes na fabricação de uma figuração que seriam rotineiros ao artista e 

que lhe impingissem tipos de esquemas conceituais prévios. A figuração, para Gom-

brich, impõe um tipo de composição que seria anterior a ela.  

A  composição  da  figuração  deverá  passar  por  um  processo  que  possuiria 

uma disposição prévia a uma ideia de "projeção". Uma figuração qualquer, argumen-

tará Gombrich, não será construída sem que se pense em sua construção em ter-

mos esquemáticos que funcionem como hipóteses, conjecturas, entre outras noções 

projetivas. Alguém que construa uma figuração costuma pensar um objeto como se 

pensa em elementos para uma figuração. Um pintor o faria em termos de pigmentos, 

um fotógrafo em termos de luz e cor, entre diversas outras formas de figuração. Uma 

figuração é, para Gombrich, uma projeção de como será construído uma figuração 

qualquer em termos de elementos pertencentes a uma figuração possível ou anteri-

or.  

O que Gombrich toma como a base da ideia psicológica de construção da fi-

guração é que ela nasce como uma hipótese. Um tipo de ação projetiva em que o 

artista deve trabalhar para alcançar um ponto de figuração através de construções 

partindo de figurações anteriores já dadas e conhecidas. O conjunto da história da 

arte, para Gombrich, é a base de uma ciência experimental conhecida como pintura. 

A experiência dessa ciência seria a pintura que utilizaria novas tentativas de figura-

ções partindo de técnicas anteriormente usadas para técnicas que inovem e nos tra-

gam  novas  formas  de  conhecimento  de  pintura.  Uma  experiência  passará  sempre 

pela hipótese que a guiará. Uma hipótese pretende um tipo de recorte teórico para 

explicar  um  fenômeno  que  lhe  seja  anterior.  Dentro  dessa  hipótese,  será  mantida 

uma tentativa de experiência que lhe garanta chegar até essa hipótese através de 

um método garantido pelo recorte teórico. A figuração seria o fruto dessa experiên-

cia.  
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O que ocorre a partir desse argumento é uma negação mais sistemática da 

noção de "olho inocente". As ideias de "projeção" e "hipótese" jogam por terra a pos-

sibilidade de um olhar inocente. O que é visto é sempre passível de um conhecimen-

to anterior. Não há algo como olho inocente. Um olhar inocente não garante a visão 

e, tão pouco, a figuração de um objeto. Uma figuração é uma forma de representa-

ção  que  exige  um  conhecimento  prévio  do  objeto  para  sua  construção.  Qualquer 

representação o exige. Representa-se através de rótulos, não através de partículas. 

Cada representação é um todo que pode ser decomposto em partes que também 

serão tomadas por um todo. Por mais que façamos a topologia desse todo, uma fi-

guração não poderá ser interpretada sem que se observe seu conjunto. Como Go-

odman argumenta "[...] o olhar mais neutro e o mais tendencioso são apenas sofisti-

cados de maneira diferente" (LAP, p. 40). O que importa finalmente é sempre a in-

terpretação do objeto e de sua figuração. Nada pode ser figurado e analisado fora de 

um contexto de ocorrência. Os aspectos de uma figura, mesmo a dita mais realista, 

só fazem sentido dentro dos termos de sua ocorrência.  

4.1.2 Informatividade 

Realismo por informatividade seria o tipo de realismo em que uma figura se-

ria  realista  à  medida  que  teria  uma  quantidade  considerável  de  informação  literal 

sobre um objeto. Uma figuração só poderia ser efetiva quando essa informação ga-

rantisse a informação através da semelhança com o objeto. Dentro das duas visões 

ingênuas  de figuração  que  já  citei  diversas  vezes,  é  adequado  relacioná-la  com  a 

segunda posição que afirma que exige um alto nível de semelhança entre figura e 

objeto para que haja uma representação.  

Além da "ideia de semelhança", a ideia de "olhar inocente" é também tocada 

aqui. Uma semelhança com um objeto deverá ser capturada assim que se constrói a 

figuração.  A  informação  seria  mais  evidente  sempre  que  se  retratassem  aspectos 

sensíveis e que fossem de fácil percepção pelo observador. O dado sensível cabe 

como uma luva para esse tipo de realismo. Ao se estabelecer a menor partícula per-

cebida e ligá-la a menor partícula retratada se tem uma fonte de informação contun-

dente. Cria-se um isomorfismo entre figura e objeto. Esse isomorfismo seria de uma 

capacidade informativa incrível. Realismo informativo é, então, a capacidade de figu-

rar de forma acurada em termos de semelhança por características visuais comuns. 
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Quanto maior a precisão, a literalidade, e o nível de conteúdo cognoscível na figura, 

maior a quantidade de informação nela contida.  

O realismo por informatividade faz uso da relação de denotação. Nesse sen-

tido, uma figura informativa é sem dúvida aquela em que se tem explícito seu refe-

rente. O nível técnico que permite que a figuração com maior  acerácea também é 

responsável pelo nível de informação contida de forma a denotar um objeto de forma 

eficiente. A relação de "estar por um objeto" junto ao seu alto nível de semelhança 

tornam a figuração informativa. Segundo essa posição, uma figura só pode ser rea-

lista à medida que denota um objeto e se assemelha a ele. Notadamente, um dos 

melhores modos de apresentar esse problema, segundo minha postura teórica até 

aqui desenvolvida, é atrelarmos ele à noção de "olhar inocente". 

O melhor argumento de Goodman contra esse tipo de realismo é que toda 

figura é informativa de algum modo. Mesmo que ela não seja figurada em perspecti-

va ou dentro de uma técnica considerada normalmente realista. O filósofo argumen-

ta exemplificando que uma figura com perspectiva reversa possui a mesma quanti-

dade de informação que uma figura em perspectiva convencional. Podemos ainda 

levar esse tipo para outros lugares dentro da figuração, uma pintura com todos as 

suas faces achatadas num único plano informariam tanto ou mais quanto uma  figura 

chamada "realista". Há neste caso uma miríade de informações literais que ocorrem 

sem que se mantenha o estilo realista de figuração.  

O grande problema é que uma informação não assume apenas os termos de 

informação  literal  sobre  um  objeto.  Informação  é  uma  categoria  epistemológica  e 

não uma relação ontológica. O que é informado depende plenamente do contexto de 

informação. Há camadas diversas de informação, a informação nem sempre é literal, 

há ênfases e elipses na informação, etc. Em suma, há diversas instâncias que apon-

tam para o erro da escolha da informação literal como aspecto definidor da noção de 

"realismo". Mesmo a figura mais realista pode ser uma dentro de um contexto meta-

fórico. E se não podemos excluir que o realismo informe de forma literal, deveríamos 

excluir essa ideia de que informatividade possa ser uma escolha de nome à noção 

de realismo. O que Goodman quer dizer é que não faz o menor sentido adotarmos 

informatividade  como  algo  exclusivo  ao  realismo figurativo,  uma  vez  que  todas  as 

forma de figuração informa de algum modo, não apenas literalmente.  
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Retomando a semelhança e a noção de "olhar inocente", mesmo a desse-

melhança informa. Informação é, assim como a semelhança, um problema de con-

texto e importância. O que me informa num momento não me informa sobre a mes-

ma coisas em outro momento. O que antes estava presente como informativo após 

determinado tempo em que um contexto já não é importante, não será mais informa-

tivo. Informatividade é sempre relativo a um contexto que é, antes de tudo, um fator 

cognitivo plenamente relativo'.  

4.2. SEMELHANÇA E FALSIFICAÇÃO 

Uma forma de resolução do problema da semelhança entre figura e figurado 

pode ser a que Nelson Goodman propõe para solucionar o problema da falsificação 

com grande nível de perícia de uma pintura. A solução pode ser apontada nos se-

guintes termos: uma figura e seu figurado, por mais que se assemelhem, não podem 

ser considerados eternamente semelhantes ou eternamente dessemelhantes de um 

ponto de vista que se possa considerar absoluto. Enquanto num momento inicial t 1 

uma figuração pode ser comparada àquilo que figura, num momento posterior t 2 ela 

pode ser totalmente dessemelhante a ela devido ao aprendizado pelo qual o obser-

vador  passou.  Quero  dizer  que  há  a  possibilidade  de  aprendizado  que  permite  a 

completa diferenciação entre olhares em momentos diferentes. Ou seja, não faz sen-

tido se decretar, de uma vez por todas, nem que duas imagens seja semelhantes 

entre si, nem que não sejam. O que antes me era invisível, uma característica pon-

tual de um quadro e seu objeto num momento inicial, por exemplo, através do co-

nhecimento que adquiro tanto sobre o quadro quanto sobre o objeto eu poderei dife-

renciá-los  ou  equipará-los  em  termos  de  características  visuais  comuns  entre  am-

bos. O que olhei no quadro num primeiro momento e não vi estava lá sempre, mas 

só pude identificar num momento posterior. O processo de identificação desse ele-

mento é atividade cognitiva de ver. O que está em jogo aqui é uma distinção entre 

olhar e ver.  

Exemplos desse tipo de ocorrência podem ser facilmente localizados. Olhar 

dentro de uma gaveta procurando uma tesoura e não encontrá-la, olhar noutro lugar 

e não achá-la, e voltar para a gaveta inicial e ver que ela estava a nossa frente é um 

indício bastante forte de que ver e olhar são atividades diferentes, apesar de conec-

tadas. Outro indício é olhar para dois irmãos gêmeos univitelinos e não saber dife-
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renciá-los, sua mãe certamente dirá que são extremamente diferentes, ela vê as di-

ferenças que um desconhecido não vê ao olhar. Ainda, um recém-contratado por um 

museu que não sabe diferenciar entre duas obras muito semelhantes, mas que com 

tempo de trabalho vem a se tornar o curador do museu saberá diferenciar apenas 

olhando  as  diferenças  que  vê  entre  dois  quadros  (Cf.  LA,  p.  103).  Esses  indícios 

conferem forte evidência de que olhar e ver são atividades perceptuais plenamente 

diversas. 

O ponto central da ideia, e o que me parece permear parte considerável de 

Languages of art, é que não faz o menor sentido se falar em propriedades perceptu-

ais plenamente perceptivas em termos absolutos em qualquer momento de uma ob-

servação de qualquer objeto. Ver envolve aprendizado, olhar não é apenas uma  a-

ção de passiva. "Ele [o olho, ou a ação de olhar] seleciona, rejeita, organiza, discri-

mina, associa, classifica, analisa, constrói" (LA, p. 8, tradução minha). Além disso, 

não faz o menor sentido se falar de semelhanças absolutas entre dois objetos. Res-

saltei mais atrás que Goodman em Seven strictures on similarity faz um apanhado 

dos usos da relação de semelhança. Ressaltei também que uma relação qualquer 

de semelhança só faz sentido dentro de um contexto bem estabelecido que renegue 

qualquer  concepção  absoluta  de  convergência  de  similitude  entre  dois  objetos.  O 

que é semelhante em um contexto não é em outro. O que nos importa é que há tipo 

de "regras" que são estabelecidas para se efetuar qualquer comparação de seme-

lhança.  

A comparação entre semelhantes, como qualquer tipo de comparação, deve 

ser aprendida pelo observador para que se possa estabelecer o que deve ser procu-

rado e comparado. Procurar e comparar são atividades cognitivas. Pelo caminho do 

aprendizado e treinamento apresentado para a resolução do problema da falsifica-

ção, pretendo propor uma solução ao problema da semelhança sem me separar de 

Languages of art de Nelson Goodman. Essa solução se apoia numa solução contex-

tual, no sentido de que a busca por semelhança é relação subalterna e relegada ao 

contexto em que está inserida, não sendo de forma alguma um produto absoluto das 

relações entre objetos. Semelhança só é uma relação importante se estiverem bem 

definidos os pontos de comparação entre os objetos da relação. 
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De volta a distinção entre ver e olhar, é possível olhar dois objetos e não ver 

qualquer tipo de semelhança ou dessemelhança. O que estabelecerá a capacidade 

cognitiva de ver um aspecto é justamente o aprendizado envolvido na atividade de 

olhar. Sob esse ponto de vista, vou apresentar o problema da falsificação e a forma 

como Goodman o resolve apelando para esse ponto.  

4.2.1. Falsificação, mero olhar, determinação física de uma obra 

A abordagem de Goodman sobre o problema da falsificação da obra de arte 

pretende distanciar a avaliação de uma falsificação de um problema meramente es-

tético. Ou melhor, ele aborda a avaliação de uma falsificação a partir de uma apro-

ximação  cognitiva.  Sua  pretensão  é  que  consigamos  chegar  ao  conhecimento  de 

que uma falsificação perita difere do original através da observação mediante apren-

dizado. Só porque não as distinguimos hoje, isso não quer dizer que não consiga-

mos vir a distingui-las no futuro. Entretanto, para se chegar as condições de apren-

dizado é bom que se estabeleça as condições iniciais para que ocorra a determina-

ção de uma falsificação.  

Supondo que duas pinturas estejam lado a lado. Uma dessas pinturas, a da 

esquerda, é qualquer clássico da história da arte. A outra, a da direita, é uma falsifi-

cação dessa pintura. A falsificação possui características extremamente coinciden-

tes com a pintura original, de forma que mesmo um especialista naquela pintura as 

confundisse. Digamos que a distinção laboratorial entre elas foi feita por um proces-

so de datação qualquer. Suponhamos agora que durante a madrugada nosso filho 

inconsequente inverteu a ordem das pinturas por mero capricho. É possível que o 

especialista possa diferenciá-las apenas olhando para a pintura? 

Goodman aceita a distinção entre propriedades puramente visuais e outros 

tipos  de propriedades.    E  indaga:  se  usamos  métodos  laboratoriais  de  prova, fará 

algum sentido perguntarmos se distinções estéticas são realmente necessárias? O 

histórico de uma obra autográfica seria determinado pelo teste, não sendo mais ne-

cessário trabalho de um especialista em arte para identificá-la. Se for o caso que as 

propriedades esteticamente relevantes sejam o mesmo que as propriedades percep-

tuais (e aqui é melhor pensarmos em propriedades visuais), então seria impossível 

inclusive para o especialista de fazer qualquer tipo de distinção visual entre uma pin-
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tura A e sua falsificação  B. Esteticamente não haveria qualquer distinção entre as 

pinturas 

Poderíamos responder a essa questão assim: há a possibilidade de aprendi-

zado do olhar. O que antes era invisível pode tornar-se visível. Mais do que isso, é 

que  os  conhecimentos  prévios  sobre  a  origem  da  obra  e  suas  características  não 

perceptuais nos tornam aptos a olhar para uma obra de forma diferente. Quero dizer 

que, ter o conhecimento de que a obra da direita é verdadeira e a da esquerda falsa, 

nos fará procurar elementos na obra que as diferenciem. A possibilidade de aprendi-

zado se dá também a partir da influencia de conhecimentos prévios e diversos tipos 

de  inferência  das  observações  que  podemos  fazer  desses  conhecimentos.  O  que 

torna uma falsificação dessemelhante da obra original não é apenas uma caracterís-

tica per se das obras, mas determinadas características que se aprende a perceber. 

O que antes era um Vermeer é agora uma falsificação feita por Van Meegeren 9. 

Em geral, pode-se afirmar que a ideia de que "dois objetos muito semelhan-

tes possuem um alto grau de características coincidentes que podem ser apreendi-

das pela visão" possui dois momentos. O primeiro impõe dois objetos distintos que 

carregam  grupos  de  propriedades  coincidentes.  Desde  propriedades  físicas,  como 

material,  disposição  no  espaço,  etc.,  até  propriedades  puramente  perceptivas  que 

podem  ser  expressas  de  diversas  formas,  mas  vamos  tratar  como  "propriedades 

visualmente percebidas". Como todo par de objetos distintos, cada um carrega ao 

menos uma propriedade em que diferem. No caso da nossa falsificação, já está ao 

menos provado pela datação em laboratório que não são o mesmo objeto e que a 

falsificação é temporalmente posterior à obra original. 

Em seguida ocorre a questão de que se há realmente certa impossibilidade 

de diferenciação entre as obras, ou se é apenas questão de tempo até que se  a-

prenda a procurar e selecionar propriedades que as diferenciem. Se olhar para algo, 

realmente vejo a totalidade de suas características visuais? A semelhança de carac-

                                            
9 Faço aqui referência às falsificações das obras de Johannes Vermeer, importante pintor da 

chamada Idade de Ouro Holandesa, por Henricus Antonius 'Han' van Meegeren, pintor holandês que 
ficou famoso pela falsificação das obras do primeiro e venda dessas falsificações para nazistas de 
alto escalão. A falsificação só foi descoberta após declaração e falsificação de uma obra por van Me-
egeren diante de autoridades holandesas. (para rápida informação ver aqui: < 
http://www.essentialvermeer.com/misc/van_meegeren.html#.VbqK_flVikp  ,  acessado  pela  última  vez 
em 30/07/2015). 
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terísticas visuais entre dois objetos é prontamente apreendida pela minha percepção 

visual? Ou as semelhanças entre dois objetos não são prontamente apreendidas por 

mim quando olho para esses objetos, sendo necessária uma educação do olhar para 

que seja aprendida a percepção dessas características?  Não é porque duas obras 

hoje sejam consideradas de grande semelhança que elas continuarão sendo no futu-

ro. Já argumentei que semelhança não é uma relação absoluta. Os mesmos termos 

são válidos para uma figura e seu objeto. A questão é: havendo grande semelhança 

em nível perceptual, mas sendo mais que provado que não são o mesmo objeto, faz 

sentido se falar numa falsificação perfeita? Ou, mais próximo do tema central desta 

dissertação, de uma cópia perfeita de um objeto? 

Tomando o primeiro ponto. Dois objetos podem ser distintos através de pro-

priedades  não  perceptuais.  Testes  de  datação,  composição  química,  raios-x,  etc. 

São todas possibilidades de comprovação com base técnica de que há uma diferen-

ça de idade e fabricação entre as duas pinturas. É um fato que a pintura original é a 

da esquerda e isso pode ser provado através de testes que em muito superam a ca-

pacidade perceptual de um humano. Isso possui implicações para um especialista 

em obras de arte. Mas não resolve o problema central imposto. É possível distinguir 

entre as duas pinturas pelo mero olhar? 

Goodman evita uma discussão fenomenalista ao pressupor uma ideia fisica-

lista de que a é possível sim avaliar pelo mero olhar. Apenas olhar, entretanto, se 

torna uma ação que não envolve uma teoria da sensação num sentido muito mais 

aprofundado. Mas supõe por questão de argumento que "apenas olhar" é uma no-

ção não problemática. Já fica estabelecida certa vantagem de propriedades determi-

nadas por testes técnicos sobre propriedades humanamente perceptíveis. Seus ar-

gumentos nesse sentido são exemplificativos, faz uso de instâncias para estabelecer 

problemas sobre a noção de "mero olhar". Faz rápida distinção entre olhar com obje-

tos e investigar nos termos de experiências laboratoriais físico-química, ou análise 

de  composições de objetos. Seguindo  exatamente  a mesma  linha  que  delineei  al-

guns  parágrafos acima.  Posso  usar raios-x?  Certamente  isso não  é  apenas  olhar. 

Estabelece "apenas olhar" numa perspectiva que ocorre sem instrumentos de medi-

ção laboratoriais. Certos objetos seriam permitidos em casos específicos, lupas para 

a avaliação de um vaso assírio que não permite observação e distinção a olho nu, 
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por exemplo. Goodman, entretanto, passa por cima dessa noção para definir o pro-

blema de forma mais clara. "[...], em função do argumento, vamos supor que todas 

essas dificuldades foram superadas e a noção de 'apenas olhar' foi clarificada" (LA, 

p. 101, tradução minha).  

A  ocorrência  de  instrumentos  de  medição  que  modifiquem  nosso  conheci-

mento prévio sobre objetos é suficiente para mudar nossa experiência sobre eles, é 

o que argumenta Goodman. A experiência estética sofrerá sérias mudanças ao ter-

mos conhecimentos sobre a originalidade de uma obra autográfica qualquer. Ocorre-

rá um tipo de orientação cognitiva para nossas percepções visuais que nos fará pro-

curar características nos objetos que os distingam, mesmo a falsificação com maior 

nível de perícia imaginável será olhada de forma diferente. O que antes percebía-

mos como objetos idênticos se tornarão respectivamente "um clássico" e sua "falsifi-

cação".  

4.3. Semelhança e contexto  

O que tentei dizer até aqui é que para Goodman, e compartilho essa ideia 

com ele, não faz sentido falarmos em semelhança em termos que não sejam relati-

vos. Também não faz o menor sentido falar que a semelhança dentro desse contex-

to é absoluta. Semelhança, poderíamos dizer, acontece mais ou menos como o va-

lor funcional de uma relação. E para estabelecermos esse valor, precisamos saturá-

lo. Essa saturação só ocorre quando estabelecemos a regra para a ocorrência. E no 

caso da semelhança essa regra é puramente contextual. O que agora é semelhante 

numa comparação entre dois objetos, daqui a dez anos em um contexto diferente 

para os mesmos objetos não será semelhante 10. Portanto, não faz sentido dizer que 

semelhança é uma relação absoluta entre dois objetos.  

Estabeleci também um uso de semelhança que se faz em acordo a um con-

texto.  Determinar de  forma  contextual  o  estabelecimento  de  uma  semelhança  nos 

leva  ao  ponto  de  que  não  faz  também  sentido  que  semelhança  seja  uma  relação 

arbitrária.  Semelhança  não  ocorre  ao  acaso,  há  regras  claras  que  estabelecemos 

para  determinar  quando  se  há  ou  não  uma  semelhança.  Normalmente  tais  regras 

estão relacionadas a um contexto que podemos chamar de "cognitivo". Só podemos 

                                            
10 Um contexto diferente  pode ser  inclusive a mesma pessoa com conhecimentos a mais 

sobre os mesmos objetos olhando para eles num momento diferente. 
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comparar se sabemos de antemão que há determinadas diferenças e semelhanças 

entre dois objetos. Mesmo que esse conhecimento nos apareça de forma inconsci-

ente,  ele  será  determinante  para  que  estabeleçamos  uma  relação  de  semelhança 

entre os dois objetos.  

Tendo em mente que, para Goodman, semelhança é uma relação contextual 

que não é absoluta e que também não é arbitrária, eu poderia dizer facilmente que 

semelhança não é uma relação natural. Uma concepção naturalizada da relação de 

semelhança implicaria que a semelhança ocorreria entre dois objetos de forma a que 

eles fossem semelhantes em qualquer contexto possível. Isso nos levaria ao ambi-

ente já rejeitado de que a semelhança como uma relação absoluta no contexto de 

que dois objetos que carreguem a mesma característica em comum seria universal 

e, portanto, inútil (PP, p. 443), uma vez que não conseguiríamos estabelecer qual a 

característica que nos é importante num determinado momento.  

A rejeição da universalidade e da naturalização da relação de semelhança 

implica também na rejeição de certo tipo de noção de "identidade". A identidade que 

nos  interessa  aqui  é  aquela  que  ocorre  entre  o  a  percepção  visual  de  um  objeto 

qualquer e a percepção visual da figuração de um objeto. E o que venho argumen-

tando até aqui é que essa concepção é impossível. A identidade entre figura e objeto 

figurado só é possível à medida que estabelecemos padrões de semelhança e com-

paração de acordo com um contexto. Todavia, as características percebidas podem 

mudar com tempo e aprendizado. O que antes nos era visualmente idêntico agora 

nos é completamente dessemelhante, ou o que antes nos era completamente des-

semelhante  agora  é  muito  semelhante.  E  aqui  cabe  anedota  que  Goodman  conta 

sobre Picasso em que "ao protesto de que o seu retrato de Gertrude Stein não ficou 

parecido com ela, terá Picasso respondido 'Não faz mal, irá ficar'" (LAP, p. 63).  

O que Goodman quer chamar a atenção é que a figuração é tomada há mui-

to tempo como um subproduto de uma relação naturalizada de semelhança e que 

redunda  também  em  certa  concepção  de  "identidade",  mas  que  não  faz  o  menor 

sentido tomá-la como um subproduto das duas. Faz sentido usá-las como certo tipo 

de instrumento contextualmente aplicável, todavia de forma a ser relativo, sem tomá-

las como a forma absoluta ou naturalizada de se estabelecer uma figuração. A figu-

ração é estabelecida de forma anterior. Se um artista qualquer (fotógrafo, escultor, 
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pintor, etc.) busca por relações de semelhança, ele o está fazendo muito depois de 

ter uma ideia de composição. O que antes era plenamente naturalizado, após nossa 

argumentação já não será tanto assim. Figuração e regras de figuração são tempo-

rais e cognitivamente contextuais, assim como a semelhança é cognitivamente con-

textual. Não há espaço para a naturalização de relações tão dependentes de contex-

to cognitivo, histórico e cultural como as relações de semelhança e figuração.  

4.4. Realismo por habituação 

Definido que se pode aprender por hábito, treinamento ou educação, pode-

mos finalmente falar do último tipo de realismo sugerido por Goodman, o realismo 

por habitação. Esse tipo de posição que Goodman chamou de "realista" é, na con-

cepção do filósofo, uma forma histórica e culturalmente determinada de aprendizado 

de interpretação de figurações de maior abrangência em algum tipo de contexto cul-

tural.  Digo, realismo por habituação é, segundo Goodman, a forma de treinamento e 

aprendizado mais abrangente de ensino de interpretação de figuras em uma cultura 

canônica  determinada.  "O  realismo  é  relativo,  determinado  pelo  sistema  de  repre-

sentação  canônico  de  uma  dada  cultura  ou  pessoa  num  dado momento"  (LAP,  p. 

66). 

Goodman, seguindo de forma aproximada o argumento que desenvolvi so-

bre  aprendizado  da  distinção  entre  obra  original  e  falsificação  que  fiz  nas  seções 

anteriores, argumenta que sistemas figurativos sofrem de determinado tipo de con-

servadorismo quanto aos seus elementos constituintes. "Esta relatividade é obscu-

recida pela nossa tendência para omitir a especificação de um quadro de referência 

quando e o nosso que está em causa" (LAP, p. 66). Esse conservadorismo garante 

certa dificuldade de assimilação dentro de elementos estranhos ou novos  para um 

sistema de figuração, garantindo por determinado tempo uma concepção de realis-

mo num determinado contexto cultural. O sistema de figuração canônico continuará 

sendo  realista  até  que  os  aspectos  constituintes  do  sistema  de  figuração  anterior 

sejam  completamente  sobrepujados.  A  derrocada  de  um  modelo  cultural  garante, 

segundo Goodman, a emergência de um novo modelo de realismo. Uma vez derru-

bados  e  instituídos  novos  elementos  canônicos  constituintes,  aquilo  que  entendía-

mos como "realista" já não o é mais, argumenta Goodman.  
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Um novo plano de correlação (LAP, p. 68) é imposto e isso garantirá uma 

nova forma de interpretar uma imagem. Um plano de correlação, especifico, é um 

modo de estabelecer uma conexão entre uma imagem e aquilo que ela representa. 

Determinado um contexto de representação e referência, um plano de correlação é 

contexto de ocorrência determinante da referência e sua representação num sistema 

de relações complexas que são habitualmente determinadas.  

Tomo agora o argumento anterior sobre a falsificação e o aprendizado, e o 

adapto. Antes, num momento t 1, um plano de correlação funcionava de forma a figu-

rar  de  um  jeito  que  compreendíamos  como  eficiente  em  termos  de  representação 

visual passou por modificações cognitivas diversas que são culturalmente e histori-

camente determinadas. Agora, num momento t2, as condições de um plano de corre-

lação em t1 já não são mais válidas, e não podemos ainda determinar o que ocorrerá 

em um momento t3. O que podemos determinar é que houveram situações históricas 

que  alteraram  o  contexto  cognitivo  e  canônico  e  o  que  chamávamos  de  "realista" 

num plano de correlação inicial é agora apenas uma forma ingênua de figuração, ou 

formas que não se adaptem ao nosso atual cânone de realismo. E o que hoje consi-

deramos realismo é em t1 uma aberração figurativa. Com isso, concluímos junto com 

Goodman que uma noção qualquer de "realismo figurativo" passa por modificações 

históricas devido a diferentes razões de ordem cultural, cognitiva e histórica. E essas 

razões jamais serão absolutas em termos de características físicas ou metafísicas 

comuns a objetos por via de semelhança. Semelhança e realismo são, portanto par-

te da mesma moeda que é o contexto de ocorrência.  

4.5. Conclusão 

Falei aqui sobre como a relação de semelhança não pode ser considerada 

por si mesma critério absoluto de semelhança numa relação de representação figu-

rativa mesmo em um contexto do que chamamos "realismo figurativo". Para isso de-

senvolvi as abordagens que Nelson Goodman fez das noções de "realismo" e "ino-

cência do olho" em Languages of art. Essas instâncias, argumentei, são críticas da 

ideia de "semelhança como posse de características comuns entre objetos na rela-

ção de figuração". Ressalto aqui que essa crítica não é aplicável por Goodman de 

forma absoluta, o que Goodman pretende é exatamente negar uma noção absoluta 

de figuração por semelhança. Para isso assume que para haver uso de semelhança 
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na figuração só poderão ser utilizados critérios que validade contextual frente a um 

sistema  simbólico  que favoreça  a  semelhança  em  detrimento  de outras proprieda-

des.  

Falei sobre a noção de "inocência do olho" e como ela se aproxima da noção 

de "dado sensível". Dado sensível e inocência do olho são plenamente dependentes 

da posse de características comuns entre objetos distintos. Entretanto, Goodman ao 

fazer  uso  da  argumentação  de  Gombrich,  rejeita  essa  posição  ao  esclarecer  que 

uma figuração qualquer é dependente de um contexto de composição. E esse con-

texto procura por soluções diversas quanto aos objetos que serão neles utilizados. 

Soluções diversas são dependentes de importância contextual, assim como dito no 

capítulo  2.  Garantindo  assim  um  grau  de  relatividade  da  relação  de  semelhança 

quanto  à  posse  de  características  comuns  entre  objetos.  Características  comuns 

entre objetos não podem, portanto, ser tratadas em termos absolutos em questões 

envolvendo figuração e semelhança, uma vez que a escolha dessas características 

é dependente do contexto, mesmo as características visuais.  

As ideias de realismo levantadas, por ilusão de realidade e informatividade, 

por si mesmas não garantem qualquer tipo de conexão com o objeto figurado atra-

vés da posse de propriedades visuais comuns. Realismos são dependentes de sis-

temas simbólicos que tendem a ser canônicos. E o que define um cânone qualquer é 

a habituação ou imposição histórico-cultural de um sistema. Todas as formas de rea-

lismo são em algum sentido habituais, argumenta Goodman.  

Argumentei isso após apresentar o problema da falsificação e a solução de 

Goodman baseada no aprendizado através de conhecimentos alheios ao "mero  o-

lhar". Tais conhecimentos são dependentes de situações diversas, inclusive da de-

terminação objetiva de um objeto por meio de experimentos laboratoriais. Goodman 

escapa de uma explicação fenomenalista em favor de uma explicação fisicalista para 

resolver o problema da falsificação. Por isso recorre ao "aprendizado e treinamento 

da  percepção".  O  que  antes  estava  dentro  de  uma  perspectiva  que  poderíamos 

chamar proximal, agora está numa perspectiva distal.  
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5. CONCLUSÃO 

Por todo o percurso desta dissertação vim construindo uma parte que é pro-

blemática em Languages of art de Nelson Goodman, sua crítica aos usos da relação 

de  semelhança  junto  à  relação  de  representação.  A  estrutura  da  dissertação  está 

dividida da seguinte forma: (1) as restrições de Goodman aos usos da similitude en-

tre objetos; (2) a crítica à estrutura lógica da relação de representação e sua associ-

ação com a relação de semelhança; e (3) a crítica às noções de realismos, sua co-

mum associação à relação semelhança e a essa posição através da possibilidade de 

aprendizado e habituação dos modos de em que a semelhança possa ou não apa-

recer.  

No primeiro ponto, que corresponde ao capítulo 2 desta dissertação, levantei 

as sete restrições que Goodman faz à ideia de "similitude" durante sua obra. Dessas 

sete restrições que se encontram em Seven strictures on similarity, utilizei a primeira 

e a última restrição. A primeira restrição compreende a crítica da relação de seme-

lhança como critério suficiente e necessário à relação de figuração, em especial à 

figuração  realista.  A última  restrição  é à  ideia  de  que  "semelhança  é  uma  relação 

absoluta  baseada  na  posse  de  características  comuns  entre  objetos".  Esses  dois 

usos são os que permeiam a tese central de Languages of art.  

Parte considerável do primeiro capítulo de Languages of art é uma tentativa 

de refutação da necessidade e suficiência da relação de semelhança frente à figura-

ção. O que Goodman argumenta é que não é suficiente, e diversas vezes não é ne-

cessária, a relação de semelhança numa figuração. A figuração é antes uma relação 

de denotação que pode ou não conter elementos que estabeleçam uma relação de 

semelhança.  

A última restrição é de que semelhança é uma noção absoluta em que é ne-

cessária a posse de características comuns entre objetos. Entretanto , a posse de 

características  comuns  não  pode  ser  considerada  também  uma  relação  absoluta. 

Características comuns são dependentes de um contexto de ocorrência e são ple-

namente variáveis. Não fazendo o menor sentido afirmar que dois objetos de posse 

de características comuns sejam semelhantes em todos os contextos de ocorrência 

dessas características. 
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O segundo ponto da minha dissertação foi a crítica aos aspectos lógicos da 

relação de semelhança e seu uso na relação de figuração. Disse que a relação de 

figuração é uma relação de denotativa. Ou seja, um objeto a mantém uma relação 

de figuração F de estar por um objeto b, que pode ser escrito na seguinte notação: 

Fab. As propriedades de segunda ordem da relação de figuração são assimetria e 

irreflexividade. Assimétrica porque se a figura b, não implica que b figure a. E irrefle-

xiva  porque  não  é  o  caso  que  um  objeto  possa  manter  uma  relação  de  figuração 

consigo mesmo, ou que a mantenham uma relação de figuração com a. 

Já a relação de semelhança, ao contrário da relação de figuração, é uma re-

lação simétrica e reflexiva. Simétrica porque se a é semelhante a b, implica que b é 

semelhante a a. E reflexiva porque é o caso que um objeto se assemelha a si mes-

mo em máximo grau, ou a mantém uma relação de semelhança plena com a, garan-

tindo uma implicação de uma relação de semelhança S em que Saa, a mantém uma 

relação de semelhança com a. 

Terceiro ponto, o que equivale ao quarto capítulo, é aquele que carrega as 

propriedades  da  semelhança  para  termos  de  características  visuais  comuns  e  as 

coloca em termos de formas canônicas de realismo. Para que fosse colocado assim, 

desenvolvi a ideia de "inocência do olhar" e como as noções canônicas de realismo 

figurativo são dependentes dela. O olhar inocente pressupõe que as características 

comuns  sejam  em  termos  de  percepções  visuais aplicadas  à  composição  de  uma 

obra. Argumentei, entretanto, que essa concepção não é válida uma vez que é ape-

nas um tipo de sofisticação construtiva de um tipo de figuração. Uma figuração car-

rega em si elementos diversos que são construídos contextualmente. E esse contex-

to é delimitado previamente por um conjunto de projeções baseadas em aspectos 

cognitivos.  

Para resolver essa questão utilizei o problema da falsificação apontado num 

momento  mais  avançado  de  Languages  of  art  e  utilizei  sua  resposta  aplicada  à 

questão do realismo figurativo em termos fenomenalistas. Com isso, retirei o peso do 

fenomenalismo da linguagem de olhar inocente, ou dados sensíveis, e a passei para 

uma linguagem em que pressupus um fisicalismo já dado. Estabeleci assim condi-

ções de aprendizado através de conhecimentos dados sobre o objeto da  figuração 

que não são os aspectos meramente perceptuais. A solução com base em aprendi-
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zado e treinamento retira parte considerável do peso da percepção e a põe sobre o 

conhecimento. Essa solução, penso, é uma das bases para o cognitivismo proposto 

num  outro  momento  de  Languages  of  art  em  que  Goodman  propõe  paridade  em 

termos cognitivos entre artes e ciências.  

Um  elemento  que  tem  peso  considerável  na  minha  argumentação  durante 

toda essa redação são as concepções ingênuas de figuração apresentadas no capí-

tulo  2,  principalmente aquela  que estabelece  graus  de  semelhança.  São "A  repre-

senta B se, e só se, A se assemelha apreciavelmente a B" e "A representa B na me-

dida em que A se assemelha a B" (LAP, p. 36). Esses lemas junto à ideia de que 

"semelhança  se  faz  como  posse  de  características  comuns  entre  dois  objetos  de 

forma absoluta" é base para o mal entendido de que uma figuração só pode ocorrer 

caso aconteça semelhança entre figura e figurado. Esse aspecto absolutista das teo-

rias da figuração é o aspeto, a meu ver, que Goodman pretende eliminar da relação 

de figuração. O que antes apareceria como objetos plenamente semelhantes terão 

que passar por contextos de construção que os tornem semelhantes.  

Não é o caso que Goodman, e subscrevo isso, ache que a semelhança não 

possa ser um elemento de fundamental importância numa relação figurativa especí-

fica. Mas antes de afirmar que uma figura se assemelha a um objeto, é necessário 

que se coloque em quais termos uma figura se assemelhe a um objeto. O que antes 

era uma relação absoluta, agora é uma relação contingente e sujeita a regras que 

determinem  a  sua  ocorrência.  Pode-se  facilmente  dizer  que  há  uma  gramática  da 

figuração  que  delimita  quais  são  os  aspectos  lógicos,  os  aspectos  sintáticos  e  os 

aspectos semânticos constituintes de uma figura em relação ao objeto figurado. Não 

sendo  de  forma  alguma  a  relação  de  figuração  uma  relação  absoluta  e  tampouco 

uma relação arbitrária.  
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