IMPRESSIONISMO: AFETO E COR
Thiago Oliveira da Cunha*
RESUMO: O presente texto tem como objetivo primordial suscitar uma reflexão aos afetos
na pintura impressionista; como esse grande movimento artístico utiliza as impressões das
cores do ambiente e que afetam tanto o artista, enquanto espectador de um momento
específico e o espectador da obra pronta, que é afetado pelos elementos pictóricos do quadro.
Para tanto, foi crucial o uso de conceitos e autores de outras áreas do conhecimento como o
geógrafo brasileiro Milton Santos e seus estudos sobre a categoria geográfica muito
importante denominada paisagem. Ademais, dentre as possibilidades de escolha, no que diz
respeito aos pintores impressionistas, foi elegido o francês Claude Monet – conhecido como
“pintor de paisagens”, pois suas obras se encaixam mais nitidamente ao conceito mencionado
anteriormente. Por fim, apresentaremos a teoria e os respectivos conceitos e simultaneamente
sua aplicação prática, para que não se dissocie um e outro, dando ao trabalho um carácter
sintético e conciso.
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Para a folha: verde
Para o céu: azul
Para a rosa: rosa
Para o mar: azul
Para a cinza: cinza
Para a areia: ouro
Para a terra: pardo
Para a terra: azul
(quais são as cores que são suas cores de predileção?)
Para a chuva: prata
Para o sol: laranja
Para o carro: negro
Para a pluma: azul
Para a nuvem: branco
Para a duna: branco
Para a espuma: branco
Para o ar: azul
Rei das Cores (Caetano Veloso)
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Afetos
A escritora Viviane Mosé, parafraseando o filósofo Baruch de Espinosa, nos aponta
uma possível e interessante definição ao conceito de afeto: o afeto é a relação de afetar e ser
afetado por algo. Esse “algo” abre um conjunto infinito de possibilidades de espaços para a
manifestação dos afetos. Em outras palavras, podemos ser afetados de diversas formas e em
lugares distintos; um deles se dá certamente nas artes visuais. Nas palavras do próprio
Espinosa: “O corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de
agir é aumentada ou diminuída” (Ética III, post.1).
Impressionismo: afeto e cor
No século XIX, na França, surgiu um marco para a pintura ocidental, até então
caracterizada pelo academicismo, que foi o movimento impressionista, dando início à pintura
moderna. Dentro de seus elementos constituintes, podemos elencar: as cores são formadas a
partir da visão do artista; os pintores dão importância à luz natural; as obras apresentam, por
meio de cor e luz, as sensações do pintor, em vez do retrato fiel de uma cena. No que tange
aos afetos, a última característica citada é de grande relevância, por isso, devemo-nos atentar a
ela.
Diferente do que acontecia nos ateliês fechados do academicismo, os pintores
impressionistas aventuraram-se pelo mundo a fora, a fim de captar as sensações postas nas
cores e na luminosidade do ambiente. A pintura desse movimento passa a ser mais óptica do
que técnica; a luz no momento da execução da obra forma-se um amálgama com as cores dos
objetos, dando origem a composições de cores diversas, captadas pelo artista que, ao fazer o
quadro, modifica-o também com sua subjetividade, ou seja, pelo modo que este obteve de
sensações por meio da percepção.
Com o advento da fotografia, os pintores da época reinventaram a pintura, e
a grande novidade se deu pelas novas formas de se entender a cor e seu
funcionamento. Estudando as teorias que estavam surgindo sobre o assunto,
as quais foram colocadas no primeiro capitulo deste trabalho, os artistas
impressionistas decidiram que não mais teriam obras de imitação da
natureza, e assim, começaram a pintar não somente o que viam, mas
principalmente como viam a natureza. (SOUZA, 2015, p. 57)

Um dos principais temas do impressionismo fora a pintura de paisagens. Aqui se
encontra um ponto crucial: como e de que forma o ambiente afeta o artista que o pinta?
Revista Perspectiva Sociológica, n.º 22, 2º sem. 2018, p. 107-113.

108

Para responder tal questão podemos recorrer ao próprio conceito de paisagem,
inclusive, muito utilizado no campo dos estudos geográficos. Segundo o geógrafo brasileiro,
Milton Santos, a categoria paisagem é:
Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem.
Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca.
Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos,
odores, sons etc. (SANTOS, 1988, p. 21)

Nosso geógrafo indo mais além em sua análise sobre a questão da paisagem nos dá o
caminho das pedras para entendermos a relação sujeito-objeto, compreendendo o papel do
artista (sujeito) em sua apreensão da realidade sensível e como esta, por sua vez, em um
quadro, por exemplo, pode ser determinada pela subjetividade do pintor.
A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos
sentidos. Por isso, o aparelho cognitivo tem importância crucial nessa
apreensão, pelo fato de que toda nossa educação, formal ou informal, é feita
de forma seletiva, pessoas diferentes apresentam diversas versões do mesmo
fato. Por exemplo, coisas que um arquiteto, ou um artista veem, outros não
podem ver ou o fazem de maneira distinta. (...) A percepção é sempre um
processo seletivo de apreensão. Se a realidade é apenas uma, cada pessoa a
vê de forma diferenciada; dessa forma, a visão pelo homem das coisas
materiais é sempre deformada. (SANTOS, 1988, p. 21)

Assim, podemos entender melhor a relação sujeito-objeto. No caso da paisagem um
existe para o outro; só podemos falar em paisagem se houver um observador que apreenda
uma fração de sua totalidade. Portanto, em um quadro onde há uma representação de uma
paisagem nela está contida a subjetividade do artista.
Entre os impressionistas essa relação se dá de maneira muito mais límpida do que de
seus predecessores academicistas, já que, a percepção subjetiva é um elemento bastante
relevante em suas obras. Dentre diversos exemplos, podemos citar o artista francês Claude
Monet (1840-1926), quando este retrata uma mesma fração de espaço, mas em horários
diferentes.
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Figura 1-The Portal of Rouen Cathedral in Morning
Light, 1894. The J. Paul Getty Museum. Fonte:
www.getty.edu

Figura 3 – Catedral de Rouen, 1982. Fonte:
https://www.historiadasartes.com
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Figura 2 - Rouen Cathedral, West Façade, Sunlight,
1894. National Gallery of Art, Washington DC.
Fonte: www.nga.gov

Figura 4 – Catedral de Rouen, 1894. Fonte:
https://www.historiadasartes.com
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Ao pintar a mesma paisagem em tempos distintos, Monet expõe em sua tela toda sua
percepção no momento específico em que observa e produz o quadro. De maneira geral, essa
comparação entre as pinturas acima exemplifica como que a visualidade do artista afeta sua
produção.
O seu modo de sentir e de se expressar, leva-os à procura incessante da
captação do instante, da representação daquelas paisagens com alma,
segundo a sua própria definição. (...) A sua identificação com o momento, a
perspectiva do seu olhar assume-se como uma libertação, o “plein air”
permite-lhes captar o sentir da própria paisagem, ao qual não vão ser
indiferentes, as diversas gradações da luz do amanhecer, do entardecer na
montanha luxuriante ou do arvoredo denso ao qual a luz dá infindáveis
degradé de verdes. (ASSUNÇÃO, 2008, p. 10)

Claude Monet, ao pintar a série de quadros que retratam a Catedral de Rouen, também
externa a dinamicidade temporal; em outras palavras, a obra impressionista toma um caráter
temporal e espacial. A Catedral, apesar disso, permanece em sua fixidez mesmo que
realizando um movimento dialógico com o ambiente. O tema passar a ser secundarizado, em
favor da cor que é colocado em primeiro plano.
A cor, nesse caso, segundo João Nuno Pernão toma outras funcionalidades:
A cor na pintura pode ser utilizada para registrar as variações que formam a
tridimensionalidade e o movimento, simulando aquelas que acontecem na
aparência dos objetos. As diferenças de gradações de uma cor provocam a
sensação de volume, e quanto mais intensas forem essas diferenças mais
profundidade parece ter a cena representada. (PERNÃO, 2005, p. 80).

É importante a ressalva de que a utilização das cores dessa forma não se restringe
historicamente ao movimento impressionista, basta ver as obras dos renascentistas ou também
de outros pintores mais contemporâneos como Paul Cézanne, Renoir ou até mesmo de forma
abstracionista, vide os quadros do artista russo Kandinsky. Outrossim, a mudança na escolha
das paletas não somente tem relação entre a paisagem e o artista; também produz um efeito
em quem visualiza a tela pronta, ou seja, o espectador.
Ao observarmos a subjetividade que se descobre nas representações
pictóricas, não pode ser indiferente todo o contexto social, psicológico e
formativo que está presente no pintor e nas obras que observamos; há um
constante envolvimento entre o produtor, o pintor, o crítico e o público
consumidor. (ASSUNÇÃO, 2008, p. 9)
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Figura 5 - Canotiers à Argenteuil, 1873. Renoir.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_das_pinturas_de
_Renoir

Figura 6 - La Mare aux canards, 1873. Renoir.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_das_pinturas_de
_Renoir

Afeto-espectador
As cores expostas no quadro afetam o espectador de diversas formas, dependendo da
escolha das tonalidades e combinações realizadas. Uma obra que retrate uma paisagem na
primavera de manhã nos atinge de uma maneira particular, outra que represente o inverno à
noite pode nos afetar de um jeito muito diverso do que a primeira.
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Para nós público anónimo, elas têm assumido cada vez que as olhamos uma
nova perspectiva daquele lugar, fazemos a nossa própria leitura,
comparamos com outras imagens, identificamos lugares, e algumas vezes
olhamo-las, mas não as vemos. (ASSUNÇÃO, 2008, p. 10)
E:
De facto, tal como o som, podemos considerar que a cor transmite uma
emoção que provoca reações imediatas do nosso corpo, algumas conscientes
outras não. Nós não vemos o som, tal como não vemos a cor, nós
entendemos ou sentimos a cor através da interpretação que o nosso corpo faz
dela. (PERNÃO, 2005, p. 114)

Ao observarmos uma obra de arte qualquer somos afetados por seus traços, suas cores,
a disposição das imagens na tela. Isento de passividade, nosso cogito modifica essas
informações apreendidas pela nossa percepção, através de todas as nossas vivências (nosso
estudo formal, informal, práticas, saberes), isto é, a nossa interpretação de uma obra depende
de como este nos afeta e da atuação de nossa subjetividade.
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