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Resumo 
 
Como poderíamos pensar a relação entre palavra e imagem na pré-história? Haveriam de 
fato informações e reflexões acerca daquela produção que ainda merecem ser revisitadas? 
A partir de um desejo de libertar-se das justificativas conhecidas de que a arte naquele 
momento servia apenas como instrumento mágico para a caça, o texto discorre sobre as 
potencialidades de tal imagem, expandindo sua  abrangência e aproveitando para discutir 
inclusive, tal processo de criação. 
 
Palavras-chave: Imagem, palavra, poética. 
 
 
Abstract 
 
How could we think the dialogue between the word and image in the prehistory? In fact, can 
we find nowadays informations and reflexions about that production that would be useful for 
us? The desire of getting free of the well-known concepts that insists that the art in that 
period served just as a magic instrument for the hunt, the text talks about the potentiality of 
that image, expanding its comprisement and discussing its creative process.  
 
Key words: Image, word, poetics.  
 
 
 
 

“Os historiadores da literatura e da arte sabem que entre o arcaico e o moderno, há 
um compromisso secreto, e não tanto porque as formas mais arcaicas parecem 

exercitar sobre o presente um fascínio particular quanto porque a chave do moderno 
está escondida no imemorial e no pré-histórico. 

Assim o mundo antigo no seu fim se volta, para se reencontrar, aos primórdios; a 
vanguarda, que se extraviou no tempo, segue o primitivo e arcaico. É nesse sentido 

que se pode dizer que a via de acesso ao presente tem necessariamente a forma de 
uma arqueologia que não regride, no entanto, a um passado remoto, mas a tudo 

aquilo que no presente não podemos em nenhum caso viver e, restando não vivido, 
é incessantemente relançado para a origem, sem jamais poder alcançá-la”. 

Giorgio Agamben 
 

Se é no moderno que palavra e imagem dividem-se em dois eixos distintos 

provocando uma fissura na compreensão e na leitura do trabalho de arte, e se é 

nesse mesmo momento que surge uma série de reviravoltas no dialogo e na tensão 

entre os dois eixos, provocado por infinitos movimentos de aproximação e 

distanciamento, existe um percurso anterior que merece atenção. Se há uma 

separação em campos distintos que terminará por pluralizar seus funcionamentos e 

multiplicar de maneira potente sua utilização dentro da obra de arte, é fundamental 
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tentar compreender como chegamos a esse processo e em certo sentido, como 

esse instante fundamental no século XX, responde a algumas questões que foram 

estabelecidas ao longo da história. De certa forma, é importante pensar como o 

funcionamento entre palavra e imagem estabeleceu-se num primeiro momento para 

que depois possamos discutir suas fraturas e reviravoltas. 

 Por mais tradicional que possa parecer, acho interessante que comecemos a 

pensar (de maneira bastante ampliada) na caverna e nas inscrições que eram feitas 

em sua parede. Naquela situação específica onde obviamente a “arte” não era 

estabelecida e sequer imaginada, surge uma quantidade infinita de imagens que 

eram desenhadas no próprio espaço da existência. Surge aquele signo curioso que 

se desenhava como inscrição na pedra inicial que servia de suporte puro, sem 

obviamente nenhuma consciência de sua função plástica; a pedra então deixa-se 

cravar quase que de maneira corpórea pela necessidade expressiva. Pela pura 

necessidade de um homem que não tinha passado e que exatamente por isso, não 

trazia nenhuma clareza temporal. Ele então ia construindo vagarosamente (e de 

forma bem parca) suas pequenas narrativas e percepções espaciais.  

O homem estava ali, como se o presente fosse um instante que pudesse 

permanecer infinitamente, sendo esse seu único devir.  O presente existia ali como 

algo que por ser incapturável e desconhecido, terminava paradoxalmente 

ultrapassando a própria idéia de transitoriedade. Obviamente o presente naquele 

momento é algo que aparentemente não passa (ou ultrapassa a si mesmo) porque 

até então sua presença não podia ser sentida como experiência histórica; como algo 

que fica no entre-espaço situado entre o já vivido e o que há de vir. O presente 

então, surgia como permanente, como encapsulado em sua própria liberdade de 

acontecimento pois, além de não haver uma percepção lógica da estrutura do 

tempo, o passado também não estabelecia como memória e referência, da mesma 

forma que o futuro não se revelava. 

Se radicalmente, optássemos por desconsiderar as justificativas didáticas que 

recebemos ao longo de nossa formação sobre aquele tipo de expressão, se 

permitíssemos escolher outro caminho que não fosse a justificativa pura e simples 

da magia e da fome; e se de maneira esconjurada achássemos possível reconstruir 

uma narrativa que abnegasse parte de sua verve especulativa, terminaríamos 

considerando que a fome de magia surgida ali era resultado de uma necessidade 

expressiva (de ordem proto-plástica) que deixava-se tomar pelo desejo de 
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sobrevivência (em sua urgência) e pela pulsão poética. A  inscrição na pedra trazia 

em si algo de mágico por tornar possível a presença e a existência daquele que o 

fazia. Era como se o traço fosse capaz de trazer (ao mesmo tempo em que era feito) 

uma percepção da potencialidade do homem; traçando vagarosamente sua 

humanidade. Em certa medida, o traço ali era o exercício gráfico (enquanto físico) 

que através da construção de sua imagem, construía a imagem outra do seu autor e 

do seu espaço-tempo.  

Era então, um exercício de reconhecimento da própria humanidade que por 

sua vez, só se tornava possível pela prática plástica (em sua eixo primitivo), pela 

possibilidade poética de expressar-se para que assim finalmente, a sobrevivência 

tornasse-se provável. Era o movimento gráfico que trazia à tona a presença humana 

diante do vácuo que originara toda a formação daquele instante específico. Era o 

signo cavado (e cravado) que permitia a produção da sensação de humanidade que 

só pode ser estabelecida através de uma ação direta (e por vezes, violenta) no 

presente e em sua atualidade. O presente se tornava presente através da fratura e 

do sulco provocado na pedra. O traço desenhava o presente. 

Mas de fato, o que seria aquele “presente”? Mas qual presente? Que presente 

seria esse? Se o presente é algo que existe para além do simples hiato do instante 

(que se dá entre o antes e o depois), como poderíamos pensar o agora (aquele e o 

de já)? Quais seriam as possibilidades de compreensão daquele momento quase-

vácuo onde a história ainda não conseguia se estabelecer? Como pensar alguma 

contemporaneidade daquele instante específico em que homem quase nu, quase 

cru, quase brutal, percebe o mundo em seu entorno e sente (sem clareza nenhuma; 

sem se dar conta) a fratura e o abismo que se abre ali? Giorgio Agamben em seu 

livro O que é o contemporâneo? E outros ensaios diz:  

“Por isso o presente que a contemporaneidade percebe tem as vértebras 
quebradas. O nosso tempo, o presente, não é de fato, apenas o mais 

distante: não pode em nenhum caso nos alcançar. O seu dorso está 

fraturado, e nós nos mantemos exatamente no ponto da fratura”
1
 

 
  E ainda: 
 

“Mas a origem não está situada apenas num passado cronológico: ela é 
contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar neste, como o 
embrião continua a agir nos tecidos do organismo maduro e a criança na 

vida psíquica do adulto. A distância – e, ao mesmo tempo, a proximidade – 

que define a contemporaneidade tem seu fundamento nessa proximidade 

com a origem, que em nenhum ponto pulsa com mais força do que no 

presente.”
2
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  É interessante pensar como esse tempo presente é antes de tudo, algo que 

não pode nos alcançar e que talvez não sejamos capazes de nos aproximar 

(exatamente por estarmos inteiramente mergulhados nele). É como se o presente 

fosse repleto de fissuras, de pequenos hiatos e abismos e a existência só pudesse 

florescer ali, no espaço infinito, profundo e irremediável entre dois pontos (o antes e 

o depois). A fissura, a quebra e o oco seriam então os “locais” onde a presença do 

presente se tornaria sentida e possível; num exercício inevitavelmente utópico. O 

presente (que é, de fato, a consciência do agora) é a diferença entre o tempo e o 

reconhecimento dessa fratura que a consciência do tempo é capaz de provocar. O 

traço, inclusive o pré-histórico, marca esse tempo. E o marca em conformidade com 

o compasso entre o agora e o seu devir-efemeridade. Em termos mais simples, o 

traço é a tomada de consciência do agora. O traço é o gesto que produz (o?) 

presente. O traço torna o presente possível e explícito. 

 Esse mesmo traço, essa fenda surgida e desenhada na pedra são partes 

dessa vértebra que se quebra, desse instante que se fragmenta e que naquele 

espaço operante encontram abrigo e reverberação. O traço talhado trazia a 

sensação de humanidade exatamente por cravar no tempo uma marca, uma âncora 

utópica no abismo surgido (abismo esse que é da própria origem), delimitando um 

trecho, para que esse (o traço e quem o faz) tornem-se conscientes do presente do 

espaço e da presença do tempo-presente no espaço. O traço fratura o tempo e por 

isso, faz-se concreto, no espaço largo da existência. 

 A contemporaneidade (seja ela em qual momento histórico for) é sempre uma 

relação tesa de aproximações e distâncias com a sua origem. O presente (enquanto 

instante contemporâneo) só se revela através de um jogo de reconhecimento e 

estranhamento com sua própria origem e com as questões que o produziram. É 

como se a consciência do presente tornasse-se contemporânea a partir do momento 

que conseguisse tensionar sua origem (e as questões pertinentes à sua origem) com 

seu devir histórico e sua angústia diante de um futuro próximo; que por sua vez, já 

se tornaria então um outro presente. De fato, o presente jamais se presentifica e é 

essa atmosfera volátil que promove sua crise, sua fratura e paradoxalmente, sua 

própria presença (contemporânea). O presente é o elemento plástico que jamais 

podemos capturar. O traço serve apenas como construtor de um índice do presente, 

como um vestígio atual daquilo que se desenrola enquanto acontece. 
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 Essa imagem, pré-histórica que é contemporânea em certo sentido, é um dos 

traços que erige uma era primeira e reverbera inevitavelmente em todas as outras. É 

um gesto primário de existir, de compor, de produzir plasticamente o risco do traço, 

que dá origem a uma proto-imagem de alguma humanidade; e ironicamente repete-

se infinitamente. Ali ou lá, essa é a imagem daquilo que vagarosamente nos esculpe 

como tempo. Como uma pequena madureza do gesto que busca a consciência do 

existir e exatamente por  isso deixa-se estabelecer enquanto época. Como se a 

afirmação de uma realidade plástica, fosse consequência direta de uma imagem-

pegada da existência que a erigiu. 

 Embora não haja ali a presença da palavra, ou de uma ordenação lógica do 

vocabulário ou de algum tipo de repertório, de modo gráfico e semântico, a imagem 

das cavernas é também um ícone, pois representa o objeto representado por um 

processo de similitude e pode inclusive, substitui-lo em determinada circunstância. 

Obviamente toda imagem é um ícone, mas é importante explicitar que nesse caso, a 

própria imagem pré-histórica traz também a potência de um ícone primeiro por ainda 

não ter a consciência de si enquanto imagem, por explicitar relações estruturais do 

sujeito representado e pela aproximação semântica que se estabelece ali. 

É importante considerar que ali não existe um conjunto de códigos e signos 

que consigam traduzir claramente um pensamento e nem mesmo uma mensagem 

explícita. O que existe é a formação vagarosa de um certa forma de comunicação 

que desembocará numa proto-linguagem; que é estabelecida através de uma 

mensagem velada inserida na imagem, um embrião mínimo de linguagem que se dá 

a partir da articulação do universo visual. Em certo sentido, é a imagem que produz 

a possibilidade da linguagem, que provoca a linguagem quando mergulhada em sua 

exterioridade.  

Essa imagem, tão potente e tão reflexiva aproxima-se um pouco da idéia de 

imagem aberta que Didi-Huberman desenvolve enquanto conceito, enquanto 

característica de algumas imagens que trazem em seu interior: uma forma de 

operação que é intermitente, que está eternamente em funcionamento, que é capaz 

de se abrir e se fechar, que é estabelecida através do exercício de criar uma 

possibilidade de abertura (diálogo) entre si mesma e o espectador; ou melhor, que 

através da ação/obervação do espectador, abre-se diante dele para expor a 

infinidade de suas interpretações e faz também com que ele, mergulhado nesse 
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movimento involuntário, abra-se (no sentido de deixar-se contaminar) por aquilo que 

ela proporciona. 

 
“Dizer que as imagens abrem-se e fecham-se como nosso corpo que as 
observa, é dizer que as imagens são criadas por nós a nossa imagem: não 
unicamente pela imagem de nossos aspectos, mas também àqueles de 
nossos atos, de nossas crises, dos nossos próprios gestos de abertura.”

3
 

 
“Abrir é um trabalho no sentido mais forte do termo: é um processo de 
transformações múltiplas onde as mesmas regras de tais transformações 
são transformadas constantemente. (...) Abrir significa começar, entrar em 
exercício. Há no nascimento dessa palavra, a imagem concreta de um 
corpo que se abre para acolher um outro. (...) Abrir também quer dizer 
tornar oco, cavar um abrigo, cavar uma tumba.(...) É com esse paradoxo 
que os inícios da arte nos foram dados nas grutas pré-históricas, nas 
abóbadas dos lugares seculares, nos corredores das catacumbas.”

4
 

 

É importante considerar antes de mais nada que as proposições de Didi-

Huberman, referem-se especificamente à iconografia católica, à imagem dos santos 

em sua planaridade e fundamentalmente às representações de figuras que possuem 

um olhar específico e na maioria das vezes, direto para o espectador. A abertura 

que L’image ouverte nos fala é a de uma imagem que por ser o que é, liga-se com a 

carne com o incarnato, liga-se ao espectador como se encarnasse, como se fosse 

possível tornar-se substancial e matérica.  

Se eu decidisse considerar a pertinência temporal do conceito e algumas 

características plásticas de tais imagens abertas, perceberia inevitavelmente a 

impossibilidade de seu uso. Por outro lado, o que realmente parece importante é 

pontuar que antes mesmo do surgimento de todo o repertório de imagens católicas, 

e antes mesmo de toda a figuração possível, havia na imagem pré-histórica um 

exercício de abertura que refletia o homem que a fez e o homem que a observava. 

Em certa medida, meu interesse é especificamente aquilo que a imagem aberta é 

capaz de provocar enquanto acontecimento e a sua relação com a 

contemporaneidade do momento em que é feita. 

A imagem aberta acontece. Acontece para além da sua representação, olha 

de maneira espelhada para o espectador, como se o reproduzisse, como se 

explicitasse em si a realidade de sua época, provocando metaforicamente um 

funcionamento corpóreo, um movimento particular de sístole e diástole estéticas que 

é estabelecido através de um jogo de reconhecimento / desconhecimento provocado 

entre o espectador e a obra; abrem-se e fecham-se, revelando aos olhos da outra 

parte, ou melhor, revelando ao outro sujeito/objeto, um complemento perecível 
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(temporal) de si, do sujeito-outro enquanto realidade pictórica, enquanto corpo da 

forma e carne da experiência.  

Historicamente, essa idéia de imagem aberta é fundamental para que 

possamos compreender a própria imagem. Operacionalmente a abertura da imagem 

me parece ser  uma condução própria de existência da imagem. O gesto íntimo que 

ela traz, gera um espaço de troca com o espectador, num dialogo curioso de um 

piscar de olhos entre o que vê o quê é visto, num jogo movediço de troca e 

mudanças de posição.  

A propriedade da imagem é seu devir-abertura e toda imagem é em certa 

medida, aberta. Mesmo as abstratas, as primitivas, as religiosas, toda essa legião de 

imagens carrega um movimento intrínseco que é responsável pela própria formação 

da superfície de sua plasticidade. Abrir-se, além de ser sua condição metodológica, 

é o processo que provoca a sua proliferação, sua continuidade, sua relação com o 

público e sua sobrevivência. Talvez o que torne possível a produção cada vez mais 

intensa de imagens seja exatamente a habilidade imagética de (des)pertencer-se, de 

ser capaz de observar seu espectador e espelhar-se como uma utópica retórica 

infinita, como uma força visual que nunca pára de falar do/para o outro. Abrir 

também é mergulhar com todo o afã na externalidade, no fora (e só ter descanso 

ali), é tornar-se capaz se construir longe de si mesmo; como uma existência 

apartada, desconfortável, como se precisasse sempre do outro, de um outro de si 

para continuar sua busca. Busca essa sem objetivo claro, sem alvo específico, e que 

tem por preocupação apenas a produção de mais e mais imagens.  

Poderia propor que, embora a imagem pré-histórica não seja uma imagem 

típica como a analisada por Didi-Huberman, há ali uma inevitável encarnação da 

imagem enquanto materialidade (do bicho, do homem, do devir-animal do homem); 

enquanto espaço de sobrevivência e realimentação do sujeito. Didi-Huberman 

propõe uma imagem e uma abertura, a carne e o inconsciente; elementos-chave 

para a compreensão dessa presença de imagem que apesar de pré-histórica e 

primeira, encarna a animalidade do sujeito que a produziu, expande-se diante dele 

refletindo-o, fazendo com que ele também tome consciência de si e do seu gesto, 

tornando-a gradativamente imprescindível à sua sobrevivência e obrigando-o a 

produzir mais  e mais imagens...  

Apesar disso, é importante não esquecer da precisa observação que Hubert 

Damisch faz, ao lembrar que a aplicabilidade do conceito de imagem aberta precisa 
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de alguma parcimônia em seu uso e de algum cuidado na percepção das 

especificidades e das sutilezas de cada momento histórico. Sendo assim, parece-lhe 

mais pertinente, seguir a lógica do pensamento original de Didi-Huberman e utilizá-lo 

diante de uma imagem mais antiga, onde a comunicação é mais objetiva/direta e 

onde a própria imagem não gera nenhuma dúvida sobre seu propósito e seu eixo de 

funcionamento.  

“É evidente que o pensamento sobre a abertura é um traço característico da 
estética contemporânea, que vai de Bergson a Gilles Deleuze, de Rilke a 
Henry Maldiney ou de Bataille a Giorgio Agamben. Não teria risco nenhum 
falar de uma imagem aberta diante dos quadros de Barnett Newman ou das 
telas cortadas de Fontana. Mas não podemos desconsiderar a oposição 
brutal que Umberto Eco faz, do ponto de vista antropológico, entre a arte do 
passado e aquela do presente, entre a alegoria medieval – onde tudo se 
abre justamente – como negar isso? – e a literatura moderna, entre os 
mosaicos bizantinos – onde segundo ele, a comunicação é classicamente 
redundante e a convenção não deixa nenhuma possibilidade de equívoco – 
e um borrão fortuito obtido por acaso.”

5
 

 

É importante destacar que essa imagem pré-história, mesmo ainda nada 

alfabética, traz essa força de comunicação, de construção e de um tipo específico de 

relação simbólica que merece cuidado. Essa imagem é capaz dar forma plástica 

àquilo que até então não possuía, de expressar uma quantidade potente de 

situações e pequenas cenas, de traduzir o desejo (ainda sem clareza) de expressão 

subjetiva, de representar com justeza um indivíduo em processo de reconhecimento. 

Por outro lado, a articulação entre o universo visual e oral não era suficiente para 

produzir uma linguagem tal qual conhecemos. Claramente ainda não havia ali uma 

inter-relação de códigos linguísticos, uma ordenação lógica de pensamentos através 

do uso de um conjunto de elementos reais capazes de traduzir os fonemas. Além 

disso, a própria comunicação ainda não era estabelecida com alguma clareza. Pode-

se dizer que havia uma proto-linguagem, um ensaio de linguagem, um exercício de 

descoberta da linguagem que era proporcionado à partir daquilo que a imagem pré-

histórica era capaz de provocar.  Vale lembrar inclusive que, no momento em que é 

produzida, essa imagem ainda não está cercada e amparada por elementos 

culturais apropriados para a construção de uma linguagem específica.  

 

“Mas o uso de tais imagens artificiais era por si só um modo de „equação de 
relevância‟, que precisava ser aprendida ainda que não pudesse ser 
explicada linguisticamente. As linguagens humanas, da mesma maneira que 
os sistemas de imagem, funcionam somente em contextos organizados. 
Sendo assim, a busca pela origem da linguagem deve ser direcionada aos 



3184 
 

complexos naturais em expansão, à capacidade hominídea para o artificial, 
cultural e construção de estruturas simbólicas em todos os seus aspectos.”

6
 

 

A citação acima, parece curiosa por explicitar que a linguagem e a origem de uma 

linguagem devem estar ligados a uma sociedade em expansão e construção; da 

mesma maneira que é fundamental que já esteja estabelecida alguma relação mais 

potente do homem com os métodos artificiais e com a cultura. Nesse sentido, surge 

uma observação que de tão simples, parece reveladora: a linguagem e a articulação 

entre o universo verbal e visual se dá de maneira artificial; ou seja, não ocorre com 

naturalidade ou puramente de acordo com o desenvolvimento de uma sociedade. A 

linguagem é construída para atender uma demanda específica: a da comunicação. A 

linguagem é um artifício; inevitavelmente. 

 Por outro lado, é possível discordar ligeiramente da mesma citação, que 

termina por defender que as linguagens humanas e os sistemas de imagem são 

regidos por uma lógica muito particular de funcionamento, mas também por uma 

lógica muito parecida; que como o autor diz, dependeria da evolução dos sistemas 

artificiais de relação e construção simbólica. Por mais curta que seja, podemos 

perceber uma preocupação antropológica nesse tipo de  abordagem, no sentido de 

estabelecer algumas certezas e alguns portos seguros, de gerar uma afirmação de 

cunho científico que preza por estabelecer uma confiança diante da formação dos 

tais sistemas e que seja advinda da possibilidade de comprovação. Ainda assim, 

talvez seja necessária aqui a observação de que os sistemas da linguagem e da 

imagem são bastante próximos e paradoxalmente situam-se em eixos distintos. 

Então, pode-se considerar que na pré-história não existe claramente uma ordenação 

da linguagem no sentido estrito, mas é inegável que vagarosamente percebamos a 

construção de um sistema imagético que pode ser comprovado através das 

semelhança de algumas imagens e de seus traços respectivos em lugares diferentes 

e muitas das vezes, distantes. 

 O que quero dizer é que, o homem pré-histórico pela pura necessidade 

expressiva (confirmando que a expressividade é uma qualidade inerente do 

homem), constrói suas imagens, imprimindo-as de diversas formas e que, apesar da 

distância existente entre algumas cavernas, havia claramente uma conjunção de 

formas de maneiras de desenhar que atesta uma similitude de tais imagens e que 

nos leva a crer que ali estava se estabelecendo uma ordenação vagarosa de um 

sistema imagético. Contudo, mesmo que a oralidade fosse parte da comunicação de 
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tais homens (através de pequenos sons e grunhidos), a linguagem ainda não estava 

estabelecida ali. É possível considerar que, se havia algum entendimento e relação 

entre os homens, que conseguiam estabelecer alguma comunicação através do 

conjuntos de sons, gestos e desenhos, havia também uma proto-linguagem, ou 

melhor, uma linguagem em formação que só pode ser estabelecida a partir da 

imagem e de sua abertura. 

 A imagem nasceu com o homem e a sua construção se deu paralelamente ao 

desenvolvimento dele. Os dois andaram juntos e de certa forma, o homem tornou-se 

homem através da imagem que construía daquilo que via, do seu entorno e de si. É 

através de um vagaroso processo de representação, consideravelmente primitivo e 

paradoxalmente ousado, que o homem toma consciência de sua humanidade. A 

imagem e o homem são parte de um mesmo processo cognitivo que se dá entre os 

dois eixos; infinitamente. É curioso pensar que para além da Bíblia e do Gênesis, o 

homem construiu-se à semelhança de sua imagem. A linguagem surge mais tarde, 

com menos urgência, depois da solidificação do processo de consciência de si, 

através do conforto da imagem e da afirmação da possibilidade da sua produção. 

 

                                                        
1 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. p. 65 
2 ibid, p. 69 
3 DAMISCH, Hubert In DIDI-HUBERMAN, Giorgio. L‟image ouverte. p. 30 

4 Ibidem. p. 37 
5 Ibidem. p. 33 
6 MARSCHACK, Alexander. Some implications of the Paleolithic Symbolic Evidence for the Origin of Language. 

p. 281. 
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