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RESUMO 
Este artigo realiza um levantamento iconográfico dos 22 diagramas pedagógicos elaborados 
pelo artista russo Kazimir Malevich e seus colaboradores no Instituto de Cultura Artística de 
Leningrado, no período de 1924 e 1927. Elaborados para acompanhar as palestras 
realizadas pelo artista na Polônia e Alemanha, os diagramas apresentam análises de obras 
de Cézanne, obras realistas, cubistas, futuristas e suprematistas baseadas na sua teoria do 
elemento adicional, assim como pretendem demonstrar seus métodos de ensino. Feitos em 
técnica mista sobre papel, mostram reproduções de obras de arte, tabelas, gráficos e textos 
breves escritos em alemão. O argumento central do artigo é que a combinação e a 
organização das formas geométricas utilizadas por Malevich nos diagramas são 
indissociáveis de seus argumentos teóricos, revelando um “pensamento por imagens”. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Kazimir Malevich; diagramas pedagógicos; pensamento por imagens; iconografia. 
 
 
ABSTRACT 
In this article, the twenty-two pedagogical charts created by the Russian artist Kazimir 
Malevich and his followers at the Institute of Artistic Culture are studied through an 
iconographical perspective. The charts, made between 1924 and 1927, were pedagogical 
tools used in Malevich’s lectures in Poland and Germany. Malevich analyses works by 
Cézanne and also realist, cubist, futurist and suprematist works of art, presenting the theory 
of the additional element. He also demonstrates his methods of teaching. Made of mixed 
media, the charts display reproductions of works of art, tables, diagrams and texts in 
German. The main argument of this article is that the combination and organization of the 
geometrical forms used in the charts are inseparable of his theoretical arguments, revealing 
an “image thinking”. 
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Introdução 

O objeto de análise desse artigo são os vinte e dois diagramas pedagógicos 

elaborados pelo artista russo Kazimir Malevich e seus colaboradores no Instituto de 

Cultura Artística de Leningrado no período entre 1924 e 1927. Os diagramas de 

Malevich pertencem atualmente ao acervo do Museu Stedelijk, em Amsterdam, e 

Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, e são parte pouco conhecida da obra do 

artista. Foram confeccionados como material de apoio às palestras que Malevich 

realizaria em 1927, primeiramente na Polônia e, posteriormente, na Alemanha, onde 

também realizaria exposições individuais. Sua elaboração, contudo, extrapola esse 

contexto pontual – a única viagem de Malevich para fora da Rússia. 

Argumento importante para esta comunicação é que os diagramas são uma espécie 

de síntese visual das atividades de Malevich como artista, teórico e professor de 

artes. Os vinte e dois diagramas estão divididos em três grupos conforme seu 

conteúdo: o primeiro diagrama fornece um esquema de como os diagramas 

deveriam ser exibidos; os diagramas numerados de 1 a 8 referem-se à “análise de 

uma obra de arte”; os diagramas 9 a 16 estão agrupados como “análise de 

sensações”; e os diagramas 17 a 21 são dedicados aos métodos de ensino de 

Malevich. Feitos em técnica mista sobre papel, mostram reproduções de obras de 

arte, tabelas, gráficos e textos breves escritos em alemão.  
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Fig. 1 – Vista geral dos diagramas pedagógicos de Kazimir Malevich na exposição “K. Malevich”  

no Museu Stedelejik, em Amsterdam, 2013/2014. 
 

Os primeiros quadros exibem a análise de exemplares de obras realistas e dos mais 

recentes movimentos artísticos, como o Impressionismo, obras de Cézanne, o 

Cubismo, o Futurismo, e, por fim, o Suprematismo. A chave para compreensão dos 

diagramas está nos escritos de Malevich, e muito especialmente na sua teoria do 

“elemento adicional”. Esta teoria é explicada em seu escrito “O mundo não-objetivo” 

(1923–1926), na qual se empenha para fornecer uma análise “de um ponto de vista 

científico” das causas “das mudanças observáveis na arte e nos artistas” 

(MALEVICH, 1959, p. 11). Focaliza o estudo particularmente na pintura, buscando 

apreciar “a concepção de mundo do artista, sua particular visão da natureza e o 

efeito do ambiente sobre ele” (MALEVICH, 1959, p. 11) e avaliando aspectos como 

os elementos gráficos e as escalas de cor através de exemplos desses movimentos. 

O cientificismo pretendido por Malevich em sua teoria, em consonância com uma 

orientação difundida na União Soviética de então, aparece na sua argumentação 

através de analogias médicas, como no caso da comparação do elemento adicional 

a uma bactéria, a qual, inoculada num organismo, provocaria uma “perturbação 

patológica”. No caso da arte, um elemento gráfico que promoveria uma mudança do 

ponto de vista do artista, levando-o a novas criações.  O próprio fato de sistematizar 

suas ideias em gráficos, esquemas e diagramas pode ser compreendido neste 
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contexto maior de ênfase numa concepção de ciência positivista baseada nas 

ciências naturais. 

Uma observação atenta desses quadros pedagógicos, porém, permite constatar que 

Malevich organizou suas ideias de maneira bastante peculiar. Diferentemente de um 

mero esquema de apresentação de ideias resumidas, os diagramas do artista 

evidenciam o que se poderia denominar de um “pensamento por imagens”, no qual 

as formas geométricas, sua combinação e organização são partes indissociáveis de 

seu argumento. Toma-se de empréstimo aqui a expressão utilizada pelo historiador 

francês Georges Didi-Huberman, que, ao se referir ao “Atlas Mnemosyne” de Aby 

Warburg (1928–29/2014), afirma que não se trata somente de um “resumo em 

imagens”, mas um “pensamento por imagens” (2013, p. 383). 

Para os objetivos desta comunicação, opera-se um levantamento iconográfico das 

formas geométricas utilizadas por Malevich em seus diagramas. Realizou-se um 

inventário das formas geométricas utilizadas nos diagramas, as quais foram então 

associadas ao uso que o artista fez delas em suas obras suprematistas e o que 

afirmou acerca delas em seus escritos (MALEVICH, 1916, 1919a, 1919b, 1920, 

1959). 

Erwin Panofsky define iconografia como processo de “descrição e classificação das 

imagens” (1991, p. 53), ligando “os motivos artísticos e as combinações de motivos 

artísticos com assuntos e conceitos” (1991, p. 54). Busca-se identificar imagens, 

estórias e alegorias cujas fontes são, em geral, literárias ou via tradição oral. 

Panofsky sugere que “[...] devemos, também nós, tentar nos familiarizar com aquilo 

que os autores das representações liam ou sabiam” (1991, p. 59). 

São diversas e já abundantes as críticas ao método panofskiano, questionando seu 

“italocentrismo”, universalismo e ênfase somente no conteúdo (GINZBURG, 1989; 

PUGLIESE, 2012; DIDI-HUBERMAN, 2013), assim como os limites do método para 

o estudo da arte moderna (PIFANO, 2010). Contudo, ressalta-se aqui o caráter 

analítico do procedimento da iconografia, a ser utilizado neste artigo para identificar 

os “motivos” presentes nos diagramas, as formas geométricas às quais Malevich 

“convencionou” determinados usos nos seus quadros pedagógicos. Identificou-se, 

portanto, as formas geométricas utilizadas por Malevich relacionando-as aos escritos 
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do próprio artista, uma vez que, como afirmou Aleksandra Shatskikh (2012), 

estudiosa russa da obra de Malevich, o artista era avesso à cultura letrada. Em suas 

obras, são raras as citações ou referências alheias. 

O interesse de Malevich por formas geométricas precede as composições 

suprematistas, como afirma o historiador da arte John Milner em “Kazimir Malevich e 

a arte da geometria” (1996). As formas geométricas que aparecem nos diagramas 

são o retângulo, o círculo, o quadrado, o triângulo e algumas combinações destas 

quatro formas. 

O quadrado, o círculo e a cruz formam o tríptico das formas suprematistas básicas. 

Malevich produziu entre 1915 e 1918 séries de “composições monoformas”, exibindo 

“formas únicas projetadas em infinitude não-objetiva” (NAKOV, 2010, p. 72). O 

melhor exemplo é “Quadrado preto” (1915). Ainda que Malevich tenha atribuído 

alguns significados às formas básicas do Suprematismo, ele também declarou a 

autonomia da forma: “Cada forma é livre e individual. Cada forma é um mundo” 

(1916/1969, p. 38). Asseverou que as formas eram organismos vivos: “Tais formas 

não serão cópias de coisas da vida, mas serão elas mesmas uma coisa viva. Uma 

superfície pintada é uma forma real, viva” (MALEVICH, 1916/1969, p. 33). Esta 

afirmação impede que se atribuam significados fixos às formas.  

Em “Suprematimo. 34 Desenhos” (1920/1969), impresso por El Lissitzky em Vitebsk, 

formas geométricas aparecem em sucessão, criando a noção de desenvolvimento, 

crescimento e florescimento. As primeiras páginas exibem “monoformas”, seguidas 

de combinações de formas que são inicialmente simples, mas que crescem em 

complexidade à medida em que o leitor vira as páginas. O efeito de ritmo e 

serialização das imagens cria movimento e dinamismo.  

Quanto ao efeito global dos diagramas, constata-se unidade, apesar de sua 

multiplicidade (Figura 1). Malevich concebeu muitos diagramas como tabelas. Essa 

organização em grade é repetida, na disposição serializada do conjunto dos vinte e 

dois diagramas. A enorme composição formada por todos os diagramas está em 

consonância com um princípio declarado em 1919: “a criação de sinais é 

inseparavelmente ligada com a coordenação de diversos elementos, os quais, 
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combinados, fazem surgir a unidade de uma forma com suas unidades espalhadas” 

(MALEVICH, 1919a, p. 83). 

As molduras dos diagramas, majoritariamente retangulares e eventualmente 

quadradas, criam uniformidade e contêm dispersão de informação. Os limites das 

formas quadrangulares concentram os elementos dentro dos diagramas, obtendo 

uma unidade estética. Esses artifícios gráficos ajudam a evitar “confusão eclética” 

causada pelas referências artísticas múltiplas estampadas nos diagramas. Como 

professor, Malevich considerava o ecletismo uma “patologia”. Se a produção de um 

de seus estudantes fosse “diagnosticada” com este mal, o mestre poderia 

“prescrever” doses de Cubismo para que desenvolvesse habilidades próprias. Tal 

processo é descrito em “O Mundo não objetivo” (MALEVICH, 1959). 

Apresenta-se, portanto, as formas geométricas inventariadas nos diagramas. 

O Retângulo 

O primeiro dos vinte e dois diagramas é intitulado “Pesquisa em cultura pictórica: 

plano mostrando como os diagramas são arranjados”. Malevich demonstra através 

de um quadro como os diagramas deveriam ser organizados e exibidos. Todos os 

diagramas têm uma forma retangular, cujas dimensões têm, em geral, cerca de 72 x 

98 cm. 

A maioria dos diagramas tem posição horizontal, aparentemente uma orientação 

estática, mas Malevich estabeleceu direções diferentes e opostas para a leitura dos 

diagramas, dinamizando esta organização horizontal. Em “O mundo não-objetivo” 

(1959), o artista sublinha a ideia de ver as coisas de maneiras diferentes como parte 

de uma desejável perspectiva inventiva-criativa, em oposição a uma atividade 

imitativa-duplicativa-reprodutiva.  

Malevich subverte a direção de leitura ocidental (esquerda-para-direita), e, como 

ilustra o diagrama, os diagramas 1 ao 8 devem ser lidos verticalmente (de cima para 

baixo) e em pares. O segundo grupo de diagramas (9–16) recebe a orientação de 

leitura da esquerda para direita, que é subvertida novamente no último grupo (17–

22). Certamente, essas mudanças de direção de leitura provocam confusão no 

espectador. Isto é muito coerente com o conceito de “elemento adicional” de 
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Malevich na pintura, descrito como “algo estranho” que “ altera a ordem 

estabelecida”, mudando a “percepção do fenômeno”, “destruindo a norma”, “criando 

novas formas” e dinamismo (MALEVICH, 1959). 

Nos diagramas 2, 4 e 5, Malevich utiliza círculos e retângulos. Essa combinação 

aparece na sua pintura “Combinação Suprematista Retângulo e Círculo” de cerca de 

1915. Nos diagramas, Malevich utilizou essa composição para estabelecer 

comparação entre elementos, com itens qualitativamente diferentes dentro deles. Os 

círculos contêm elementos gráficos, como a linha reta e a curva, e os retângulos 

exibem dois tipos de componentes: reproduções de pinturas cubistas (diagrama 5) e 

escalas de cor (diagramas 2, 4). Os retângulos apresentam o espectro de cores 

usados no segundo estágio do Cubismo (diagrama 2) e a gama de cores identificada 

no Cézannismo e Cubismo (diagrama 4) (figura 2). 

 

 
Fig. 2 – Kazimir Malevich 

Diagrama 4: Uma definição do elemento adicional, 1927 
Técnica mista sobre papel, 72 x 98 cm 

Stedelijk Museum, Amsterdam 
 

Na edição de 1959 de “O mundo não objetivo”, baseada na edição da Bauhaus de 

1927, há muitas composições suprematistas “monoformas”, incluindo 

“Prolongamento do quadrado suprematista” (1959, p. 72). Esse título explicativo 
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associa o quadrado ao retângulo, reafirmando a ideia do quadrado como a forma 

seminal das composições suprematistas. 

Os retângulos nos diagramas 6, 7 e 8, em orientação horizontal ou vertical, denotam 

linearidade, movimento, passagem e tempo. A justaposição de círculos e retângulos 

nos diagramas de Malevich evidencia uma abordagem que considera muitos 

aspectos do fenômeno, parte e todo, detalhe e totalidade, repouso e movimento, 

unidade e pluralidade. 

O Círculo 

O círculo é uma das formas básicas do Suprematismo, e desempenha um papel 

importante nos diagramas de Malevich. Nos diagramas 1–5 e 12, há semelhança no 

uso do círculo. Cada círculo parece com uma “lente de um microscópio” 

(BOERSMA, 2007, p. 224) onde uma “bactéria”, ou, no caso da pesquisa de 

Malevich, “o elemento adicional”, é identificado em exemplares dos movimentos 

artísticos como o Impressionismo, os estágios do Cubismo (figura 3), o Futurismo e 

o Suprematismo. Os círculos nos diagramas confluem para a abordagem analítica 

do desenvolvimento da forma nesses movimentos artísticos, de acordo com uma 

visão “estritamente científica, objetiva” (1959, p. 49) pretendida pelo artista. A 

analogia médica aparece em seus escritos: 

Uma investigação da pintura realizada dessa maneira poderia ser 
comparada a uma investigação bacteriológica. O elemento 
(adicional) que se insinua no organismo – a bactéria ou o bacilo, por 
exemplo, o bacilo da tuberculose – acarreta certas mudanças no 
organismo. Ao representar-se a condição normal de um organismo 
saudável por uma relação linear definida, seria possível indicar a 
mudança na condição causada pelo elemento adicionado por um 
deslocamento definido do sistema linear. (1959, p. 45) 

Malevich aproxima a investigação artística do campo da patologia médica, em 

evidente tentativa de legitimá-la através de aproximações com as ciências duras. 

Douglas (1984) analisa o uso das metáforas biológicas na arte russa, revelando 

tratar-se de uma tendência mais geral nesse contexto. 
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Fig. 3 – Kazimir Malevich 

Diagrama 1: Uma análise da forma nos quatro estágios do Cubismo, 1925 
Técnica mista sobre papel, 1925, 72,4 x 98,4 cm 

Museum of Modern Art, New York 
 

Na linguagem visual dos diagramas, o círculo indica isolamento de componentes, no 

qual uma parte da composição é removida do todo. Contudo, não se opera um 

simples recorte do todo, porque o elemento gráfico dentro do círculo é o resultado de 

uma análise de um “espécime” estudado, no caso, um movimento artístico. No 

diagrama 3 há três círculos dentro dos quais observa-se componentes gráfico, como 

duas linhas em formato de foice (uma linha reta e uma curva) identificado como o 

elemento adicional do Cubismo. As molduras circulares indicam análise, dissecação 

e isolamento de um componente essencial (BOERSMA, 2007). 

A artista britânica Gwineth Thurgood (1971) discute a relação entre arte e ciência, 

apontando na arte a influência de artifícios tecnológicos como o microscópio e a 

câmera fotográfica. Sobre o mundo revelado pelas lentes do microscópio, ela afirma 

que “o caráter familiar do tema é perdido e unidades estruturais tornam-se 

aparentes” (1971, p. 120). Tal afirmação poderia descrever exatamente o escrutínio 

analítico ao qual foram submetidas as pinturas Cubistas no método de Malevich, 

como demonstrado nos diagramas 1–7. 
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Fig. 4 – Kazimir Malevich 

Diagrama 14: O processo de retrabalho criativo dos estímulos de cor pelo artista, 1927 
Técnica mista sobre papel, 1925, 72,5 x 102,5 cm 

Setedelijk Museum, Amsterdam 
 

Nos diagramas 10 e 14 (figura 4), a configuração dos círculos é mais complexa. Há 

círculos concêntricos, assim como a combinação de nove círculos. Nesses 

exemplos, os círculos estão associados com o quadrado num tipo de organização 

radial. A composição dos círculos leva a uma leitura que começa do centro e irradia 

nas oito direções.  

A organização axial desses diagramas pode ser vista também como uma síntese 

combinatória do círculo com a cruz, formas originais suprematistas apresentadas 

separadamente mas em sequência na obra “Suprematismo. 34 desenhos” 

(MALEVICH, 1920). O círculo combinado com eixos verticais, horizontais e 

diagonais cria uma relação não linear, mas radial – como um eixo de um satélite – 

entre as imagens.   

Malevich apresenta o círculo como “a primeira forma suprematista a se desenvolver 

do quadrado” (1959, p. 69). O círculo também fez parte das composições 

“monoformas” de Malevich, como o “Círculo preto” (1915) e a ilustração para 

“Suprematismo. 34 desenhos” (1920, p. 132). Nelas, o círculo se move para cima e 

para a direita, produzindo um efeito flutuante, que retorna no estágio seguinte do 
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movimento, o “Suprematismo Dinâmico”, no qual o artista cria a sensação de 

neutralização da gravidade e remete a vistas aéreas e satélites (LODDER,  2013). 

Ideias de um eixo rotante e vórtice podem ser encontradas nos escritos de Malevich, 

que, ao debruçar-se sobre o tipo de museu a ser criado na Rússia pós-revolucionária, 

descreve a ideia de um museu que seria um centro de cujo “eixo rotante criativo” uma 

“nova cultura contemporânea emergiria” (MALEVICH, 1919b, p. 68).  

O Quadrado 

O quadrado é o “signo paradigmático do Suprematismo” (NAKOV, 2010, p. 65) e o 

“manifesto visual” não-objetivo de Malevich. O artista atribui muito de seu 

desenvolvimento como artista do estudo das qualidades e propriedades do quadrado 

(MILNER, 1996). Muitos estudiosos devotaram estudos ao “Quadrilátero” (título 

original dado ao “Quadrado Preto”) como um ponto de inflexão na produção artística 

e teórica de Malevich (MILNER, 1996; NAKOV, 2009, 2010; SHATSKIKH, 2012). 

Em “Do Cubismo e Futurismo ao Suprematismo” (1916), Malevich afirma a 

relevância do quadrado em sua criação artística e teórica: 

O quadrado não é uma forma subconsciente. É a criação da razão 
intuitiva.  
É a face da nova arte. 
O quadrado negro é uma criança majestosa cheia de vida.  
É o primeiro passo da criação pura em arte. Antes disso, haviam 
deformidades ingênuas e cópias da natureza. (p. 38)  

 

O Suprematismo é a nova arte que emergiu da desejada síntese entre razão e 

intuição, e o quadrado preto é o símbolo dessa síntese. 

Nos diagramas, o quadrado é às vezes combinado com o círculo em composições 

complexas. Nos diagramas 10 e 14 aparece um quadrado subdividido internamente 

em nove partes, cada uma delas com um círculo dentro. Essa organização aparece 

duas vezes nesses diagramas: à esquerda esse quadrado está no centro de dois 

círculos concêntricos e à direita, é o centro de onde partem linhas que apontam 

reproduções de obras de arte. As composições geométricas no diagrama 14 são um 

pouco diferentes pois os quadrados contêm também dois triângulos vermelhos.  
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Os círculos concêntricos configuram uma ideia de contenção, enquanto que a 

composição à esquerda do diagrama 10 leva a um movimento centrífugo. Por outro 

lado, no diagrama 14, o efeito dos dois triângulos conduz o movimento numa direção 

centrípeta. O triângulo aparece em “Suprematismo. 34 desenhos” (1919), e é um 

forte elemento visual que dirige o olhar do espectador.  

O designer e arquiteto russo El Lissitzky, membro dos “Campeões da Nova Arte” 

(UNOVIS), coletivo de arte liderado por Malevich em Vitebsk no período de 1919–

1922, criou diversas composições com as formas suprematistas. No pôster 

suprematista “Bata os brancos com a cunha vermelha” (1920), peça de propaganda 

durante a guerra civil russa, explorou o poder visual do triângulo, representando o 

Exército Vermelho contra o Exército Branco na forma de um círculo branco. 

Nos diagramas 9, 11 e 13, Malevich dispõe quadrados pretos e vermelhos, 

retornando ao tema que já havia desenvolvido em suas composições suprematistas 

“Quadrado vermelho” (1915) e “Quadrado preto e quadrado vermelho” (1915). El 

Lissitzky explorou essa combinação de quadrados no livro infantil “Sobre dois 

quadrados” (1922). Foi o designer quem criou o selo do UNOVIS como um quadrado 

vermelho, atribuindo-lhe um significado revolucionário ao proclamar “desenhe o 

quadrado vermelho em seus workshops como um signo da revolução mundial das 

artes” (SHATSKIKH, 1992, p. 63). Na prancha “Um ataque, tudo é espalhado”, em 

“Sobre dois quadrados” de Lissitzky, o quadrado vermelho desempenha o papel de 

elemento revolucionário que quebra velhas estruturas. 



 

1015 UM LEVANTAMENTO ICONOGRÁFICO DOS DIAGRAMAS PEDAGÓGICOS  
DE KAZIMIR MALEVICH: REVELANDO UM PENSAMENTO POR IMAGENS 
Luana Maribele Wedekin / UNESP 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

 
Fig. 5 – Kazimir Malevich 

Diagrama 9: Independência ideológica da nova arte, 1927 
Técnica mista sobre papel, 1925, 71,5 x 103 cm 

Setedelijk Museum, Amsterdam 
 

Há um padrão de combinação de quadrados nos diagramas 9 (figura 5), 11 e 13: 

duas molduras pretas quadradas intersecionadas por uma moldura quadrada 

vermelha. Essa intersecção circunscreve parte de duas molduras pretas, sugerindo 

relação, diálogo, ou, mais especificamente, tensão e oposição entre dois elementos. 

Malevich usa essa combinação de quadrados seis vezes nos diagramas, e, em 

quatro desses arranjos, no centro da intersecção das molduras quadradas 

vermelhas, entre as molduras pretas, ele colocou um quadrado preto.  

Sugiro que essa organização se refere a processos dialéticos: as molduras pretas 

são como polos opostos que encontram solução no quadrado preto. A moldura 

vermelha é o elemento revolucionário que, através do conflito dos polos, cria o novo. 

A composição em tríptico aparece em muitos diagramas: Malevich divide os 

diagramas em três grupos, e em sete diagramas (3, 9, 11, 13, 15, 16, 20) ele 

apresenta o argumento através da relação entre três elementos (figura 6). Vejo essa 

recorrência da tríade como uma forma de expor um argumento como parte de um 

método dialético, base da teoria Marxista, disseminada na retórica dominante da 

época. A divisão de departamentos do Instituto de Cultura Artística, contexto onde 

os diagramas foram confeccionados, incluía uma seção de Ideologia, dirigida por 
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Nikolai Punin, cuja responsabilidade era “prover direção ideológica para o instituto”, 

assim como conduzir “pesquisa de aplicação da teoria Marxista ao estudo da arte” 

(MILEEVA, 2011, p. 71). 

 
Fig. 6 – Kazimir Malevich 

Diagrama 11: Detalhe do diagrama 9, 1927 
Técnica mista sobre papel, 1925, 72 x 102,5 cm 

Setedelijk Museum, Amsterdam 
 

O diretor de cinema russo Sergei Eisenstein, que se tornou amigo de Malevich em 

1925, explicou em 1929 o princípio dialético aplicado à montagem fílmica. Para ele, 

“montagem é colisão”, e “da colisão de dois fatores determinados, nasce um 

conceito. Então, montagem é conflito” (EISENSTEIN, 1990, p. 41–42). Nos 

diagramas 9, 11 e 13 Malevich afirma visualmente que através da 

contradição/conflito/colisão entre duas ideias ou forças emerge um terceiro 

elemento, sua resolução. Em consonância com essa perspectiva particular do 

desenvolvimento da arte, essa solução, em termos marxistas, seria uma nova 

contradição. Nos diagramas de Malevich, essa nova contradição seria o “Quadrado 

preto” (1915). Vale notar que essa solução, o “conceito emergente”, não é 

representado em palavras, mas como um conceito visual, a quintessência 

suprematista, o “Quadrado preto”. 



 

1017 UM LEVANTAMENTO ICONOGRÁFICO DOS DIAGRAMAS PEDAGÓGICOS  
DE KAZIMIR MALEVICH: REVELANDO UM PENSAMENTO POR IMAGENS 
Luana Maribele Wedekin / UNESP 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

Considerações 

O levantamento iconográfico das formas usadas por Malevich em seus diagramas 

pedagógicos revelou formas muito particulares de apresentar a perspectiva teórica 

do artista. Se o “Quadrado preto” pode ser entendido como “manifesto visual” do 

Suprematismo, os diagramas pedagógicos de Malevich desdobram, desenvolvem, 

ampliam, complexificam tal ideia, ao revelar seu “pensamento por imagens”.  

Malevich foi um artista multifacetado, que forjou uma poética revolucionária que 

demandava explicação teórica e sistematização escrita dessas novas ideias. Seus 

diagramas pedagógicos permanecem como espécies de híbridos entre teoria e arte, 

entre formas visuais e palavras, numa combinação intrigante que ainda demanda 

mais profundas investigações.  
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