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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Design gráfico e os abecedários: a letra ilustrada em livros-álbum 

para a infância 
 

Márcia Cattoi Schmidt• 

Célio Teodorico dos Santos•• 
 

1. Introdução 

Os livros-álbum são obras que associam textos verbais e visuais, podendo 

prevalecer as ilustrações. Nesta categoria estão os abecedários, livros-álbum que 

abordam o alfabeto como tema. São obras da literatura infantil e essa afirmação 

deve implicar em uma definição da mesma. Segundo Hunt (2013, p. 100), “a 

despeito da instabilidade da infância, o livro para criança pode ser definido em 

termos do leitor implícito”. Este autor reforça que a cultura estabelece uma 

necessidade de distinguir a literatura pelos leitores, embora isso não possa ser 

prescritivo. Atesta que a literatura infantil é heterogênea em qualidade, estimulante e 

diversa na forma e conteúdo.  

Especialmente nos abecedários, um caractere é capaz de fundir-se com uma 

imagem referencial ao som ou ao tema da obra, porém, não deixando de configurar 

uma letra do alfabeto e evocar sua respectiva sonoridade. Portanto, evidencia-se 

neste estudo que esta forma resultante não faz parte de uma família tipográfica, 

posto que é autoral e singular: uma letra ilustrada, como os exemplos abaixo (Fig. 

1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Doutoranda em Design no Programa de Pós-graduação em Design PPGDesign/UDESC, bolsista 
CAPES. 
•• Professor orientador doutor associado e professor permanente no PPGDesign/UDESC. 
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Figura 1 - Páginas da obra “Alphabet” de Kveta Pacovská, Ravensburger, 1996. 
 

   

Fonte: Livro de acervo pessoal 

Pode-se perceber que os projetos gráficos das obras para a infância também 

extrapolam a forma tradicional material do livro para contar uma história e, assim, 

por vezes aproximam-se de um livro-objeto. O livro-objeto é um artefato que pode 

ser “comprometido com o artesanal, o prazer e a descoberta” e, oferecendo tipos de 

interação e formatos variados, proporciona uma experiência que “ultrapassa a 

condição objetiva-linear da leitura” (PAIVA, 2010, p. 114), sem restringir leitores por 

idade. No caso do livro-álbum, também variam os formatos e materiais, alcançando 

a imagem o patamar de autoria juntamente com o texto verbal, em várias escalas e 

maneiras de relacionar essas duas linguagens (verbal e visual). Portanto, a sua 

leitura pode tornar-se uma experiência envolvente (cognição e emoção).   

Para Merleau-Ponty (2014, p. 44), a leitura é um tipo de confronto entre a fala 

do leitor e a fala do autor. Possivelmente, porque o modo de atribuir significado aos 

signos de uma cultura atravessa o corpo: a percepção sensorial, a cognição, a 

língua falada, as imagens mentais, a memória. Como afirma Agamben (2012, p. 24), 

“a memória não é, de fato, possível sem uma imagem (phantasma) que é uma 

afecção, um páthos da sensação ou do pensamento”. As palavras alcançam as suas 

formas originárias de fala, gesto e imagem. Para Luis Pérez-Oramas, no texto de 

apresentação ao livro de Agamben (2012, p. 11), “toda palavra tem por iminência 

uma imagem, à qual serve como fundação; toda imagem tem por iminência uma 

palavra, que lhe serve como ressonância”. A leitura propiciaria por si só um 

engajamento por parte do leitor, um movimento interno, uma comoção: depois de 
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experimentar a significação disponível dos signos em uma obra, estes se desviam 

“como um turbilhão” em direção a outros sentidos (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 41). 

O autor assevera que a língua é o meio que permite exprimir (por fala e escrita) tudo 

o que há, por meio de um número finito de signos, conforme uma composição. 

Como se a língua contivesse em si o germe das significações: “para as crianças de 

Piaget, o sol traz o nome em seu centro. Nossa língua reencontra no fundo das 

coisas a fala que as fez” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 30-31). Essa forma poética 

de associar textos verbais e visuais fertiliza ainda mais a imaginação (imagem + 

ação, formação de imagens) dos leitores.  

 
À letra, o escritor não extrai nada dela: para ele a língua é mais como uma 
linha cuja transgressão talvez designe uma sobrenatureza da linguagem; 
ela é a área de uma acção, a definição e a espera de um possível 
(BARTHES, 2020, p. 13).  
 

Com o incremento dos parques gráficos, aumentam as possibilidades 

materiais e técnicas para construção de obras com interações físicas inusitadas, 

paletas diferenciadas, tecnologias acopladas, entre outras. “A literatura infantil é 

diferente, mas não menor que as outras. Suas características singulares exigem 

uma poética singular” (HUNT, 2013, p. 37). Essa singularidade favorece o uso de 

elementos na elaboração de sentidos pela leitura do objeto como um todo. A 

articulação de escrita, imagem e, por vezes, a tridimensionalidade, pode 

proporcionar uma leitura abrangente e lúdica, de forma que o objeto livro abre-se 

para o experimental, a invenção no uso. As tipografias expressivas fazem parte 

desse conjunto de elementos gráficos legíveis. 

 

 

2. Breve história das tipografias no Ocidente 

A história das tipografias no Ocidente está embasada na gestualidade. 

Segundo Lupton (2015), as palavras derivaram de gestos corporais humanos que 

deram origem às caligrafias. Por conseguinte, as primeiras tipografias (processo de 

criação de tipos ou caracteres, que consistem nas letras e sinais de um texto) eram 

desenvolvidas manualmente com base nessas caligrafias. Conforme a autora, os 

tipos móveis foram modelados e fundidos em metal por Johannes Gutenberg 

(Alemanha, século XV) a partir das escuras letras góticas manuscritas; a impressão 

com tipos revolucionou a escrita ocidental e, consequentemente, o acesso à leitura. 

8 
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As escritas góticas foram rejeitadas na Itália renascentista, onde escritores e 

acadêmicos preferiam a lettera antica, escrita clássica, de traços mais abertos. A 

autora defende que muitas fontes procederam das antigas tipografias, carregando o 

nome de seus tipógrafos originais até hoje. “A história da tipografia reflete uma 

tensão contínua entre a mão e a máquina, o orgânico e o geométrico, o corpo 

humano e o sistema abstrato” (LUPTON, 2015, p. 9). Foi somente no século XIX, 

com Giambattista Bodoni (Itália) e Firmin Didot (França), que ocorre o surgimento de 

uma tipografia em traços grossos e finos, verticalizados e com serifas, desassociada 

das caligrafias. O século XX produziu uma infinidade de famílias de fontes que, com 

o advento da informatização, de impressoras de alta resolução, de softwares 

acessíveis e da rede de internet, foi possível a difusão das formas expressivas nas 

publicações impressas e virtuais em todo mundo. 

No Brasil, a tipografia foi utilizada no design gráfico como ilustração de forma 

pioneira na Revista “Senhor” nos anos 1960, segundo Melo et al. (2014): o contexto 

da matéria ditou a coerência da expressividade tipográfica. Para Francisco Calles 

(2010), a produção tipográfica apenas alcançou uma tradição na América Latina na 

década de 1990. Afirma que a tipografia, enquanto artefato utilitário, deve ser 

analisada inserida no seu meio de divulgação (cartazes, revistas, sinalizações, entre 

outros).  

A “palavra visível” aumenta a potencialidade da linguagem; além disso, é o 
suporte em si mesma de um número indefinido de interpretações, 
transforma o significado da palavra escrita e dá uma nova estrutura ao 
pensamento (CALLES, 2010, p. 105). 
 

As letras capitulares são caracteres destacados que marcam o início de um 

capítulo, sendo avultadas e muitas vezes trabalhadas graficamente. Foram (e ainda 

são) utilizadas em publicações variadas, inclusive as infantis. Segundo Caetano e 

Oliveira (2012), há diferentes entendimentos sobre as letras capitulares, mas os 

autores concluem que “este elemento gráfico manteve sempre o compromisso entre 

a escrita e o desenho” (p. 2). Afirmam que as capitulares (ou capitais) são vistas 

como tipografias e não imagens; as suas aplicações causam interesse introduzem 

dinamismo, podem aludir à fantasia do texto (Fig. 2) ou representar elementos 

independentes como armas e divisas reais, estimulando a criatividade do leitor. 

Foram incluídas nas obras infantis pelo ofício de gravadores profissionais, e 

remetem à cultura europeia (contos e fábulas).  

 

9 
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Figura 2 - Página da obra portuguesa de Modesto Iglésias: “A Vida do Salgueirinho, 
colecção Os Pequenos Pioneiros”, Portugália Editora, Lisboa, apresenta capitular 

com arte alusiva ao conteúdo do texto, possivelmente publicada nos anos 1960, n/d. 

 

Fonte: Caetano e Silveira (2012, p. 14) Disponível em: 
<https://ria.ua.pt/bitstream/10773/7872/1/ENT-%20Texto%20Final1-1.pdf>. Acesso 

em: 13 maio 2021. 

 

Conforme os autores, os profissionais gravadores elaboravam também as 

barras decorativas, que são ornamentos florais ou arabescos que acompanham ou 

emolduram um texto (Fig. 3), elementos similares aos códices religiosos medievais 

na Europa (Fig. 4).  
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Figura 3 - Obra brasileira “Enciclopédia da Fantasia”, vol. 4, Livraria Martins Editora, 
com capitular e barras decorativas. Possivelmente publicada na década de 1970. 

 

Fonte: Livro de acervo pessoal 
 

Figura 4 - Códice suíço (manuscrito) do século XV. 

 

Fonte: Códice em domínio público. Disponível em: <http://www.e-
codices.unifr.ch/en/searchresult/list/one/ubb/A-III-0026>. Acesso em: 7 maio 2021. 

 
 
 

11 

http://www.e-codices.unifr.ch/en/searchresult/list/one/ubb/A-III-0026
http://www.e-codices.unifr.ch/en/searchresult/list/one/ubb/A-III-0026


7 

Os ornamentos tipográficos eram utilizados historicamente para emoldurar ou 

separar conteúdos. Segundo Lupton (2015), esses elementos decorativos 

proliferaram com o advento da informática, juntamente com tipos em forma de 

ícones, tornando-se adaptáveis conforme a necessidade. Para a autora, alguns 

elementos gráficos chamados glifos (figurações distintivas de um caractere) podem 

ser componíveis como módulos para a formação de padronagens.  

 

 

3. O design de livro para a infância 

Por todas as possibilidades expressivas dos livros-álbum, tanto no design, 

quanto na leitura mais aberta a interpretações, pode-se pensar que as obras são 

espontâneas desde os seus projetos. Conforme Munari (2010, p. 11), “criatividade 

não significa improvisação sem método”, há valores objetivos a seguir em uma 

sequência de operações que garantem melhores resultados. Para o autor, embora 

as regras possam variar, há responsabilidades no trabalho de projetar: precisão e 

segurança são fatores indispensáveis. No caso das tipografias, a legibilidade entra 

em pauta. Para Lupton e Phillips (2015, p. 13), “uma comunicação clara e vigorosa 

[...] ajuda a dar sentido às nossas vidas”. Um processo rigoroso de trabalho é 

desejável no design de excelência, uma vez que se transita hoje por um 

emaranhado de sinais de toda ordem. “Selecionar tipos com sabedoria e perspicácia 

requer conhecimento de como e por que as letras evoluíram” (LUPTON, 2015, p. 

43). A autora atesta que os designers utilizam as formas, contrastes, grids, escalas, 

direções, cortes e sobreposições para expressar hierarquias, ritmos, tensões, entre 

outros efeitos na diagramação. 

Os livros-álbum são particularmente apropriados para o uso de tipografias 

expressivas, uma vez que os elementos visuais são recursos favoráveis para 

traduzir as ideias da obra endereçada às crianças pequenas. Conforme Nikolajeva e 

Scott (2011), a percepção de obras com muitas ilustrações, como os picturebooks 

(no Brasil chamados de livros ilustrados), dá-se pela articulação de textos verbais e 

visuais. A variação na sua proporção modifica as nomenclaturas, como é o caso dos 

livros com poucas imagens e muito texto verbal, os chamados ilustrated books, 

picturebooks ou book with pictures (no Brasil denominados livros com ilustrações). 

Segundo as autoras, essa articulação verbo-visual promove uma terceira condição 

12 
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de leitura. Por uma terminologia semiótica, a comunicação acontece através da 

interação entre dois conjuntos de signos: icônico (quando o signo representa seu 

significado) e convencional (signo e significado não tem relação). Nessas obras, o 

olhar circula entre os signos “em uma concatenação sempre expansiva do 

entendimento” (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011, p. 14), um movimento que nunca se 

fecha à ideia dos autores (escritor, ilustrador), ao contrário, funciona como uma 

terceira linguagem, amalgamada, que resulta em descobertas e associações 

particulares. 

Na origem do gênero literário infantil encontram-se: o moralismo, a exegese, a 

cartilha ilustrada, a “suposta empatia com a natureza infantil” que configurou a obra 

“infantilizada” ou “adoçada”, fatores que desfiguram o “senso aguçado” da criança 

em qualquer tempo (BENJAMIN, 2017, p. 55-68). Benjamin registra que é nos 

materiais residuais do mundo das coisas que as crianças constroem o seu próprio 

mundo, estabelecendo vínculos. Para o autor, no caso da literatura infantil, embora 

haja muitas obras que proporcionam um entretenimento simplificado, há outras 

projetadas para estimular a criança a contemplar texto e imagem, e delas inventar 

histórias, formular palavras e ideias, mesmo que isso signifique outras ações diretas 

sobre o objeto, como rabiscar sobre as figuras ou recortar o livro. 

 

 

4. Os abecedários em discussão 

Retomando as características para uma definição: os abecedários, enquanto 

livros ilustrados que tratam do alfabeto, podem valer-se de uma forma lúdica e/ou 

poética de comunicação, mas junto com os dicionários ilustrados, são também 

informativos, e podem ser utilizados didaticamente, principalmente na fase da 

alfabetização. Seguem a sequência alfabética e, quando há pouca escrita e muita 

ilustração, fazem parte da esfera dos chamados livros-álbum.  

Muitos dos estudos teóricos a respeito dos livros ilustrados para a infância 

abordam apenas a narrativa literária, ou apenas as artes gráficas, segundo 

Nikolajeva e Scott (2011). Outros ressaltam nas obras os seus aspectos educativos, 

como meios de socialização e aquisição da linguagem, havendo poucos 

pesquisadores que problematizam a relação palavra-imagem com uma terminologia 

coerente, abrangente e internacional, o que as autoras tratam de apresentar. 

13 
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Afirmam que os dicionários ilustrados são livros demonstrativos, não narrativos, não 

sequenciais, podendo ser a única categoria em que texto verbal e visual 

correspondam completamente. Além dos blocos de texto verbal e da área da 

ilustração, essas relações de texto e imagem englobam tudo o que forma o objeto 

livro, como espaços vazios, página dupla, capa, lombada, e até mesmo os códigos 

de barra, que podem ser utilizados como elementos gráficos da obra. Todas essas 

relações interferem no sentido da leitura: 

 
A linguagem escrita torna-se um delimitador para a imagem, direcionando a 
compreensão do observador, tanto por meio do conteúdo das palavras 
como pelo estilo e pela localização da tipografia. Do mesmo modo, as 
imagens podem mudar o sentido de um texto (LUPTON; PHILLIPS, 2015, p. 
121). 
 

Na categoria dos demonstrativos, poderiam se encaixar os abecedários, 

embora cada letra apresentada evoque um sem-número de palavras possíveis e, 

consequentemente, infinitas interpretações imagéticas. Assim, os modos de 

relacionar a tipografia com uma imagem podem resultar em propostas visuais 

complexas que se aproximam de uma narrativa pictórica em cada página (ou por 

página dupla). Cabe ao leitor perceber na imagem o cenário, formular uma ideia e 

possivelmente verbalizá-la, já que a imagem se vincula a uma letra do alfabeto, além 

do fato da obra ter vocação para o uso no período da alfabetização.  

Os abecedários encontrados no mercado livreiro geralmente oferecem um 

tema principal, apropriado para ancorar as palavras relacionadas às letras, em 

diferentes graus de exigência interpretativa. Cada designer/ilustrador irá configurar a 

letra do alfabeto associada à imagem por composição, inserção, contiguidade, entre 

outras maneiras. Por exemplo: “Abecedário de bichos brasileiros” e “Abecedário de 

aves brasileiras”, de Geraldo Valério (WMF Martins Fontes) que, apesar do título, 

apresenta-se como um dicionário: na página aberta em composição há os nomes de 

animais, algumas informações e suas representações. A obra “Alfabarte” de Anne 

Guéry e Olivier Dussutour (Cia das Letrinhas) tem o alfabeto embutido nas 

ilustrações, por inserção das letras em vinte e seis reproduções de pinturas da arte 

ocidental.  

 

 

14 
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A obra “L de Livro”, do Estúdio Logos (Cia das Letrinhas), tem ilustrações 

bidimensionais esquemáticas, cuja letra inicial do objeto ou animal representado se 

encaixa como linha de contorno em contiguidade com ele (Fig. 5). Seu projeto 

gráfico explora o contraste entre cores, em paleta neon para um resultado jovial. 

Não há vinculação entre as ilustrações a não ser o estilo, nem sequência narrativa. 

 
Figura 5 - Páginas abertas da obra “L de Livro” de Estúdio Logos, Cia das Letrinhas, 

2017. 

 

 

Fonte: acervo pessoal. 

A obra “Hoje me sinto” de Madalena Moniz (VR Editora) trata de sentimentos, 

portanto, dá margem para o registro de estados emocionais em figurações poéticas 

e subjetivas. Dispõe de um menino como protagonista nas ilustrações, não havendo 

vinculação ou sequência narrativa entre as páginas. É um tipo de denominação e de 

ilustração que se desvia do lugar-comum, fora do padrão que exprime um estado 

emocional. Explora imagens e palavras não convencionais para falar de sentimentos 

nem sempre claros para as crianças. O uso das cores pode fortalecer a sensação de 

15 
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positividade ou negatividade da proposta, já que: “a cor pode exprimir uma 

atmosfera” (LUPTON; PHILLIPS, 2015, p. 81). Nesse panorama sensível, há 

lacunas de significação para o leitor preencher com seus conhecimentos e memórias 

(Fig. 6). 

 

Figura 6 - Páginas abertas da obra “Hoje me sinto” de Madalena Moniz, VR Editora, 
2018. 

 

 

Fonte: acervo pessoal. 

A premiada obra de Ângela Lago “ABC Doido” (Jabuti, em 2000, e Prêmio 

Ofélia Fontes – Hors Concours Melhor para a Criança, em 2000) apresenta 

brincadeiras divertidas com o alfabeto, utilizando quatro páginas entre as perguntas 

16 
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e as respostas das adivinhas. Os temas são diversificados, envolvendo folclore 

(bruxa, assombração, sereia), além de animais e objetos. Na escrita, onomatopeias 

e rebus como formas de associação, letras de forma e cursivas, entre outros 

recursos. Na quarta capa, a editora propõe a utilização do livro na alfabetização, 

mas sugere também a leitura em qualquer idade. No miolo, as ilustrações têm estilos 

diversificados (desenho preenchido ou riscado como garatuja infantil), que aparecem 

juntamente às tipografias tradicionais, formando alfabetos temáticos, entre outras 

formas relacionais (Fig. 7). A autora trabalha com contrastes, cores fortes e 

chapadas, muitas vezes utiliza o preto no fundo (inclusive na capa), algumas 

ilustrações parecem destacar-se do papel, como papéis recortados que formam uma 

sombra.  

 

Figura 7 - Páginas da obra “ABC Doido” de Ângela Lago, Melhoramentos, 2020. 
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Fonte: acervo pessoal. 

As obras “ABC3D” de Marion Bataille (Ed Sextante), e “Alphabet”, de Kveta 

Pacovská, por exemplo, são obras em que as tipografias formam a própria 

ilustração, com tratamento gráfico linear ou pictórico, texturas, e aplicação de 

técnicas Pop-up. O resultado é vibrante e atrativo, convidando ao toque, exploração 

dos detalhes visuais e táteis, e à verbalização. Na citada obra de Pacovská (Fig. 8), 

em formato grande (24 x 24,5 cm) há uma “forte preocupação visual e criações 

oriundas de iniciativas decididamente artísticas” (VAN DER LINDEN, 2014, p.19). A 

obra permite apoio em superfície e abertura completa por utilizar uma espiral unindo 

as páginas, além de papel firme e liso. Outros efeitos técnicos: tintas metálicas, 

vazados, abas, efeito braile e rebaixe, podendo ser utilizada por crianças de baixa 

visão. Possui luva para preservar a obra. 
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Figura 8 - Páginas abertas da obra “Alphabet” de Kveta Pacovská, Ravensburger, 
1996. 

 

 

Fonte: acervo pessoal. 

Um livro que se propõe a apresentar as letras do alfabeto associadas a 

imagens está mostrando o potencial da letra em formar palavra(s) e, com isso, 

imagens, cenários, histórias. Através do emprego da letra ilustrada, ou seja, 

conformada por imagens, como as de Pacovská, formula-se uma outra configuração 

híbrida, feraz, capaz de ressoar fonemas e evocar significações entre os leitores. 
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5. Considerações finais 

Os abecedários apresentam uma articulação de elementos táteis, dobras, 

espaços, ilustrações que representam objetos ou seres, e por vezes seus sons 

correspondentes, que são combinados com os códigos arbitrários, as letras do 

alfabeto. Abrangem as linguagens entrelaçadas de uma forma lúdica, educativa e/ou 

poética. Infelizmente o aprendizado com as formas lúdicas e poéticas não se 

mantém além das primeiras séries no ensino tradicional, já que a preocupação com 

as provas e conteúdos de concursos parece vigorar em muitas escolas. Um 

aprendizado com experiências que abrangem linguagens poderia ser valioso para 

apresentar atravessamentos entre as disciplinas, em um esforço para ampliar a 

percepção de que os conhecimentos não são territórios estanques. 

Os abecedários formam a categoria dos livros possivelmente mais 

predispostos à utilização pedagógica no período da alfabetização. A variabilidade 

dos temas que abordam, e a forma como abordam, apontam para a potencialidade 

desses objetos da cultura, dando margem para a criação – do signo até a formação 

das narrativas, passando pelo vocabulário. Muitos livros-álbum estão relacionados 

com a leitura aberta a significações por seu caráter lúdico e experimental, tanto na 

exploração dos formatos inusitados e materiais táteis, quanto no fomento de 

habilidades de percepção do simbólico por imagens, associações e palavras 

implícitas nos elementos gráficos e tipografias. 

A história das tipografias ajuda a demonstrar o caminho da criação e uso 

expressivo dos caracteres no design gráfico. Junto às diagramações (literárias ou 

publicitárias), refletem os estilos editoriais, algumas intenções do autor quanto ao 

tema ou relevância das partes, indicam leitores/consumidores potenciais, entre 

outras funções dentro do âmbito da comunicação. No caso das capitulares que 

aparecem nos livros infantis, elas fazem parte do texto verbal, estando vinculadas à 

primeira palavra do capítulo. Não são puramente decorativas, antes, são tipografias 

ressaltadas, colorizadas, decoradas ou acompanhadas de ilustração. Elas remetem 

a uma tradição dos tempos medievais (época dos códices religiosos manuscritos), 

época em que muitos contos e fábulas foram coletados oralmente e transcritos em 

livros para a infância e juventude. 
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Os resultados desse estudo apontam para a possível experiência expansiva 

da literatura “não narrativa” (por definição de livro abecedário), mas que traz em sua 

forma imagética (e por vezes tátil, na construção do objeto), outras vias de 

elaboração de histórias, importantes para o refinamento do olhar, a movimentação 

de saberes e de memórias, elementos essenciais para o desenvolvimento humano. 

Parece ser próprio da criança o pensamento livre de categorizações, pautado em 

jogos e brincadeiras, em que o sentido se constrói nesse fazer. Pela leitura aberta às 

significações, a criança experimenta possibilidades da língua associada aos objetos 

de seu entorno e aos imaginários. Conforme os exemplos em discussão, a 

conjunção verbo-visual é explícita nesse tipo de livro, exigindo um exercício de 

leitura enquanto acontecimento singular, que entrelaça e valoriza o saber da 

infância.  

No momento atual, pela reprodutibilidade técnica acessível às massas, a 

fugacidade na exposição e a superficialidade na apreensão das mensagens, a 

veiculação de imagens pode chegar a sobrepor-se a de palavras: emojis, gifs e 

vídeos representando palavras e emoções, fotografias de um objeto, lugar ou evento 

(por todos os ângulos possíveis) inundam as redes sociais e noticiários, games e 

séries televisivas substituem brinquedos e livros, entre outros exemplos de redução 

da palavra escrita. Nesse contexto, são importantes as experiências que preparam 

as crianças e jovens para o universo das imagens, no sentido de que possam ser 

capazes de não apenas transitar por essa realidade, mas também possam ser 

preparadas para analisar criticamente o que vão vivenciar, como interpretar as 

entrelinhas, para no futuro compreendê-la como um fenômeno digno de nota, e que 

não é mais possível contornar.  
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A iluminura da Coroação da Virgem do livro de horas 50,1,016 

da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em perspectiva 

comparativa 

 

Maria Izabel de Souza• 

  
 

1. Introdução 

Há na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

um livro de horas pouco estudado, registrado com o número 50,1,016. Apesar 

de ter sido rapidamente analisado por François Avril em um artigo publicado 

em 2016 no Catálogo de Livros de Horas da Biblioteca Nacional do Brasil, o 

manuscrito ainda carece de estudos que possam comprovar sua datação, 

proveniência e principalmente sua atribuição. 

Assim, é objetivo de minha pesquisa de doutorado fazer um estudo 

monográfico sobre o livro de horas BNRJ 50,1,016, analisando seu conteúdo 

textual e imagético e suas características materiais, sugerindo também uma 

possível datação e atribuição ao códice, partindo das informações fornecidas 

por Avril. Este texto, que se configura como um recorte da pesquisa em 

andamento, visa apresentar as questões relativas à sua filiação artística, 

comparando a iluminura da Coroação da Virgem deste códice com a iluminura 

de mesmo tema de outros cinco livros de horas atribuídos ao círculo do Mestre 

de Coëtivy, uma vez que, segundo Avril, o artista do códice 50,1,016 pode ter 

pertencido a seu círculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
• Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, pesquisadora dos 
grupos de pesquisa LATHIMM/USP e Studiolo/UERJ, bolsista Capes. Orientadora: Prof.ª Dr.ª 
Maria Cristina Pereira (DH-USP). 
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2. Apresentação do livro de horas BNRJ 50,1,016 

O livro de horas BNRJ 50,1,016 1  já foi alvo de análise de alguns 

pesquisadores, e aparece em algumas publicações. São elas o “Catálogo da 

Exposição Permanente dos Cimélios da Bibliotheca Nacional”, de 1885, o 

catálogo da exposição “Manuscritos, Sec. XII-XVIII: Pergaminhos Iluminados e 

Documentos Preciosos”, de 1973, o estudo minucioso feito pelo Frei Damião 

Berge, denominado “Livros de Horas manuscritos iluminados da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro”, o “Catálogo dos livros de horas da Biblioteca 

Nacional do Brasil”, de autoria de Vera Faillace, e um artigo da professora Ana 

Virgínia Pinheiro, “O livro do olhar e do silêncio”. As informações contidas 

nestas publicações, bem como a análise feita pela autora deste texto, in loco, 

foram usadas como base para a breve apresentação do códice que fazemos 

aqui. 

O livro de horas em questão possui uso litúrgico2 parisiense e foi escrito 

em latim – com exceção do Calendário e dos Sufrágios dos Santos, que estão 

em francês. Ele apresenta 160 fólios, mede 180 x 130 mm, seus cortes são 

dourados e sua encadernação é moderna, feita de pergaminho com papel 

cresante e revestida de couro branco, confeccionada na Biblioteca Nacional por 

Carmem Albuquerque em 19963. O suporte do manuscrito é o pergaminho, e 

foram usadas tintas vermelhas, douradas e negras em sua escrita. A mancha 

de texto mede 100 x 60 mm, dividida, de maneira geral, em uma coluna e 

dezoito linhas por fólio, cujo traçado foi feito em tinta vermelha.  

Este livro veio para o Brasil em 1810, no contexto da transferência da 

Família Real Portuguesa, e pertencia originalmente à Real Biblioteca 

Portuguesa. Comprovam sua proveniência dois carimbos da Real Biblioteca, 

um no fólio 2v e outro no fólio 153v. Ele integra hoje a Divisão de Manuscritos 

da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 
1 Livro de horas 50,1,016. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_manuscritos/mss1212392/mss1212392.pdf. Acesso em 
16 mar. 2021. 
2 Tipo específico de liturgia (conjunto de versos, respostas, antífonas e capítulos) praticado em 
uma região particular ou por um grupo de pessoas. Os textos das missas e do ofício divino, 
bem como sua ordem durante o ano, variam de acordo com esses ritos, com celebrações 
relacionadas a santos locais sendo particularmente variáveis. Cf. BROWN, M. Understanding 
Illuminated Manuscripts: a guide to technical terms. Los Angeles: The J. Paul Getty 
Museum, 1994, p. 123. 
3 Ficha técnica de encadernação do laboratório de restauração da FBN nº 36/96. 
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Seu conteúdo inclui: entre os fólios 1r e 12v um calendário em francês, 

cada mês em um fólio; do fólio 13r até o 16r as Horas da Cruz; do 16v ao 19v 

as Horas do Espírito Santo; do 19v ao 20r os Sete Versos de São Bernardo, do 

21r ao 25r as Passagens dos Quatro Evangelhos; do 25r ao 31v três orações à 

Virgem Maria; do fólio 32r ao 86v as Horas da Virgem Maria incompletas, 

faltando o início das sextas – fólio 70 - e o início das noas – fólio 73; entre os 

fólios 86v e 87v as Cinco Alegrias da Virgem, do 88r ao 99v os Sete Salmos 

Penitenciais, do 99v ao 103v a Litania; do 104r ao 145r o Ofício dos Mortos e 

do 145r ao 153v as Memórias dos Santos. 

É preciso destacar ainda que nos doze fólios finais há uma série de 

orações que foram adicionadas posteriormente à confecção do livro. Do fólio 

154r ao 157r temos os hinos à Paixão de Cristo, compostos pelo monge João 

de Limoges no século XIII. São dez hinos, os oito primeiros endereçados ao 

Crucifixo, à Cruz, à Cabeça e às Cinco Chagas de Cristo, os últimos dois à 

Virgem e a São João Evangelista. Do fólio 157r ao 159r estão As Sete Últimas 

Palavras de Cristo, oração composta por Beda, o Venerável. Ao final do fólio 

159r, estendendo-se até a segunda linha do fólio 160r, há uma oração que se 

endereça à Trindade e em que se pede perdão pelos pecados do fiel. 

Fechando o livro, no fólio 160r, há outra oração, escrita em primeira pessoa. 

Esta é uma oração de confissão e absolvição encontrada em missais 

dominicanos e carmelitas. 

Em relação à iluminação, além das capitulares ornamentadas e das 

margens com flores, frutos e folhas, o livro possui doze miniaturas, sendo duas 

vinhetas marginais. São elas a Virgem com Cristo Morto, na margem direita do 

fólio 25r, e a Virgem com o Menino e um anjo na margem esquerda do fólio 

28v. As de página inteira são a Crucificação no fólio 13r, o Pentecostes no fólio 

16v, a Anunciação no fólio 32r com três medalhões na margem figurando 

cenas da vida da Virgem – seu Nascimento, sua Apresentação no Templo e 

suas Bodas com José; a Visitação no fólio 52v, a Natividade no fólio 62r, o 

Anúncio aos Pastores no fólio 67r, a Fuga para o Egito no fólio 76v, a Coroação 

da Virgem no fólio 82r, o Rei Davi no fólio 88r e uma cena de enterro no fólio 

104r. 



26 

 

Em relação à datação, proveniência e atribuição do manuscrito, François 

Avril afirma: 

 
Paris, centro que domina a produção francesa deste período, é 
representada na coleção do Rio por um único livro de horas, de muito 
boa qualidade, datado de aproximadamente 1460 (50,1,016). Pelo 
estilo, suas doze miniaturas aparentam-se intimamente às obras de 
um dos principais artistas do livro, ativos em Paris nesta época, o 
Mestre de Coëtivy (provavelmente Colin d’Amiens). Porém, certo 
número de características específicas nos obrigam a olhar a obra 
como sendo de outro iluminador, de quem reconhecemos a mão em 
outros livros de horas parisienses da época, o ms 2685 da 
Bibliothèque Sainte-Geneviève, em Paris, e o ms. Stowe 25 da British 
Library em Londres. Um estudo mais aprofundado deste artista 
permitiria sem dúvida precisar suas ligações com o ateliê do Mestre 
de Coëtivy. (AVRIL, p.15) 

 

Assim, para podermos comprovar estas afirmações, reunimos um corpus 

de manuscritos e obras de arte atribuídas ao Mestre de Coëtivy, além dos dois 

códices citados pelo pesquisador e atribuídos ao outro iluminador do círculo do 

mesmo Mestre, que servirão para comparação de elementos codicológicos, 

paleográficos, artísticos e estilísticos destas obras com o livro BNRJ 50,1,016.   

Para a presente análise, cujo objetivo é discutir a filiação artística do 

manuscrito, selecionamos a iluminura da Coroação da Virgem do livro do Rio 

de Janeiro, que será comparada às iluminuras de mesmo tema de cinco outros 

livros de horas, sendo três deles atribuídos ao Mestre de Coëtivy e dois 

atribuídos a seu discípulo. São eles os códices LAT 1400 da Bibliothèque 

Nationale de France [Fig. 1], o códice 106 localizado em coleção particular [Fig. 

2], as Horas de Coëtivy, localizadas na Biblioteca Nacional da Áustria [Fig. 3], e 

os dois livros atribuídos ao já citado discípulo deste mesmo artista, o códice 

2685 da Bibliothèque Sainte-Geneviève [Fig. 4] e o livro Stowe MS. 25 da 

British Library [Fig. 5]. 

Antes, porém, devemos apresentar rapidamente quem foi o Mestre de 

Coëtivy. Seu nome foi cunhado por Paul Durrieu em 1921, quando o autor 

analisou um livro de horas francês localizado na Biblioteca Nacional da Áustria 

feito em circa 1458 para Olivier de Coëtivy e sua esposa, Marguerite de Valois 

– que ficou conhecido como as Horas de Coëtivy. Neste mesmo artigo Durrieu 

cita outros manuscritos que seriam atribuídos ao Mestre. Mais tarde, a partir de 

1965, Nicole Reynaud começa a publicar uma série de artigos sobre este 
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artista, atribuindo-lhe dezessete manuscritos, um retábulo, e desenhos que 

serviram de modelos para uma tapeçaria, três vitrais e um conjunto escultórico. 

Em 1993, junto com François Avril, Nicole Reynaud identifica o Mestre 

de Coëtivy: este seria Colin D’Amiens. Originário de Amiens, fixou-se em Paris 

em 1450, onde tem sua atividade documentada entre 1461 e 1495, sendo filho 

do pintor André d’Ypres e pai de Jean d’Ypres. Pintor de iluminuras e de 

história e burguês de Paris, trabalhou em várias ocasiões para a corte: nos 

funerais de Carlos VII em 1461 em Notre Dame e Saint Denis, pintou 

estandartes para a visita do rei Luis XI a Somme em 1464, forneceu modelos 

de joalheria para a festa do Senhor em Saint-Jacques-aux-Pélerins em 1474, 

forneceu o modelo para a estátua do rei Luis XI em oração para seu túmulo em 

1482 e desenhou modelos para igreja de Saint-Jacques-aux-Pélerins em 

14884 . Seu último trabalho documentado é o modelo para a escultura do 

Sepultamento de Cristo na igreja Saint-Martin de Malesherbes na França, feito 

em torno de 1495. Segundo a autora, esta tríade – composta pelo avô, André 

d’Ypres (identificado com o Mestre de Dreux-Budé), pelo filho, Colin d’Amiens 

ou Nicolas d’Ypres e pelo neto, Jean d’Ypres (identificado como o Mestre das 

Pequenas Horas de Ana da Bretanha) – comanda um dos ateliês mais 

importante de Paris em meados do século XV5. Artistas polivalentes, os três 

dedicam-se não somente à pintura de manuscritos, mas também à pintura de 

quadros, desenho de cartões para vitrais, tapeçarias, túmulos e decorações 

arquitetônicas.  

 

3. Comparações entre as imagens 

Primeiro devemos analisar cuidadosamente a iluminura da Coroação da 

Virgem do livro de horas BNRJ 50,1,016 [Fig. 6 e 7]. Na cena podemos ver a 

Virgem, ajoelhada e com suas mãos postas em oração, diante de Deus Pai. 

Sua cabeça está levemente inclinada para baixo, como sinal de reverência, e 

seus cabelos estão soltos e à mostra. Um pequeno anjo vestido de branco está 

prestes a colocar uma coroa na cabeça de Maria. O manto azul da Virgem, da 

mesma cor de seu vestido, possui muitas dobras, que são realçadas pelo 

douramento. 

 
4 Ibidem, p. 59. 
5 Ibidem, p. 54. 
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Deus Pai, por sua vez, está sentado em um trono com uma espécie de 

dossel em tecido verde que se projeta para frente, delimitando assim seu 

espaço. A estrutura do dossel é decorada com quadrilóbulos, assim como o 

degrau do trono; e o mesmo tecido verde pode ser visto em seu espaldar. Deus 

Pai tem uma aparência mais velha, com cabelos e barba grisalhos, e sobre a 

cabeça uma tiara papal branca, com as três coroas douradas. Sua roupa é toda 

da mesma cor, um tom de vermelho, com o mesmo efeito de dobras e volume 

do manto da Virgem. Na mão esquerda ele segura um orbe dourado e com a 

direita ele abençoa Maria, embora não olhe para ela. 

O piso é formado por uma composição de quadrados brancos alternando 

círculos e estrelas. Ao fundo uma estrutura decorada semelhante a um painel 

de madeira, que separa a cena que vemos de um céu azul em degradê, como 

se a Coroação da Virgem se passasse em um espaço aberto. Neste céu há 

pequenos pontinhos dourados. Vemos toda a composição de uma perspectiva 

lateral, em que os personagens estão em ¾ em relação a nós, os 

espectadores. Também podemos observar uma pequena oxidação no manto 

da Virgem, na parte inferior, bem como um desgaste da camada pictórica em 

alguns pontos do suporte.  

 

       
 

   
  

 

Figura 1 - Coroação da 
Virgem, f. 110v.  

Figura 2 - Coroação da 
Virgem, f. 107r.  

Figura 3 - Coroação da 
Virgem, f. 54r.  

Fonte: Horas para uso de 
São João de Jerusalém, 

c. 1460. Paris: 
Bibliothéque Nationale de 

France (LAT 1400). 

 

 

Fonte: Horas para uso de 
Paris, c. 1458. Viena: 

Österreichische 
Nationalbibliothek (Cod. 

1929). 
 

Fonte: Horas para uso de 
Paris, c. 1460. Coleção 
particular. (Cod. 106). 
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Figura 7 - Detalhe da Coroação da Virgem, f. 82r.  

 
Fonte: Livro de Horas para uso de Paris, c. 1460. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro (ms. 50,1,016). 

Figura 4 - Coroação da 
Virgem, f. 94v. 

Figura 5 - Coroação da 
Virgem, f. 112v. 

Figura 6 - Coroação da 

Virgem, f. 82r. 

Fonte: Horas para uso de 
Paris, c. 1460. Paris: 
Bibliothèque Sainte 

Geneviève (ms. 2685). 

 

Horas para uso de Paris, 
c. 1460. Londres: British 
Library (Stowe MS. 25). 

Livro de Horas para uso 
de Paris, c. 1460. Rio de 

Janeiro: Biblioteca 
Nacional do Rio de 

Janeiro (ms. 50,1,016). 
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Ao compararmos as seis iluminuras [Fig. 1 a 6], temos primeiro a 

impressão de que elas constituem realmente dois grupos distintos, tal é a 

diferença nas composições. As três iluminuras atribuídas ao Mestre de Coëtivy 

[Fig. 1, 2, 3] são semelhantes entre si: temos uma visão frontal da Virgem e de 

Deus Pai, onde o trono domina toda a composição, pois está de frente para o 

espectador. O cenário evoca um plano indefinido, talvez superior.  

Ao fundo da imagem do códice 1400 há apenas a cor vermelha com 

estrelas douradas, enquanto aos pés dos personagens há o azul e o dourado. 

Já no códice 106 o fundo é azul com um círculo amarelo no centro, e raios que 

se projetam dele, como se fosse o Sol; as nuvens na parte inferior da 

representação reforçam uma tentativa de representação celeste. No códice 

1929 vemos ao fundo a corte celeste de anjos, em tons de azul e dourado, bem 

como as nuvens nos mesmos tons, na parte inferior da representação. Os 

tronos estão representados de frente, e seus espaldares são decorados com 

arcos ogivais e quadrilóbulos. No livro 1400 Deus Pai está bem de frente, 

sentado no centro do trono, enquanto a Virgem se ajoelha a seu lado direito, à 

esquerda do espectador, em uma posição de ¾. Esta posição da Virgem se 

repete tanto no códice 106 quanto no 1929, porém Deus Pai está representado 

voltado para a esquerda, em direção à Virgem, como se estivesse sentado 

mais à direita no trono.  

Já as duas iluminuras atribuídas ao discípulo do Mestre de Coëtivy, [Fig. 

4 e 5] apresentam-nos uma visão lateral da cena da Coroação. No livro 2685 

vemos ao fundo a corte celeste de anjos, enquanto há um piso de lajotas 

verdes aos pés da Virgem. O trono de Deus Pai está deslocado para a direita 

da composição, e é visto lateralmente. Seu braço parece se projetar pelo fundo 

da composição, onde vemos uma estrutura baixa com as mesmas cores e 

decorações do trono, sobre a qual repousa uma pequena almofada vermelha. 

Deus Pai também é visto de uma perspectiva lateral. A Virgem por sua vez está 

ajoelhada de frente para Deus Pai, olhando diretamente para ele, e de perfil 

para os espectadores.  

O códice Stowe 25 apresenta uma cena semelhante à do livro 2685: o 

trono de Deus Pai, bem menor se comparado aos tronos das outras imagens, 

está deslocado para a direita da composição, em uma posição de ¾, cujo 
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espaldar alto e retangular é encimado por um baldaquino redondo. O próprio 

Deus Pai também está em uma posição de 3/4, assim como a Virgem, 

ajoelhada a seus pés. Na parte inferior da cena podemos ver uma sugestão de 

nuvens azuis, e entre elas um piso de lajotas azuis. Ao fundo, uma estrutura 

baixa na cor verde separa o espaço da cena principal do fundo em tons de 

degradê vermelho, dourado e azul. Muitos anjos também estão presentes. 

Portanto, em termos de composição da cena, os livros do discípulo do Mestre 

de Coëtivy – ms. 2685 e Stowe 25 – aproximam-se do livro 50,1,016. 

Analisando minuciosamente a figura da Virgem nas seis iluminuras [Fig. 

8] perceberemos também que elas são semelhantes: estão todas na mesma 

posição – ajoelhadas com as mãos postas, a cabeça inclinada em sinal de 

reverência, olhando para baixo. Todas vestem uma roupa muito parecida: 

vestido azul de mangas compridas, longa túnica volumosa que se dobra em 

várias camadas, cabelos loiros soltos e à mostra.  

Aquela que mais difere do modelo descrito acima é a do ms. 2685: ela 

está totalmente de perfil e só vemos a lateral esquerda de seu rosto, com um 

nariz pronunciado. Ela tem a cabeça voltada para cima, e olha diretamente 

para Deus Pai. Suas mãos estão mais erguidas em relação às outras Virgens, 

e sua roupa é menos volumosa, com um manto tão discreto que se assemelha 

a uma capa na parte de trás de suas vestes.  

 

Figura 8 - Detalhe da Virgem nos livros de horas BNRJ 50,1,016, BNF LAT 

1400, Cod. 106, ONB Cod. 1929, BSG ms. 2685 e BL Stowe 25, 

respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BNRJ ms. 50,1,016 BNF LAT 1400 Cod. 106 
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Voltando às outras quatro iluminuras, apesar de suas aparentes 

semelhanças, podemos também observar as diferenças. A Virgem do livro LAT 

1400 é a única que já está coroada, e seu manto não conta com o mesmo 

trabalho de douramento nas dobras e fendas das vestes que observamos nas 

outras imagens. Já a Virgem do livro 1929 possui um nariz largo que difere das 

outras Virgens, e seu manto tem muitas dobras na altura do ventre criando um 

volume extra nessa região que não vemos nas outras composições. Os códices 

106 e Stowe 25 são aqueles que mais se aproximam da Virgem do livro de 

horas 50,1,016, principalmente nas feições do rosto, na posição das dobras do 

manto e no trabalho de douramento executado nas vestes de Maria.  

Analisemos agora a figura de Deus Pai [Fig. 9]. Perceberemos também 

dois grupos distintos: nos códices atribuídos ao Mestre de Coetivy (LAT 1400, 

cod. 106 e cod. 1929) ele é mais jovem, seus cabelos e barba são castanhos – 

no caso do códice 1929 ele nem possui barba. As tiaras são vermelhas e 

douradas. Por cima da túnica longa eles vestem uma capa decorada que se 

fecha no peito com um grande fecho redondo. Suas mãos esquerdas seguram 

o orbe, que também está apoiado em seu colo, e suas mãos direitas fazem o 

sinal de benção. Este sinal, entretanto, é um pouco diferente entre os três, pois 

no manuscrito 1400 e no 1929 ele tem a mão numa posição vertical, com os 

dedos esticados para cima; já no manuscrito 106 a mão está na horizontal e os 

dedos estão arqueados, apontando para a Virgem. O mesmo trabalho de 

panejamento ressaltado anteriormente nas vestes da Virgem permanece aqui, 

embora seja mais discreto e o douramento praticamente desapareça.  

ONB cod. 1929 BL Stowe MS. 25 BSG ms. 2685 
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Já as imagens referentes aos códices 2685 e Stowe 25 se parecem mais 

com o Deus Pai do livro de horas da BNRJ. Eles têm cabelos e barba longos e 

grisalhos, suas tiaras são brancas e douradas, eles seguram o orbe por baixo, 

com a mão esquerda, e com a direita fazem o sinal da benção, com a mão na 

horizontal e os dedos esticados em direção à Virgem. Sua roupa é uma única 

túnica, longa e com muitas dobras, criando assim bastante volume. A cor das 

roupas nos livros de Paris e de Londres é muito semelhante, embora diferente 

da cor da roupa de Deus Pai no livro do Rio. No códice 2685 Deus Pai olha 

diretamente para Virgem, e parece inclinar-se em sua direção, atitude que não 

pode ser vista no livro da British Library nem no livro da BNRJ. O trabalho de 

douramento nas vestes de Deus Pai também desapareceu nestas duas últimas 

imagens. Devemos notar também que a expressão do rosto de Deus Pai é 

bastante semelhante nos livros 50,1,016 e Stowe 25. 

 

Figura 9 - Detalhe de Deus Pai nos livros de horas BNRJ 50,1,016, BNF 

LAT 1400, Cod. 106, ONB Cod. 1929, BSG ms. 2685 e BL Stowe 25, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNRJ ms. 50,1,016 BNF LAT 1400 Cod. 106 
 

ONB cod. 1929 BSG ms. 2685 BL Stowe MS. 25 



34 

 

Finalmente temos a figura do anjo que coroa a Virgem, cuja diferença é 

bastante perceptível, pois em cada iluminura ele aparece de uma forma 

diferente, e no caso do livro LAT 1400 nem aparece, pois a Virgem já está 

coroada.  

No códice 106 o anjo é vermelho, está voando e segurando a coroa com 

os dois braços esticados. Sua posição assemelha-se à posição do anjo do livro 

50,1,016, bem como sua túnica, presa à cintura. No livro 1929 o anjo, de lado e 

em tons de azul assim como a corte celeste que o acompanha, está debruçado 

sobre o braço do trono de Deus Pai para coroar a Virgem. No livro 2685 o anjo 

também se debruça sobre o trono de Deus Pai para alcançar a Virgem e coroá-

la, porém, ele está de frente, com as asas abertas. Por último, no livro Stowe 

25 temos dois anjos que, de lado, seguram a coroa com as duas mãos. 

Voltamos a observar aqui o trabalho de douramento presente nas vestes dos 

anjos.  

 
 

Figura 9 - Detalhe do anjo nos livros de horas BNRJ 50,1,016, BNF LAT 

1400, Cod. 106, ONB Cod. 1929, BSG ms. 2685 e BL Stowe 25, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusões preliminares 

Após analisar cada imagem da Coroação da Virgem e compará-las em 

todos os detalhes, podemos perceber maior semelhança entre as iluminuras 

dos livros de horas do seguidor do Mestre de Coëtivy – BSG ms. 2685 e BL 

Stowe 25 - com o livro BNRJ 50,1,016 do que deste com os livros atribuídos ao 

próprio Mestre – LAT 1400, Cod. 106, cod. 1929. Estas semelhanças incluem a 

posição da cena, a figura de Maria e de Deus Pai. 

BNRJ ms. 50,1,016 Cod. 106 ONB cod. 1929 BSG ms. 2685 BL Stowe 25 
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Porém, pequenas diferenças observadas entre o primeiro grupo, como o 

rosto, as vestes e a posição da Virgem no livro 2685, além de análises feitas 

nas outras imagens do livro e publicadas anteriormente6, não nos permitem 

descartar nenhuma hipótese.  

Por exemplo, no texto “A visitação do livro de horas 50,1,016 da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro: uma perspectiva comparativa”, publicado 

em 20187, comparamos a iluminura da Visitação do livro 50,1,016 com as 

iluminuras de mesmo tema dos códices LAT 1400, NAL 3114, Cod. 1929, 

atribuídos ao Mestre de Coetivy, e ms. 2685, atribuído a seu seguidor. 

Percebemos grande semelhança entre as imagens da Virgem dos códices 

50,1,016 e 2685, embora a posição da mão direita da Virgem do códice do Rio 

de Janeiro se assemelhe à posição de sua mão no códice LAT 1400 [Fig. 10]. 

Em relação à figura de Isabel, percebemos um detalhe onipresente: uma 

espécie de bolso branco em seu vestido, no lado esquerdo. No entanto, sua 

posição no livro 50,1,016 se assemelha às do livro LAT 1400, NAL 3114 e Cod. 

1929 [Fig. 11]. 

 

Figura 10 - Detalhe da Virgem na iluminura da Visitação nos livros de 

horas BNRJ 50,1,016, BSG ms. 2685, BNF LAT 1400, ONB Cod. 1929, e 

BNF NAL 3114, respectivamente. 
 

                 
 

 
6 SOUZA, M. I. Três livros de horas franceses do século XV: comparações e apontamentos. In: 
COELHO, M. F.; PESSOA, F.; CANABRAVA, J. V. (eds.) Os manuscritos medievais da 
UnB. Atas das sessões das comunicações da IX Semana de Estudos Medievais. Brasília: 
PEM-UnB, 2018, p. 139-147; Id. Discussões sobre a filiação artística do manuscrito 50,1,016 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. No prelo. 
7 SOUZA, M. I. A visitação do livro de horas 50,1,016 da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro: 

uma perspectiva comparativa. In.: PELLEGRINELLI, A. e BELLA, A. (orgs.) Anais do XII Ciclo 

de Estudos Antigos e Medievais, [da] XVII Jornada de Estudos Antigos e Medievais, [da] 

VII Jornada Internacional de Estudos Antigos e Medievais [e do] I Encontro Internacional 

Francisco e Franciscanismo. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2018, p. 451-466. 

50,1,016 Cod. 1929 ms. 2685 LAT 1400 NAL 3114 
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Figura 11. Detalhe de Isabel na iluminura da Visitação nos livros de horas 

BNRJ 50,1,016, BSG ms. 2685, BNF LAT 1400, ONB Cod. 1929, e BNF NAL 

3114, respectivamente. 
 

                 
 

 

 
Assim, em que pesem as comparações detalhadas com as obras 

conhecidas do Mestre de Coëtivy e de seu seguidor, método muito utilizado em 

História da Arte e empreendido até agora durante a pesquisa, e que vem sendo 

aplicado a todas as imagens do livro de horas 50,1,016, devemos nos 

perguntar se é possível chegar a uma conclusão definitiva a respeito da 

atribuição deste códice. O caráter coletivo da produção artística medieval, a 

circulação de modelos entre artistas e ateliês, a tradição de representação das 

figuras religiosas, além da falta de outros indícios que possam apontar com 

segurança para um ou outro artista, tudo isso nos faz questionar a viabilidade 

desta atribuição sugerida por François Avril. Estas questões continuarão a ser 

debatidas, portanto, na continuação da pesquisa.  

 

 

50,1,016 Cod. 1929 ms. 2685 LAT 1400 NAL 3114 
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Notas de pesquisa sobre a retórica visual da emblemática de 

Juan de Borja 
 

Lara Almeida Barbosa• 
 

A emblemática 

Inicialmente, faz-se pertinente pontuar que a Emblemática se configura 

enquanto um gênero comunicativo constituído pela representação simbólica que 

integra, fundamentalmente, imagens e palavras e que vai organizar praticamente 

todos os modos de comunicação verbal e visual durante os séculos XVI e XVII 

(VISTARINI e CULL, 1999). Segundo Robert Klein (1998), essa 

interdependência entre palavras e figuras faz dela um instrumento melhor 

estruturado e mais complexo de comunicação. Cada emblema era concebido a 

partir da junção de três elementos: título (lema ou mote), imagem e texto 

explicativo. O mote diz respeito ao sentido moral, é escrito normalmente em latim 

e possui caráter enigmático, dando somente pistas para entender o sentido da 

imagem. Já a gravura, entendida como o corpo do emblema, possui sentido 

metafórico, podendo ser também uma alegoria. A breve explicação, por sua vez, 

está intimamente relacionada com a imagem e o título, dando o sentido geral da 

ideia expressa a partir da combinação com estas outras duas formas.  Desta 

maneira, em qualquer página que o leitor abrir o livro, vai poder observar 

simultaneamente todos os elementos de composição. Assim, a “alma” e o “corpo” 

devem relacionar-se ao ponto de só fornecerem o sentido completo do conceito 

proposto a partir de sua relação mútua. Segundo Klein (1998) a empresa é um 

instrumento do intelecto, que vai expressar metaforicamente um conceito interior 

a partir dessa composição entre figuras e palavras, tornando-se “imagem-ideia”. 

(KLEIN, 1998, p. 121) 

Estando o discurso atrelado às representações imagéticas, a 

Emblemática será entendida como uma forma superior de comunicação, pois 

adequa-se ao ideal de meditação e contemplação visual jesuítica, tendo em vista 

a compreensão de que a visão era o sentido mais elevado do espírito humano. 

 
• Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sob orientação do Prof.º 
Dr.° Jorge Victor de Araújo Souza. E-mail: larabarbosahist@gmail.com.  
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Houve, assim, a proliferação de livros com gravuras, já que se constituíam como 

um eficiente mecanismo para o ensino e a comunicação doutrinal católica, 

considerando sua capacidade de atuar sobre as emoções do leitor (OLIVEIRA, 

2001). Esse discurso eloquente e apelativo torna-se um importante instrumento 

pedagógico-didático para transmissão de ensinamentos e virtudes, podendo 

possuir funções ideológicas ou morais. É evidente que, tratando-se, 

majoritariamente, de conceitos abstratos (virtude, desengano, pobreza, 

verdade), parece ser fundamental a capacidade de formar uma visualização 

mental que possibilite não só o entendimento, mas a memorização. Segundo 

García Mahíques (1998), o leitor recebe primeiro uma impregnação visual da 

imagem, que transmite uma verdade de ordem teológica ou moral e, 

posteriormente, uma impregnação intelectual de seu significado, de forma que 

em sua mente se produza uma união indissociável de ambas. 

 

2. A memória e o conhecimento antigo 

Frances Yates (2007) ao abordar os tratados renascentistas sobre 

memória vai salientar que os emblemas e as empresas nunca foram analisados 

pela perspectiva da memorização, um aspecto fundamental de sua composição. 

Os séculos XVI e XVII vão experimentar um interesse renovado por aspectos da 

antiguidade, incluindo a retórica clássica. A característica combinação entre 

palavra e imagem do gênero emblemático vai obedecer aos critérios 

fundamentais da memorização: "As imagens em si recordam a memória das 

“coisas”, enquanto as inscrições memorizadas sobre essas imagens constituem 

a “memória para palavras” sobre as “coisas”.” (YATES, 2007, p. 159). Yates 

defende que a cultura impressa vai ser responsável pelo declínio dos grandiosos 

tratados de memória no Renascimento, mas outros métodos mais diretos de 

memorização vão emergir. É neste contexto que surge a emblemática, não como 

memorização de “coisas” ou “lugares”, mas fundamentalmente de conceitos 

elevados e moralizantes. É necessário recuperar a historicidade do conceito de 

memória e suas modificações ao longo do tempo. As trajetórias de determinados 

escritos – bem como os emblemas – e suas apropriações posteriores serão 

somente um sintoma dessa modificação conceitual. Percebe-se a utilização de 
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formas e elementos clássicos ressignificados em função de novas necessidades 

expressivas: 

Talvez se possa dizer que é também assim que as imagens adquirem 
suas dimensões simbólicas, impregnadas de sentidos atribuídos ao 
longo de sua existência — existência proteiforme, marcada por 
transformações — e processando sem parar novos e velhos sentidos, 
e com isso transformando-se. (WARBURG, 2015, p. 13) 

 

Para Warburg (2015) dois aspectos norteiam a cultura humana: a 

expressão e a orientação. Por sua vez, os emblemas combinam exatamente tais 

formas, exprimindo conceitos abstratos por meio de formas imagéticas e 

orientando práticas e posturas, a fim de direcionar o homem em uma vida cristã 

virtuosa:  

Ambos dizem respeito à relação de ser humano e do mundo no qual 
vive: exprimir sentimentos, ideias, desejos, paixões, temores e 
angústias, por um lado, e orientar-se em meio ao mundo em que se 
vive, por outro, está na raiz da vida humana." (WARBURG, 2015, p. 9)  

 

Segundo Klein (1998) Ércole Tasso já evidenciava a capacidade da 

representação simbólica caracteristicamente impresse em conservar e transmitir 

a sabedoria clássica, tornando-se um importante dispositivo de ensinamento. 

Logo, a empresa com sua vasta rede de significados e alusões vai possibilitar a 

formação de uma estrutura complexa o suficiente para tornar-se um gênero 

literário à parte (KLEIN, 1998, p. 119).   

Essa escrita cifrada, com referências longínquas e esse caráter 

enigmático (duplamente óbvio e obscuro) vai ser percebido como um luxo 

intelectual e como já mencionado, uma forma simbólica expressiva perfeita:  

Houve inicialmente as palavras-símbolos, a cabala; depois as figuras-
símbolos ou hieróglifos; em seguida, a associação dos dois meios, mas 
ainda inepta ou ‘supérflua’ (tautológica); finamente, a impresa atual, 
que é perfeita.” (KLEIN, 1998, p. 123) 

 

 Assim, os emblemas vão estabelecer relações próximas e distantes com 

diversas tradições pagãs e medievais, compondo a mania barroca de decifração, 

que vai originar inúmeras e distintas formas de combinar imagem e palavra: 

emblemas, empresas, divisas, rebus e adivinhações. No alvorecer do século XVI 

esse emaranhado de composições vai aglutinar a temática cristã às múltiplas 
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tradições antigas e moralizá-las, constituindo um vasto repertório – escrito e 

imagético – de temas religiosos:  

Sabe-se hoje basicamente que a moda da literatura e pintura 
emblemáticas, nos séculos XVI e XVII, foi uma retomada dos bestiários 
e da literatura alegórica medievais, dos hieróglifos egípcios 
interpretados analogicamente pelos acadêmicos de Florença, da 
numismática grega e romana, dos epigramas gregos da tradição 
alexandrina e, ainda, de Aristóteles. (HANSEN, 2005, p. 93) 

 

3. Alegoria e metáfora 

Busca-se, nos emblemas, expressar um conceito elevado – seja uma 

virtude, um ensinamento moralizante – através de um outro, quase sempre 

metafórico.  Essa intensa utilização de figuras metafóricas é uma característica 

fundamental do seiscentismo e de suas produções engenhosas, muitas vezes 

hiperbólicas, relacionando-se profundamente com a noção de decifração e de 

engenho: 

A metáfora é, na origem, um revestimento do pensamento antes da 
expressão, imagem ao mesmo tempo discursiva e capaz de 
representação visual, ou, melhor, anterior à distinção dos meios que a 
exprimem. (KLEIN, 1998, p. 124) 

 

Já a alegoria, também amplamente utilizada pode ser entendida como um 

procedimento de ornamentação oratória, ora vinculando um pensamento de 

difícil compreensão à uma imagem, ora representando um conceito simples a 

partir de uma rica figuração, ajudando a estampar essa simplicidade crua 

(HANSEN, 2005, p. 13). Tal método – artificial e engenhoso – opera por técnicas 

retóricas rígidas a fim de produzir um efeito enigmático e notável:  

A alegoria é ao mesmo tempo um fato natural, que se inscreve na 
ordem das coisas, e um fato linguístico, convenção ou regra. Os 
poemas são enigmáticos, assim, ou próximos do enigma: evidenciam-
se para o leitor como prática retórica letrista e também aguardam 
decifração, sugerindo que neles se oculta um sentido sagrado 
misterioso. (HANSEN, 2005, p. 27) 
 

Dessa forma, demonstrando-se como método retórico, a alegoria serve 

também para evidenciar um “significado ausente”, que, nos emblemas, ao 

vincular imagem e parte escrita torna-se evidente.  A estrutura que fundamenta 

o gênero em questão deve levar em conta, então, os ornamentos do discurso, a 

utilização de figuras de linguagem – de forma breve, clara e verossimilhante – e 
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a disposição entre suas partes de forma a possibilitar o entendimento e a 

memorização por parte do leitor. Esse duplo movimento alegórico de mostrar e 

ocultar evidencia que a empresa compõe-se a partir de uma técnica artística 

capaz “de dar forma a um pensamento através de "imagens”.” (HANSEN, 2005, 

p. 87) Essa capacidade de formar imagens – leia-se definições visuais – de 

conceitos abstratos, como vícios e virtudes, evidencia a conformidade entre 

imagem e definição. Ainda segundo Hansen:  

“(...) imagem como formulação e visualização simultaneamente 
intelectual e sensível da ideia. Por isso, antes mesmo de sua 
representação exterior, as imagens são, na mente, definições 
ilustradas.” (HANSEN, 2000, p. 81) 
 

Como já mencionado, as metáforas devem ser claras e compatíveis com 

o conceito apresentado, relacionando diretamente uma imagem com um 

conceito/noção, em que o leitor seja capaz de fazer a relação entre imagem, 

palavra e sua definição. (HANSEN, 2005, p. 92): 

Em outros termos, obtém-se a semelhança requerida quando se 
estabelece a proporção que duas coisas distintas entre si mantêm com 
uma terceira diferente das duas.  Por exemplo: por semelhança com o 
conceito Força, pinta-se uma Coluna porque a coluna suporta todo o 
peso dos edifícios sem sair do lugar ou vacilar. Metaforicamente, pode-
se dizer que o 'homem forte', aquele que suporta todas as 
preocupações e dificuldades que o atormentam, é uma coluna. 
(HANSEN, 2005, p. 89) 

 

Assim, as produções discursivas seiscentistas – leia-se barrocas – vão 

obedecer a rígidos preceitos de conveniência, serão práticas letradas regidas 

por formalismos, evidenciando que eloquência, retórica e memória são 

elementos indissociáveis na produção de emblemas. Demonstrando um discurso 

pautado em figuras, ornamentos e complexos recursos linguísticos capazes de 

produzir o maravilhamento do leitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4. Juan de Borja 

Empresas Morales (1581) de Juan de Borja (1533-1606) foi o primeiro 

livro de emblemas publicados em espanhol. Foi produzido e publicado em Praga, 

onde Borja atuava como embaixador e representante dos interesses políticos 

dos Habsburgos no Reino da Boêmia 1 , sucedendo Francisco Hurtado de 

Mendonza, primeiro embaixador espanhol em Praga. Vale ressaltar que a 

Boêmia foi o primeiro país eslavo a possuir imprensa e sendo um grande centro 

universitário, os impressos do livro de Borja não tardaram a multiplicar-se nas 

bibliotecas, principalmente nas de Praga e de Madri. Não há possibilidade de 

tratar a pertinência e a circulação dos seus escritos sem levar em conta o 

florescimento da cultura do impresso durante o século XVI. Além disso, a 

imprensa espanhola durante o reinado de Felipe II passou por grandes 

dificuldades e os livros de emblemas demoraram a disseminar-se:  

Porque coincidió la floración del género con un momento de 
decadencia de la imprenta en España, en parte debido a los privilegios 
que otorgó Felipe II al impresor belga Plantin para imprimir todos los 
libros litúrgicos y en parte porque la censura, el índice de la Inquisición 
y otras medidas derivadas de los problemas religiosos existentes en 
Europa dificultaron mucho las tareas de los impresores. (POZA, 2012, 
p. 52) 

 

Segundo Grieco (2003) os emblemas jogam luz sobre a história da 

produção gráfica do livro, sobre a criação e a utilização das alegorias e sobre a 

questão linguística da relação entre palavra e imagem. Portanto, foi a partir da 

imprensa que houve a difusão deste novo gênero que, em pouco tempo, 

transformou-se em uma manifestação cultural múltipla, contemplando assuntos 

ordinários, compondo o repertório didático religioso – muito comum na educação 

jesuítica –, e abordando até o aconselhamento de príncipes. Da mesma maneira 

que permitiu a aquisição de uma bagagem cultural comum, fazendo com que 

boa parte da população espanhola dominasse o tipo de linguagem emblemática, 

caracteristicamente alegórica e figurativa, comum à literatura e expressão 

barroca. Para Ginzburg (1989), por concentrar-se em figuras, a transposição das 

barreiras linguísticas ocorria com maior facilidade, sendo capaz de assegurar até 

a transmissão de conceitos novos. Por isso, era comum ao gênero não haver 

 
1 Atual República Tcheca. 
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apontamentos sobre a origem das imagens, supondo-se que houvesse um 

conhecimento geral de seu significado, além, é claro, de preservar seu caráter 

enigmático. 

Como colocado por Rafael García Mahíques (1998), as particularidades 

de Borja acabariam por marcar – e particularizar – a Empresa Hispânica, de 

modo que possamos, por isso, caracterizá-la assim. Devido à sua formação 

jesuítica, sua obra aborda inúmeros temas recorrentes da literatura católica, 

reafirmando seu compromisso com a transmissão do discurso dogmático da 

Igreja. Transformando, assim, a Emblemática hispânica em um instrumento 

didático, impregnado de temas políticos e valores morais e espirituais elevados: 

“As Empresas Morales se converteriam em um prático manual de ensinamento 

moral.” (GARCÍA MAHÍQUES, 1998, p. 48) Se qualquer assunto pode ser 

emblematizado, os emblemas analisados aqui referem-se às virtudes 

necessárias ao exercício do poder monárquico, como prudência e sabedoria. 

 

5. Política e Estado Moderno 

A Emblemática só faz-se compreensível a partir de uma reflexão acerca 

das formas de comunicar e expressar, ou seja, levando em conta a consciência 

linguística própria do período moderno.  O que se observa é a coexistência e 

uma pluralidade de formas expressivas, e por si só, a escrita vai exprime-se a 

partir de maneiras distintas, como demonstra a cultura dos emblemas, já que 

está alicerçada na aglutinação de diferentes suportes comunicativos. Fernando 

Bouza (2018) irá reconhecer que as formas orais e icônica-visuais não se 

limitavam à esfera popular dos iletrados e não estavam em retrocesso frente ao 

advento da cultura escrita e os avanços da imprensa. Afirmando que as três 

formas possíveis de comunicação, oral, visual e escrita combinavam-se 

formando a tríade comunicativa moderna, ainda que possuíssem seus sistemas 

próprios de compreensão. Deste modo, trata-se de um sistema pautado na 

articulação e na combinação de diferentes formas: 

Esta situación de mediación práctica entre las tres formas de 
comunicación y las dos tradiciones culturales fue mucho mayor de lo 
que quisieran aquéllos que ven en la alta Edad Moderna europea el 
imperio absoluto del racional y escritófilo homo typographicus.” 
(BOUZA, 2018, p. 30) 
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A reprodução tipográfica de textos e imagens, por sua vez, vai constituir-

se enquanto um formidável recurso político que será utilizado pelas monarquias 

modernas como instrumento propagandístico e para a preservação e 

disseminação de informações legislativas, territoriais, fiscais e militares. A escrita 

vai representar a possibilidade de governar domínios longínquos. 

Reconhecendo, assim, a impossibilidade de fazer-se presente em todos os seus 

domínios e a necessidade de possuir informações para tomar decisões e legislar 

sobre tais possessões: “Rodeado de burócratas, letrados y hombres de pluma, 

el poder del monarca alcanzaría los lugares más recónditos de sus dominios bajo 

la forma de despachos de papel, puesta en manos de sus oficiales se extendería 

el orden real a todo el território.” (BOUZA, 2018, p. 92) Por isso, a escrita – aliada 

às imagens – se converterá em um fundamental instrumento propagandístico do 

poder régio. Ainda segundo Bouza (1998), servirá também para imortalizar a 

glória do rei e produzir a adesão ao mistério da sacralidade monárquica. Trata-

se, portanto, de um trabalho de persuasão, uma vez que a construção de 

inúmeros dispositivos escritos e imagéticos, buscavam a “legitimação da figura 

da majestade real e do próprio princípio de soberania.” (BOUZA, 2018, p. 7) O 

ato de governar será considerado um ofício para o qual era necessário não 

apenas sabedoria, mas o governante deveria adornar-se de uma série de 

virtudes específicas, bem como demonstra o emblema abaixo: 

Figura 1 - Juan de Borja, Empresas Morales. Empresa 12 
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Trata-se de recomendações ao exercício do poder político e militar, 

direcionado aos governantes e príncipes que, segundo Borja, deveriam ser 

maleáveis, prudentes e prezar pelo exercício da justiça e do bom governo. Como 

fica explícito no mote do emblema: VI FRANGITUR (com força se quebra) e 

PRESENTE FLECTITUR (com habilidade ou brandura se dobra). Há, portanto, 

a clara intenção de fortalecer a figura real enquanto cabeça de um corpo político, 

que para exercer o governo sobre os territórios e sobre os povos precisava, 

necessariamente, dotar-se de atribuições morais e virtudes elevadas: “Así por lo 

contrario, el que con prudencia y blandura gobernare, y tratare juntando la fuerza 

de hacer justicia a la blandura y maña en el modo de hacerla, sin romper, doblará 

los ánimos de los que gobernare,” (BORJA, empresa 12) Assim, o príncipe 

cristão deve encarar os assuntos políticos munido de um juízo cristão e, portanto, 

benevolente. Algo expresso no emblema abaixo (Figura 2), que declara que os 

príncipes possuem na Terra um poder emanado diretamente das mãos de Deus 

e devem governar seus comandos e senhorios com grandeza, justiça e honra: 

“Así el príncipe que tomare esta empresa, dará a entender que reconosce bien 

lo que ha recebido de Dios, con declararse y publicarse por Ministro de su divina 

venganza contra los enemigos de su santo nombre.” (BORJA, empresa 49) 

Figura 2 - Juan de Borja, Empresas Morales. Empresa 49. 
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Assim, a imprensa vai possibilitar o desenvolvimento de diferentes 

suportes comunicativos que vão compor o discurso político da Monarquia 

Hispânica no século XVI. A potência discursiva das imagens, bem como as 

novas formas ilustrativas tornaram-se, nesse momento, “armas tipográficas” 

(BOUZA, 2018, p. 46) para um extenso propósito propagandístico. A 

multiplicação de cópias nunca antes vista, vai permitir a construção e difusão de 

uma imagem real, agora disseminada em todos os cantos do Império: “Ao 

mesmo tempo, a circulação de retratos dos reis e de estampas de ocasiões 

solenes permitiu à dinastia reinante imprimir, de modo novo, uma presença na 

consciência de todos os seus súditos.” (EISENSTEIN, 1998, p. 74) É nesse 

sentido que faz-se pertinente um conceito estreitamente ligado à comunicação: 

o de representação. A ideia na qual a imagem representa a ideia de um 

objeto/pessoa ausente, mostrando como realmente são, algo caro à figura do rei 

moderno: “En este primer sentido, la representación hace ver el objeto ausente 

substituyéndolo por una imagen capaz de retratarlo adecuadamente.” (POZA, 

2012, p. 18) Fernando Bouza (2000) vai defender a existência de uma “retórica 

real” profundamente impregnada de artifícios visuais, que vai permitir essa 

representação, isto é, a possibilidade de tornar presente/visível o poder e o 

prestígio régio. Borja estaria, assim, familiarizado com tal conceito já que atuava 

enquanto embaixador e representante espanhol na corte de Rodolfo II. Na 

ausência imediata do rei Felipe II, o poder monárquico era exercido através de 

inúmeros embaixadores, oficiais e vice-reis que atuavam na extensa hierarquia 

do Império Espanhol. Essa espécie de mediação é comum tanto para as 

representações pictográficas quanto para o exercício das atribuições 

diplomáticas.  

Ao revestir-se de soberania, o príncipe passou a representar o corpo 

político do Estado e tais emblemas forneciam – assim como os Espelhos – um 

sistema de regras de conduta, modelos de ação e maneiras de ser e agir de 

forma para manter o bom funcionamento de seu governo. Como já mencionado, 

constituindo-se importantes guias morais e espirituais, apresentando virtudes e 

vícios de maneira exemplar.  Senellart (2006) argumenta que a proliferação de 

tais gêneros literários muito se relacionam com a emergência de uma nova 

concepção de Estado durante o século XVI. Com a formação das monarquias 

territoriais, o príncipe passa a governar um corpo político, “um território como 



49 
 

domínio concreto, geograficamente estruturado do exercício do poder.” 

(SENELLART, 2006, p. 56) O Estado não mais se reduz ao príncipe que, por 

isso, deve ser conhecedor da ciência política estatal. 

As virtudes pessoais do príncipe – justiça, clemência, piedade, 

misericórdia, humildade – servem ao seu ofício, mas devem servir também de 

exemplo moral aos seus súditos: "Somente o sábio é rei porque, dominando a si 

mesmo, ele inspira nos outros o desejo de imitá-lo." (SENELLART, 2006, p. 100)  

Além disso, o governo era visto como um instrumento de disciplina e salvação, 

devendo incitar a moralidade e observar como os homens vivem, quais seus 

cuidados e o que negligenciam com vistas à desempenhar seu papel na 

disciplina apostólica. (SENELLART, 2006, p. 88) Sua vida deve ser exemplar, 

como já mencionado, visando alinhar-se à realeza divina, tendo em vista que 

Deus é considerado o modelo do poder régio. (SENELLART, 2006, p. 109) 

 

 

6. Considerações finais 

À vista disso, o presente trabalho tem como finalidade fazer uma breve 

reflexão acerca da intencionalidade da comunicação no alvorecer da 

Modernidade, ou seja, como se comunicava ideias e valores políticos neste 

período? Faz-se pertinente elucidar as estruturas de linguagem, abordando a 

relação entre palavra e imagem e os usos políticos do gênero emblemático. 

Investigando os usos da imagem, não somente como “adorno”, mas como um 

elemento que constrói costumes, modelos e percepções. Não se trata, portanto, 

de imagens que acompanham o texto somente, mas que possuem uma 

importante função de elucidar o conceito proposto: “Uma “ilustração” seria, 

assim, um recurso pictórico utilizado para exemplificar ou sintetizar argumentos 

desenvolvidos, a partir e na narrativa”. (SCHWARCZ, 2014, p. 391) Faz-se 

necessário situar a imagem, entendendo a relação intrínseca entre imagem e 

contexto, atribuindo valor histórico ao documento imagético. Imagens possuem 

agência e autoria e é fundamental entender as convenções artísticas da época 

e as diferentes historicidades presentes. Pode-se afirmar, assim, a existência de 

uma simbologia do poder, sempre levando em consideração que a cultura 

política deste período depende da visualidade até quando se trata de práticas 
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letradas. Houveram inúmeros programas iconográficos pensados para fortalecer 

a figura do rei. Como bem colocado por Peter Burke (1992), houve a fabricação 

da imagem do rei, levando em conta essa justaposição entre formas culturais e 

formas comunicativas na modernidade. Assim como a Emblemática, a 

linguagem política – escrita e visual – moderna também é metafórica e alegórica, 

evidenciando essa complementariedade entre arte e poder.  
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As ilustrações de Hans Bellmer de trabalhos autorais e 

colaborativos 

 

Lucas Henrique da Silva• 

 

“Descrever sem empobrecer”: as ilustrações de Hans Bellmer de seus 

próprios textos 

Hans Bellmer (1902-1975) é um artista plástico e escritor alemão, ligado 

ao movimento surrealista francês, mais conhecido pelo seu trabalho como 

escultor, com a obra Die Puppe (A Boneca), de 1934. Die Puppe foi publicado 

primeiramente em Berlim, em alemão, e depois em francês, sob o título La 

Poupée: variations sur le montage d'une mineure articulée, após a publicação na 

revista Minotaure e a consequente comunicação com o grupo de André Breton. 

O livro apresenta fotos de uma boneca construída a partir de fibra e gesso. 

Bellmer documenta a construção em fotografias, capturando imagens que por 

vezes demonstram um alto nível de realidade, isso é, a demonstrar 

objetivamente o processo de criação, ora, porém, mergulhamos no poético e 

erótico, com fotografias em que partes da Boneca são destacadas pelo foque da 

câmera. O trabalho é acompanhado de texto introdutório intitulado “Souvenir do 

tema da Boneca”.   

Figura 1 - Hans Bellmer e a Boneca 
 

  
Fonte: Hans Bellmer (1902-1975), 

Die Puppe, 1934, fotografia (BELLMER, 2005, p. 47) 
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Figura 2 - A Boneca: esqueleto 

  
Fonte: Hans Bellmer (1902-1975), 

Die Puppe, 1934, fotografia (BELLMER, 2005). 
 

Figura 3 - A Boneca: partes do corpo 

 

Fonte: Hans Bellmer (1902-1975), 
Die Puppe, 1934, fotografia (BELLMER, 2005). 

 

 Logo no início de sua produção, Bellmer apresentava as suas 

preocupações, a maioria delas em torno da anatomia, do desejo e das 

possibilidades da matéria morta. O desenho já o acompanhava na incursão pela 

escultura e fotografia. Em um dos desenhos de esboço da Boneca, um desenho 

visualiza as possibilidades diversas de interação do objeto criado, em um 

mecanismo de voyeurismo localizado em no ventre da figura, mais 

especificamente no umbigo. Relegado à arquitetura inicial, apenas um “esboço” 

do objeto como sua engenharia, Bellmer fala sobre esses detalhes no texto de 

apresentação “Souvenir da Boneca”: “torne visível, de preferência pelo umbigo, 
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as profundezas desses pensamentos: um panorama revelado no ventre mais 

profundo por uma iluminação elétrica multicolorida” (BELLMER, 2019, p. 39). 

 

Figura 4 - Esboço da Boneca 

 

Fonte: Hans Bellmer (1902-1975), 
Die Puppe, 1934, ilustração (BELLMER, 2005) 

 
Como podemos ver pelo desenho e pelo resultado apresentado pela 

fotografia, a Boneca era um projeto completo, portanto, sua criação envolvia 

planejamentos que não correspondiam a apenas uma linguagem, como a 

escultura, a fotografia, por exemplo. O texto “Souvenir da Boneca” e os diversos 

esboços em desenho eram parte da Boneca. Para Bellmer, importava a criação 

de um objeto que fosse tão real quanto imaginário. Por isso, a linguagem do 

desenho possibilitava que se representasse um projeto que a fotografia, o texto 

e a escultura, fazia-o um passo (ou pose) de cada vez. Sobre a potência do 

desenho em Bellmer, para Alain Jouffroy, “o desenho permite a Bellmer dotar um 

ser humano com posturas simultâneas, que sua boneca só poderia assumir 

sucessivamente. O teatro tornou-se cinema”. 

A obra de Bellmer rapidamente captou a atenção dos surrealistas, 

principalmente Paul Éluard, com quem Bellmer trabalharia em uma nova versão 

da Boneca (Les Jeux de la Poupée, 1941). Bellmer deixou a Alemanha assim 

que o partido de Hitler tomou o poder, mais especificamente depois de seu pai 

declarar sua posição política. Bellmer sabia que sua obra seria uma vítima do 

quadro político e ideológico vigente. Os surrealistas rapidamente o ajudaram a 

deixar seu país, pois Bellmer já contava com certa credibilidade entre o grupo de 

André Breton e, também, Georges Bataille, que começaram com as “Váriações 

sobre a menor articulada”. Para os surrealistas, a Boneca era um exemplar da 

categoria do “objeto provocante”, por misturar objetividade e subjetividade 
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encarnada, como um fruto de uma terceira realidade, em forma de femme-enfant, 

tal como nos conta Peter Webb na sua biografia de Bellmer, Death and Desire 

(2006). 

Sobre o tema da Boneca, presente principalmente nas produções 

artísticas da Alemanha, Bellmer continuava a tradição dos românticos alemães 

e do impressionismo (E. T. A. Hoffmann, Kleist, Max Reinhardt), assim como 

artistas que trabalhavam com a arte da criação de tais objetos, como a figurinista 

Lotte Pritzel (1887-1952), cujas bonecas levaram Rainer Maria Rilke a escrever 

um ensaio sobre as bonecas, bastante retomado por Charles Baudelaire. 

Bellmer também tinha um apego sentimental às obras do período do 

renascimento, principalmente os temas da crucificação, como o Cristo de 

Matthias Grünewald, produzido por volta de 1515. As influências renascentistas 

se apresentam de diversas maneiras em Bellmer, como, por exemplo, no texto 

ilustrado “A esfera de junção/Modos de usar” (Mode d’emploi), além do prefácio 

de Les Jeux de La Poupée, em que o autor apresenta variações sobre seus 

“jogos” poéticos tendo como base a descrição da matemática de Girolamo 

Cardano. 

Em textos como Mode d’emploi (“Modos de uso”, 1965), Bellmer 

demonstra uma emulação irônica da linguagem dos manuais de instrução de 

engenharia, isso é, a descrição instrutiva do uso de um objeto, uma vez que a 

sua obra apresentava essa questão. Bellmer abre seu texto de 1965 da seguinte 

forma: “há certas instruções de uso que nunca são usadas”. Bellmer diz que “o 

desejo muitas vezes prevalece sobre a prudência” (BELLMER, 2019, p. 45). O 

conteúdo de seu manual, porém, vai se deter sobre os jogos eróticos, que para 

Bellmer se submetem, também, à aplicabilidade da álgebra: “aconselhamos, no 

espírito de nossa ação poética direta, a manter em primeiro lugar os detalhes: 

apanhe delicadamente um pé [un pied], sem rolá-lo, para fazer um único monte” 

(p. 46). Como demonstra a ambiguidade da escolha de palavras como “um pé”, 

notamos que a linguagem de maneira é propositalmente ambígua e, em último 

nível, irônica. 

Tal ironia, podemos dizer, trata-se de uma postura artística de Bellmer 

para a necessidade de entendimento das coisas, isso é, a necessidade humana 

de se expressar e também utilizar os meios que lhe são disponíveis. Mais ou 

menos como uma criança usa os seus brinquedos, mas de forma menos 
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graciosa, pois o adulto se orienta pelo erro e pelas provas subjetivas de seu 

imaginário. O pensamento de Bellmer sobre seus temas sempre tentou 

representar um objeto sem “empobrecê-lo”. “Como descrever” sempre foi uma 

pergunta norteadora da escrita de Bellmer, aparecendo inclusive em seu 

trabalho mais célebre: “Pequena anatomia do inconsciente físico ou A anatomia 

da imagem”, de 1957, o qual veremos em breve. Podemos dizer que o desenho 

é uma linguagem presente no sentido de uma descrição poética, já que o 

desenho descreve a realidade sem recortá-la, assim como a poesia. Bellmer 

falava sobre o espetáculo simultâneo das estruturas. Assim, em “Modo de usar”, 

Bellmer propõe instruir o seu leitor do uso desses jogos. 

Eis o parágrafo final da incursão de Bellmer sobre a transformação das 

estruturas e seus efeitos na imagem, principalmente no corpo feminino, o qual 

Bellmer estuda tanto pela anatomia quanto pela matemática de Cardano: 

O espetáculo simultâneo das estruturas, não apenas os estados 
passados, presentes e futuros da matéria, mas também os elementos 
subcutâneos e construtivos, este espetáculo, nós dizemos, que 
durante muito tempo foi apenas um delicioso acessório de banheiro ou 
uma possibilidade clínica, parece conquistar a imagem sempre 
evolutiva que o homem tem das mulheres e aproximar cada vez mais 
a mulher de sua vocação experimental, proporcionando, por seu 
charme, os efeitos de realidade de uma profundidade graciosamente 
despida (BELLMER, 2019, p. 49). 

 

A simultaneidade é o que concede a marca insólita ou surrealista do 

desenho do corpo humano em Bellmer. A escultura, ou a engenharia, com suas 

criações estáticas, não consegue exprimir a “quarta dimensão” sem recortá-la no 

espaço físico. O inconsciente físico é uma tese de Bellmer, exposta em seu 

trabalho intelectual A anatomia da imagem. Para Bellmer, o corpo era o resultado 

de sua imagem, mas também de uma outra, críptica, fundamental em todas as 

criações disponíveis ao homem. Bellmer já ensaiava esse caráter intelectual de 

sua obra na sua escultura, com a boneca articulada de Les Jeux de la Poupée. 

Entretanto, é pelo texto (ilustrado) que Bellmer imerge completamente na sua 

teoria e tentativa de instrução do leitor. 

A anatomia da imagem aparece pela primeira vez no fim da década de 

40, mas Bellmer termina e ilustra o seu texto somente em 1957. Este trabalho se 

apresenta em suas primeiras linhas da seguinte forma: “Eu acredito que todos 

os modos de expressão: postura, gestos, ações, palavras, criação de objetos ou 
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gráficos”, diz Bellmer, “todos resultam do mesmo tipo de mecanismo físico e 

psicológico e obedecem à mesma lei de nascimento” (BELLMER, 2019, p. 63). 

O texto faz um percurso de exploração pelo território da autopercepção e das 

consequências da alteridade, tomando como base a experiência erótica. 

Resultado da documentação de Bellmer de experiências eróticas e, claro, das 

representações em obras anteriores, como A Boneca, por exemplo, A anatomia 

da imagem é dividido em subcapítulos. São eles: “Imagens do Eu”, “Anatomia do 

amor” e “O mundo exterior”. Toda a ideia de “jogo” e “poesia experimental” da 

Boneca é explicado pela presença de enigmas, de cunho linguístico, na 

experiência da realidade física. A principal afirmação de Bellmer desse trabalho 

é uma comparação linguística, em que Bellmer instaura que: “o corpo é como 

uma frase, ele nos convida a desarticulá-lo, para reconstruir as suas partes como 

em um infinito anagrama” (BELLMER, 2019, p. 87). 

Bellmer apresenta a “anatomia da imagem”, por meio da matemática, da 

linguística e da metapsicologia, como um verdadeiro manual de toda a sua obra, 

marcada pela exploração visual desse inconsciente físico na Boneca. Segundo 

Alexandre da Costa, o texto de Bellmer vem de uma tradição que o liga aos 

tratados de percepção da ciência e arte do renascimento. Bellmer traz ao nível 

do conhecimento os jogos ópticos presentes somente na arte, de forma a buscá-

los no corpo e na vida sensível do sujeito. Em estudo da técnica da anamorfose 

na obra de Bellmer, o estudioso desenvolve: 

A maneira como Bellmer desenvolve, ao longo de sua obra, essa 
relação entre corpo, objeto e cenário aproxima-se das experiências 
renascentistas com a anamorfose. De acordo com Jean-François 
Rabain, ‘uma longa tradição, portanto, liga ‘a anatomia da imagem’, o 
texto sobre ‘a esfera de junção’, a essas obras, que alcançaram o 
apogeu no século XVII (...) A proximidade da obra de Bellmer com a 
anamorfose, praticada entre os séculos XVI e XVIII, realiza-se, talvez, 
muito mais pela desconfiança em relação aos sistemas de 
representação do que pela simples construção de ilusões de realidades 
por meio de regras da matemática e da física óptica (COSTA, 2017, p. 
86-88). 

As ilustrações de A anatomia da imagem trazem conteúdos já vistos na 

Boneca, em termos de anatomia. O desenho, porém, permite a Bellmer uma 

maior exploração da “simultaneidade da imagem”. Como coloca Bellmer (2004)1, 

 
1 Optamos por traduzir para o português, quando necessário, o texto em inglês Little anatomy of 
the physical unconscious, or The anatomy of the image, tradução de A anatomia da imagem 
(abreviamos o título para ajudar na leitura das análises). A edição de 2004 pela Dominion, 
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a imagem em si seria a síntese de duas imagens simultâneas, dissimilares, 

muitas vezes antagônicas. Bellmer coloca que, através da imagem, o mundo 

exterior apresenta o seu “valor de choque” (shock value), na medida em que nos 

confronta com essa imagem, que é ao mesmo tempo percepção e 

representação2. O desenho pode ir além da Boneca para fazer dizer que uma 

“perna”, como expli ca Bellmer (2019), “só adquire realidade quando o desejo a 

toma por uma perna”. Ou ainda que o mundo exterior sofre uma extroversão, em 

que o interior do corpo se revela sobre a sua camada e o exterior, torna-se o 

interior, tal como o interior do corpo humano que sobrepõe as vísceras do interior 

pelo exterior. 

 

Figura 5 a 9 - The Anatomy of the image  

 
Vermont, com tradução de Jon Graham, conta com ilustrações que enriquecem a leitura deste 
texto em específico. Alternaremos entre as duas referências, com aquela em português de 
Alexandre da Costa, livro do qual retiramos os outros textos de Bellmer. A anatomia da imagem 
(revista Obliques) é um texto publicado em francês, mas escrito em alemão. 
2 Citação da edição em inglês do texto: "The image" would thus be the synthesis of two images 
actualized simultaneously. The degree of resemblance, dissimilarity, or antagonism between 
these two images probably constitutes the degree of intensity, reality, and "shock value" of the 
resulting image, in other words, the "perception-representation" image” (BELLMER, 2004, p. 50). 
Todas as citações do texto de 2004 são traduções nossas. Lembrando que essa edição 
apresenta apenas o texto A anatomia da imagem. Outros textos, como “A esfera de junção”, 
encontram-se traduzidos de forma mais acessível pelo trabalho de Alexandre da Costa na 
tradução de Hans Bellmer pela editora Gramma (2019). 

Fonte: 

BELLMER, 

2004, p. 2. 

(Figura 5) 

Fonte: 

BELLMER, 

2004, p. 10. 

(Figura 6) 

Fonte: 

BELLMER, 

2004, p. 25. 

(Figura 7) 
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Se Bellmer abre seu texto afirmando a paridade das expressões, no 

desenho, ele as representa todas simultaneamente. Apesar da equivalência das 

expressões na obra de Bellmer, o desenho é a linguagem de maior desenvoltura 

dos conteúdos, pois ele possibilita a representação de simultâneas realidades. 

Em suas obras, Bellmer empregava analogias, sobreposições, substituições e 

metáforas que, no objeto rígido da escultura ou na engenharia, criava uma 

irrealidade sobre “rigidez” e a existência plástica da Boneca. A linearidade do 

texto entra em choque com a espacialidade do desenho, permitindo, 

ironicamente, que ele represente totalmente a mobilidade do verbo. Pois, para 

Bellmer, a criação que melhor define a linguagem é o anagrama, esse jogo de 

palavras dentro de palavras. Isso se mostra desde “Souvenir da Boneca”. Esses 

textos, muitas vezes, funcionam como manuais de instrução como os de 

engenharia, dotados de ironia e poesia, como uma liberdade irônica do caráter 

“instrutivo” da linguagem. 

Em outras imagens, como, por exemplo, a ilustração de um corpo 

amarrado ou violentado por arames (figura 9), suscitam-se as comparações que 

Bellmer busca na descrição verbal, mas de forma ainda mais literal e “real”, ou 

seja, dotadas de maior valor de choque. O desenho da figura acima mostra uma 

realização de um fetiche de amarramento (bonding). Um corpo é posto à prova 

Fonte: BELLMER, 

2004, p. 33. (Figura 

8) 

Fonte: BELLMER, 

2004, p. 7. (Figura 

9) 
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de sua realidade pela força de cabos ou fios que criam camadas de gordura em 

sua aparência. A pele faz com que essas camadas se apresentem como 

multiplicações dos seios femininos. Entretanto, ao compararmos o desenho com 

o que é exposto no texto, podemos observar como Bellmer transforma o desenho 

em uma explicação de seu argumento. A texturização e a reformulação da 

geometria do corpo remetem a uma metáfora exposta verbalmente, no caso, 

aquela sobre a imaginação da tarefa do jardineiro. Segundo Bellmer: 

 

Nota: a fusão prática do natural e do imaginado. Como o jardineiro que 
força o buxo para crescer em formas esféricas, ou cônicas, ou cúbicas, 
o homem impõe suas convicções elementares, e a geometria e as 
formas algébricas de seus pensamentos na imagem da mulher 
(BELLMER, 2004, p. 34, tradução nossa3). 

 

No texto A anatomia da imagem, Bellmer fala sobre como a anatomia 

promove uma nova e terceira realidade, resultante do confronto entre o real e o 

virtual. Em ordem de representar excitações virtuais, o corpo exprime na 

realidade estímulos que deslocam a sua imagem. É o caso da contração de uma 

dor de dente, por exemplo, que solicita que se desvie o foco de excitação, como 

o ato de morder a pele, por exemplo, em busca de uma “distração”. O agradável 

e o desagradável, nesse sentido, perdem o sentido para o sujeito. Ao perder 

esse resquício de consciência, a anatomia se permite, também, deslocar a sua 

imagem, e assim a excitação “passa pela junta do braço, segue o cotovelo, e 

então, enfraquecida, viaja pelo pulso erguido, toma uma nova chama e descende 

para a mão, só para terminar entre a ponte do dedo em riste e a superfície da 

mesa, na existência sutil de um grão de açúcar” (BELLMER, 2004, p. 7-8, 

tradução nossa4). 

Ao descrever esse marcante “caso” de seu estudo, o da garotinha com o 

grão de açúcar, retratado em desenho (figura 8) Bellmer pergunta: “como 

descrever, sem o empobrecer, a realidade física de uma pequena garotinha que 

se encontra em um estado de “sonho” acordado enquanto sobre uma mesa com 

 
3 Em inglês, na edição de Dominion Press: “Le Notre: the practical fusion of the natural and the 
imagistic. Like the gardener who forces the boxwood to grow in the form of a ball, a cone, or a 
cube, a man imposes his elementary convictions, and the geometrical and algebraic manner of 
his thinking on the woman's image”. 
4 “It lingers around the joint, follows the elbow, and then, already weakened, travels on to the 
slightly upraised wrist, picks up one final burst when descending down the hand, to end between 
the tip of the index finger and the table top, in the subtle accent of a little grain of sugar”. 
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um grão de açúcar. A garota não sabe dizer, mas uma excitação virtual foi 

“reprimida” pelo seu corpo em formação, cabendo ao estímulo vagar para uma 

dobra como a das pernas, no caso, escolhe as axilas. Mas, as axilas se ligam ao 

cotovelo, que, por sua vez, sustenta o peso dos braços. O braço, ainda, não 

esquece de segurar o grão de açúcar. Como descrever essa imagem sem o 

empobrecer? Para Bellmer, apenas a imagem poética é capaz de fazê-lo, melhor 

do que o discurso científico. Mas, para conhecer essa realidade, é o desenho 

que, com sua simultaneidade, permite que se faça ver todas as possibilidades 

que a anatomia desenhou para a realidade da imagem. 

Como descrever, sem o empobrecer, o plano de uma menina sentada 
que “sonha”, que se inclina – o ombro esquerdo levantado, o braço 
esticado – com indiferença, sobre a mesa, que esconde a carícia 
instintiva do queixo entre a axila e o peito, a cabeça adicionando peso 
ao peso do ombro e do braço, cuja pressão, refletida na contrapressão 
de sua base de suporte, desliza diminuindo ao longo de seus músculos, 
permanece em volta da articulação, segue pelo cotovelo, passa, já 
enfraquecida, pelo pulso levemente levantado, ganha uma última 
ascensão ao longo da mão, para terminar, entre a ponta do dedo 
indicador e acima da mesa, com o acento agudo de um pequeno grão 
de açúcar (BELLMER, 2019, p. 68-69)5. 

 

A imagem descrita por Bellmer aparece figurada nas ilustrações do 

trabalho de ilustração de 1939, Oeillades ciselées en branche (Glances Cut on 

the Branch, Georges Hugnet). Ao ser descrita verbalmente em A anatomia da 

imagem, Bellmer propõe uma outra ilustração, dessa vez com uma abordagem 

mais “intelectual”, em função da teoria exposta. Ao desenhar a garota que sonha 

apoiada sobre a superfície de uma mesa, o desenhista agora se foca nas 

analogias e permutações que seu corpo promove. O grão de açúcar é substituído 

na imagem por duas pernas, não necessariamente um par, pois, enquanto uma 

veste um sapato feminino de salto, a outra perna é apenas um pé, que tanto 

descansa sobre sua perna real quanto se sobrepõe ao sexo, censurando a 

excitação reprimida de natureza sexual. Sabemos ainda pelo trabalho de 

catalogação de 1971 pela editora francesa Denoël, que Bellmer realizou outros 

 
5 Na edição inglesa, lê-se: “How can one in fact describe, without depreciating its value, the 
physical posture of a little seated girl while she is "dreaming"? She is leaning forward with her left 
shoulder raised and her arm casually stretched out on the table. This conceals the instinctive 
caress of her chin between her armpit and her breast, her head thus combining its weight with 
that of her arm and shoulder, whose pressure, reflected in the counter-pressure of her center of 
gravity, slides in diminishing fashion down along her muscles”. 
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desenhos como os presentes na edição inglesa, publicados em diferentes 

edições do texto A anatomia da imagem, como edições de luxo. O cuidado com 

o sentido do objeto do livro e a perfectibilidade e dedicação a sempre apresentar 

novos desenhos que fossem variações de uma fantasia sem fim são marcas das 

publicações do artista, principalmente aquelas que Bellmer cuidava quando em 

vida. 

O desenho em Bellmer é uma escrita anagramática, pois, para Bellmer, a 

imagem é uma forma de escrita. Toda a escrita revela um traço, e todo traço, 

uma escrita. A criação é, portanto, uma “sodomização”, como aquela que a frase 

impõe sobre o verbo. A imagem revela que o corpo é uma acabada figura de 

linguagem que se encontra sempre em metamorfose, para lembrar que “o corpo 

é comparável a uma frase, ele nos convida a desarticulá-lo, em ordem de 

recombinar o seu conteúdo em uma série de intermináveis anagramas”6. 

 

 

2. A dialética das referências: as ilustrações de Hans Bellmer em trabalhos 

colaborativos 

Trabalhos colaborativos são aqueles em que um ilustrador trabalha ao lado de 

um tradutor (no caso de obras clássicas, isso é, da tradição) ou autor para 

apresentar uma obra (ou uma edição dessa obra) escrita que de alguma forma 

se beneficia da imagem. Hans Bellmer foi um grande ilustrador de sua época. 

Não somente pela sua capacidade no desenho, seus traços facilmente 

reconhecíveis ou sua reputação como leitor alemão dentro do surrealismo 

francês – que, conforme se afirmou, tinha uma longa tradição de leitura de obras 

alemães, principalmente do romantismo. 

Além de Hans Bellmer conhecer bem seus colaboradores, como Georges 

Bataille, por exemplo, colaborador recorrente, ou Georges Hugnet no fim da 

década de 30, Bellmer já havia trabalhado no desenho industrial antes de deixar 

a Alemanha, segundo nos conta o biografista Peter Webb (2006). Além disso, 

Bellmer já havia realizado as suas próprias obras “ilustradas”. Renee Riese 

Hubert (1988) fala sobre a ilustração de Bellmer do romantismo como uma forma 

 
6 The body is comparable to a sentence that invites you to disarticulate it, for the purpose of 
recombining its actual contents through a series of endless anagrams” (BELLMER, 2004, p. 36-
38). 
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de Bellmer apresentar o aspecto “romântico” de seus trabalhos, por meio da 

ilustração do século XIX alemão. Por isso, vamos nos deter sobre as imagens 

de Bellmer para Heinrich von Kleist (1777-1811). Kleist foi um importante escritor 

do romantismo, mais conhecido pelos seus contos e novelas Michael Kolhaas 

(1810) e “Sobre o teatro de marionetes”, de 1810. Kleist foi bastante admirado 

pelos surrealistas, que tinha no romantismo alemão um precedente da poética 

do próprio movimento francês do século XX. 

Em 1969, então, Robert Valançay traduz para o francês do famoso texto 

Über das Marionettentheater (“Sobre o teatro de marionetes”), de Heinrich von 

Kleist. Essa publicação apresenta série de onze desenhos de Hans Bellmer, sob 

o título Les Marionettes, em colaboração com Georges Visat. Segundo Peter 

Webb (2004), são tantas as aproximações entre o escritor romântico alemão e 

seu ilustrador que um trabalho como esse parece no mínimo tardio. 

 

Figura 10 a 12 - Les Marionettes (1969) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BELLMER, 

1971, p. 97-115. 

(Figura 10) 

Fonte: BELLMER, 

1971, p. 97-115. 

(Figura 11) 

Fonte: BELLMER, 

1971, p. 97-115. 

(Figura 12) 
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Figura 13 - Madame Edwarda (1965) 

 

 

 

 

 
 

No caso da obra Les Marionettes, temos um trabalho que une todos os 

interesses de Bellmer, tanto pelo lado dos temas trabalhados nas ilustrações de 

Bataille quanto pelos primeiros trabalhos juntos do surrealismo, além de 

comentário ao romantismo alemão. A história de Heinrich von Kleist, ilustrada 

por Bellmer, foi publicada pela primeira vez na Alemanha em 1810, sob o título 

Über das Marionettentheater (“Sobre o teatro de marionetes”). Neste texto, Kleist 

compara a marionete a Deus, baseando-se no mito bíblico do paraíso perdido. 

Enquanto Deus é o absoluto positivo, o qual o homem busca em vão por meio 

do conhecimento e da técnica, a marionete é o negativo. Sua existência 

puramente física a concede um caminho para a Graça do qual o homem havia 

sido destituído desde o pecado original. Dessa questão, Bellmer realiza um 

profundo estudo sobre as anatomias da marionete (KLEIST, 1998). Já na história 

de Bataille, Madame Edwarda, publicada em 1937, Bataille compara uma 

prostituta à Deus (BATAILLE, 1971). 

Bellmer já havia retomado Kleist em variadas linguagens, como a 

fotografia, por exemplo, com a série Tenir au frais (Keep Cool), em que Bellmer 

alude à tragédia de Kleist Penthesilea, segundo a leitura de Hazel Donkin (2012) 

do contexto interpretativo dessa imagem, capa da edição de 1958 da revista Le 

Surréalisme, même. A estudiosa demonstra como o periódico estava repleto de 

Fonte: BELLMER, 1971, p. 

51-56. (Figura 13) 
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leituras de Kleist por parte do grupo, como a de José Pierre e Jacques Gracq. 

Além disso, há uma óbvia relação de Bellmer com Heinrich von Kleist, membro 

do romantismo alemão, em temas como: a marionete (boneca com fios), o 

mundo clássico, as imagens aludindo à variadas cenas em que vítimas são 

amarradas (DONKIN, 2012). Nesse sentido, a ilustração Les Marionettes, 

constitui-se como um trabalho de leitura de Bellmer da obra klesitiana e, em certo 

sentido, do espírito germânico e da “poesia libertadora” do passado alemão, 

antes do período das Guerras. 

Percebemos que a maioria dos trabalhos ilustrativos de peso da obra de 

Bellmer estão concentrados na década de 60. Nesses anos, a obra de Bellmer 

destaca a importância da expressão pelo desenho nas criações do artista. O 

período é quase completamente dedicado à esta linguagem, muitas vezes por 

meio da modalidade da ilustração. Les Marionettes encerra a década de 

trabalhos como A Sade (1961), Madam Edwarda (1965) e Petit Traite de Morale 

(1968). Além da incontestável maestria do desenho de Bellmer, verificada nas 

linhas firmes, quase matemáticas aplicadas na anatomia humana em todas as 

obras, tais títulos demonstram também a potência da ilustração para que um 

artista ilustrador apresente a sua obra como um todo. 
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Imagens ilegíveis, palavras a perder de vista: o ruído nos 

quadrinhos 

 

Caetano Galindo Borges 

 

Introdução 

“Desenhar palavras significa pensar na forma das letras como parte da 

linguagem visual dos quadrinhos. Escrever imagens significa pensar imagens 

como portadoras de significado de maneira similar a uma linguagem.” (ABEL, 

Jessica; MADDEN,Matt; Drawing Words & Writing Pictures; Nova York; First 

Second; 2008; pág xiv)1. Essa frase apresenta um dos dilemas dos quadrinhos 

e sua relação tensionada entre imagem e texto servindo de ponto de partida  para 

a indagação aqui apresentada. Essa troca de papéis entre os atos de escrever 

e desenhar ecoa também nas palavras do cartunista Saul Steinberg: “Sou um 

escritor que desenha” (BRUNETTI, Ivan; A Arte de Quadrinizar: Filosofia e 

Prática; São Paulo; Martins Fontes; 2013; ). 

Essa imagem é uma constante porque demonstra como a ideia de 

imagens em sequência dialoga diretamente com a de texto escrito, pois cria um 

sentido de leitura e requisita que essas imagens, tal qual palavras e frases, sejam 

observadas em uma ordem predeterminada para que as mesmas façam sentido. 

Essa relação de “solidariedade” que se criam entre imagens justapostas é 

definida da seguinte forma por Thierry Groesnteen: 

 
Definiremos como solidárias as imagens que participam de uma 
sequência,  apresentando a dupla característica de estarem apartadas 
(faz-se essa precisão para descartar quadros  individuais que encerram 
em sí uma riqueza de padrões e anedotas) e serem plástica e 
semanticamente sobredeterminadas pelo simples fato de sua 
coexistência in praesentia. (GROENSTEEN, 2015, p. 28) 
 
 
 
 
 

 
1 Todas as traduções para o portugues das edições em língua estrangeira usadas nesse texto 
foram feitos pelo autor 
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A concatenação de imagens através da solidariedade icônica criam uma rede de 

associações em pequena e larga escala que tem paralelo com a construção 

textual. O significado não pode ser encontrado nos fragmentos isolados, 

revelando-se apenas a partir da correlação entre as partes. 

Para tanto é preciso que o leitor consiga relacionar todos os componentes 

da a história, sejam eles quadros, imagens ou balões - assim como o texto dentro 

deles - e demais elementos gráficos. Para tanto faz-se necessário que haja 

clareza entre esses elementos e que o sentido de leitura esteja organizado de 

maneira linear, estabelecendo ordeiramente o que cada parte comunica e em 

que ordem essas partes devem ser processadas. Isso, a priori. 

A partir da observação de casos de páginas de quadrinhos cuja 

elaboração mostra-se complexa ou de difícil interpretação, surgiu a proposta de 

analisar como e porque um autor pode criar dificuldade de leitura nessa mídia. 

Ou seja, o que acontece quando as imagens são difíceis de ler e as palavras (ou 

sentido de leitura) são difíceis de visualizar. 

Essa premissa pode ser ilustrada observando a figura 1, que pode ser 

sintetizada em “a protagonista busca e recolhe amostras em diversos planetas.” 

Nela os 35 quadros podem ser lidos em ordem sequencial de cima para baixo, 

da esquerda para direita, mas essa é apenas uma primeira leitura. Apresenta-se 

uma segunda leitura indicada pelos saltos entre os planetas: do quadro 1 ao 2 

indo para 9 ao 12 retornando 11 indo então ao 17, 29, 33, 34 e finalmente saindo 

da página. Ou mesmo uma terceira leitura dos quadros em branco que 

apresentam uma série de ações narrando como a protagonista recolheu 

amostras em diversos planetas. Todas essas narrativas acontecem 

simultaneamente usando a totalidade da página e forçando a releitura dela em 

no mínimo três ordens de leitura. 
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Figura 1 - Protagonista busca amostras em diversos planetas 

 

Fonte: HEDRA; PORTLAND, 2020, p. 10. 
 

Portanto o objetivo aqui é compreender como os quadrinhos podem criar 

leituras dificultadas através do obscurecimento de legibildiade, seja das imagens 

no sentido estilístico seja na obscurecendo a ordem de leitura. Para tanto 

observar-se-á um corpus teórico a partir de conceitos de literatura e as artes 

visuais e como esses campos de conhecimento lidam com a criação de 

dificuldade na interpretação de uma obra. A partir daí esses conceitos serão 

confrontados com conceitos de artrologia e narrativa de quadrinhos.  
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2. Leituras imprecisas 

Primeiramente observar-se-á como alguns conceitos de literatura ligados 

a criação de dificuldade em um discurso podem ser transladados para os 

quadrinhos. Como dito anteriormente, a concatenação de imagens associadas 

por solidariedade faz com que os quadros de uma página de quadrinhos possam 

ser observados como uma sequência narrativa que possui similaridades à 

construção de frases e parágrafos. Ao complicar a transição entre as imagens 

prende-se clareza e o entendimento do significado torna-se mais complexo. Para 

tanto observamos o conceito literário de obscuritas: 

 
A técnica retórica da obscuritas constitui um dos elementos básicos da 
'alienação', fenômeno constituído no aparecimento do inesperado na 
percepção do receptor da mensagem, algo similar, por tanto, ao que os 
formalistas russos dominaram 'estranhamento'. [...] a obscuritas pode 
ser considerada um vício ou licença [...] A obscuridade supõem, nesse 
sentido, a negação da perspicuitas (claridade) na res e nos verba, e 
adota duas modalidades: por um lado, a obscuritas sem direção, 
mediante a qual um texto impossibilita sua compreensão (linguagem 
estrangeira, tom baixo do orador, etc); por outro lado, a obscuritas de 
direção imprecisa [...] através do qual o texto permite várias 
possibilidades de compreensão, que podem chegar a ser contraditórias 
[...]  (ROSES, 1994, p. 66-67).  

 

Segundo Roses a retórica da obscuritas apresenta-se basicamente de 

duas formas: como uma barreira na interpretação, como idioma que não se 

domina. No caso dos quadrinhos, isso pode ser colocado em paralelo a um 

tratamento gráfico ao qual a audiência tenha pouca familiaridade. O segundo é 

quando o autor cria a dificuldade complicando a compressão por razões de 

discurso. A primeira acepção pouco interessa para esse estudo pois este trata 

de observar quando existe intenção do autor em criar dificuldade e não quando 

essa dificuldade ocorre por um desnível entre a complexidade do discurso e a 

capacidade da audiência de compreender essa mesma complexidade. Mesmo 

estando ciente de que sempre existe essa barreira entre a intenção do autor e a 

capacidade de fruição da audiência. Dessa forma o ponto de interesse é a 

segunda: quando o autor cria ambiguidade como forma de estimular a audiência. 

Desdobrando essa segunda forma de obscuritas, existe ainda a 

possibilidade da complexidade do tema tornar a clareza impraticável: “[...] as 

coisas que se dizem com verdade nem sempre se dizem automaticamente de 

maneira clara e manifesta. [...] A coisa em si pode ser difícil e obscura.”  
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(CARDIGNI, Julieta; La obscuritas como estrategia discursiva en dos 

comentarios tardoantiguos latinos: Macrobio y Calcidio, in Ágora. Estudos 

Clássicos em Debate 21; 2019 — ISSN: 0874-5498; pág 187). A complexidade 

inerente a um assunto pode refletir na construção de um discurso pouco claro 

(deixando de lado a possibilidade disto ser resultado  da inabilidade de quem o 

constrói) e consequentemente criar a dificuldade de  compreensão de quem lê. 

Julieta Cardigni prossegue listando três possibilidades que dialogam com as 

apresentadas por Joaquín Roses Lozano: “[...] a obscuridade do discurso, a 

obscuridade do assunto e um terceiro elemento, relacionado a recepção.” 

(ibidem, pág 187). Ou seja, a mensagem pode ser difícil de compreender por 

uma intenção ativa do autor, pela complexidade do tema ou pela dificuldade do 

receptor de entender o mesmo. 

Retomando o conceito de solidariedade icônica, quando duas imagens 

são associadas existe uma lacuna de informação entre essas duas imagens. 

Essa lacuna é chamada de sarjeta. Ela é tanto o espaço físico entre dois quadros 

como também o espaço subjetivo que existe entre a apreensão de dois quadros: 

 
Segundo Wolfgang Iser, a narrativa é sempre uma questão de deixar 
aberturas que atraiam os leitores para seu interior ou criem suspense (a 
ato da leitura, p. 169). Uma das diferenças entre os quadrinhos e a 
literatura textual é que, nos primeiros, essas lacunas são visíveis de 
forma literal, colocando os processos narrativos dos quadrinhos em 
evidência. (POSTEMA, 2018, p. 16) 
 

Transições óbvias que estabeleçam claramente um antes e depois entre 

dois quadros são muito comuns, tão comuns quanto textos claros e objetivos 

com relações fáceis de acompanhar. O espaço para uma leitura ambígua entre 

dois quadros é tão extenso quanto o autor permite, assim como entre duas 

palavras, frases ou parágrafos, mas devido a lacuna naturalmente presente na 

sarjeta pode-se dizer que os quadrinhos são construídos na incompletude: 

 
O ato de preencher  um pequeno quadro, e outro, e outro, obviamente 
remete a forma como uma criança conta uma história usando ‘e então… 
e então… então...’ O processo de leitura dos quadrinhos também segue 
esse método: o leitor liberta-se de um quadro apenas para mergulhar no 
seguinte e assim por diante. (GROENSTEEN, 2013, p. 136-137) 
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Dessa forma explorar a obscuritas criando ambiguidade nos quadrinhos 

trata de manipular a relação entre os quadros. A figura 2 mostra o conteúdo da 

caixa-objeto Building Stories. Ela contém 14 quadrinhos em diversos formatos, 

desde tiras sanfonadas até um grande poster. Não existe ordem indicada de 

leitura e os impressos tratam de diversos personagens em diversos momentos 

cronológicos distintos. Mesmo que alguns dos volumes possam ser organizados 

a partir de momentos chave da vida da protagonista que mais se repete, não 

existe indicação de que a leitura tenha de ser feita dessa maneira. Vários deles 

possuem ordem de leitura interna propositalmente ambígua com quadros que 

podem ser compreendidos em mais de um sentido. Por fim, alguns deles não 

têm relação direta com a protagonista central, como por exemplo um volume 

dedicado à vida de uma abelha. 

Essa estrutura obriga o leitor a abordar o conjunto de impressos de 

maneira não linear, reunindo fragmentos narrativos e relacionando-os a partir 

das próprias impressões, que são alteradas a cada novo impresso. O próprio 

título da obra brinca com o conceito de construção. Cada uma das palavras em 

Building Stories tem dois significados podendo ser traduzido para Construindo 

Histórias; Construindo Andares; Histórias de um Prédio ou Andares de um 

Prédio. 

 

Figura 2 - Impressos que compõem a caixa do quadrinho-objeto 
Building Stories 
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Em relação a isso Julieta Cardigni também faz um comentário sobre como a 

obscuritas pode ser uma ferramenta de estímulo por fazer com que os leitores 

"[...] se esforcem ainda mais para compreender e dessa maneira exercitar a sua 

mente." (CARDIGNI, Julieta; La obscuritas como estrategia discursiva en dos 

comentarios tardoantiguos latinos: Macrobio y Calcidio, in Ágora. Estudos 

Clássicos em Debate 21; 2019 — ISSN: 0874-5498; pág179). Essa noção da 

dificuldade como estímulo é muito importante pois justifica sua presença em 

situações em que o discurso poderia ser apresentado de maneira mais direta e 

clara (ambos os casos das figuras 1 e 2). Ou seja, ele demonstra como a 

obscuritas se aplica não apenas a temas intrinsecamente complexos mas 

também para temas que poderiam ser simples mas que são apresentados de 

maneira complexa para estimular uma fruição mais lenta e reflexiva. 

Esse ponto da escolha ativa por criar dificuldade dialoga diretamente com 

o conceito de agudeza, definido por Hansen como: "o efeito inesperado de 

sentido obtido pela condensação metafórica de conceitos extremos." (HANSEN, 

João Adolfo; Retórica da Agudeza; Letras Clássicas, n. 4, pág 317). Sendo um 

estudo literário, os exemplos usados por Hansen utilizam jogos de palavras, 

geralmente compondo e decompondo novas palavras, como da palavra 

“damasco” no caso referindo-se a um tipo de branco usado nas vestimentas de 

dois nobres que decomposta gerava “dama” e “asco”, usados para descrever 

esses mesmos dois nobres. Essa capacidade de “criar relações que gerem 

maravilhamento” é apreciada não só por quem as gera mas também por quem 

é capaz de decupa-las: “o intelectualismo da doutrina do conceito engenhoso, 

afirmando que o principal gosto do intelecto é maravilhar-se [...] como meio de 

fazer ver o que antes se ignorava.” (ibidem, p334) 

Ou seja, existe um fator de prazer não só em gerar dificuldade como em 

decifrar tais conceitos engenhosos. O conceito de agudeza reforça que existe 

uma satisfação em decifrar sentidos que em uma leitura imediata não seriam 

percebidos. A adição de camadas de significado a um conteúdo permite que seja 

feita uma primeira compreensão superficial mas que outros níveis de significado 

agudos possam ser entendidos como novas leituras (ou imediatamente sendo 

um leitor mais experiente). 
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Retomando o objeto dos quadrinhos, podemos citar como exemplo a 

figura 3. Ela mostra a página central da quinta edição da minissérie Watchmen. 

Intitulada de Terrível Simetria. O que essa edição tem de notável em relação à 

construção do seu discurso visual é apresentar uma estrutura espelhada onde a 

quadrinização da primeira metade é exatamente refletida na segunda metade. 

Essa estruturação tem sua pista no título da edição assim como no tema de 

circularidade que cerca toda a narrativa (o próprio título Watchmen faz alusão 

tanto a observar quanto a relógio). Mesmo assim, um leitor menos atento não 

perceberia esse elemento. Assim, a edição revela uma nova camada de sentido 

a partir do momento em se tem consciência desse engenho narrativo. 

 

Figura 3 - Página central da edição 05 de Watchmen 

 

Fonte: MOORE, Alan; GIBBONS, Dave; HIGGINS, John; Watchmen 
#05, série limitada. São Paulo: Editora Abril, 1999. 
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O risco presente no uso da agudeza (e também uso proposital de 

obscuritas) está em disfarçar problemas de discurso através da dificuldade de 

compreensão: "[...] a mesma agudeza podia ser classificada como inépcia e seu 

efeito de novidade seria tido como afetação." (HANSEN, João Adolfo; Retórica 

da Agudeza; Letras Clássicas, n. 4; pág 325). 

Dessa forma é possível observar como determinadas dinâmicas 

envolvendo dificuldade e estímulo inicialmente propostas para literatura podem 

ser transferidas para os quadrinhos a partir da estrutura narrativa. Como 

apontado por Madden e Abel, ler imagens incorre em percebê-las 

sequencialmente. Mesmo assim, o aspecto visual está sempre em evidência e 

portanto faz-se necessário observar essa questão a partir de um ponto de vista 

que dê destaque a essa característica. 

 

 

3. Formas indefinidas 

Hansen aponta que existem várias categorias de agudeza, uma 

particularmente interessante ao tentar fazer o paralelo com a questão plástica: a 

agudeza escrita que poderia ser “pintura ou poesia”. Essa afirmação abre espaço 

para afirmar que existe agudeza visual: “A poesia, como imitação metafórica, 

serve-se da pintura do que se vê para significar o que não se vê.” (HANSEN, 

João Adolfo; Retórica da Agudeza; Letras Clássicas, n. 4; p334). Ele  não deixa 

claro como identificar quando uma metáfora é ou não aguda, ou se todas as 

metáforas são por natureza agudas ao passo que exigem do leitor a capacidade 

de fazer relações engenhosas. Mas do que tentar resolver esse dilema, assume-

se a sua existência e os problemas que ele acarreta no conceito de agudeza 

visual ao torná-lo pouco claro nas suas regras de identificação. 

Ainda sobre o conceito engenhoso apontado por Hansen ao falar da 

agudeza, observa-se que este se refere a engenho, no sentido de engenharia. 

Ao ato racional de construir com o objetivo de “fazer ver o que antes se ignorava". 

Fazendo uma ponte com a produção de imagem, uma das palavras usadas para 

designar o ato de desenhar é ilustração, vem do latim illustrare, que significa 

“iluminar, fazer ver”. Ou seja, existe uma relação direta entre o ato de desenhar 

e o engenho como ações que fazem ver. 
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A partir daí é possível fazer relação com o livro Conceitos Fundamentais 

da História da Arte de Heinrich Wölfflin: 

 
[...] toda arte, à medida que evolui, procura dificultar cada vez mais a 
tarefa a ser realizada pelos olhos; ou seja, uma vez solucionado o 
problema da representação clara, é natural que a forma da imagem se 
complique e que o espectador, para quem a simplicidade tornou-se 
demasiado transparente, encontre prazer em solucionar uma tarefa 
mais complicada. (WÖLFFLIN, 2006, p. 269) 

 

Esse trecho abre o quinto capítulo do livro cujo título é Clareza e 

Obscuridade (Clareza absoluta e relativa). Nele Wölfflin apresenta um paralelo 

entre formas de abordar a arte a partir desses dois conceitos opostos fazendo 

paralelos entre a arte Renascentista Italiana e a arte Barroca. Assim como Julieta 

Cardingni, o termo utilizado é o da  obscuridade e uma das premissas é a do 

“prazer em solucionar uma tarefa mais complicada”. 

Wölfflin afirma que não existe obscuridade absoluta, porque não se trata 

de obscurecer o entendimento em termos absolutos. A opacidade é sempre 

parcial, e portanto ele usa ao longo do texto o termo de “clareza relativa”. O ato 

de trazer obscurecer a um assunto visualmente passa a ser tratado como trazer 

iluminá-lo parcialmente, obrigando a audiência a completar as informações 

ocultadas. O que pode ser entendido como tratar o tema de maneira engenhosa, 

aguda. 

Diferente de Hansen, Wöllfflin diz que “Não se trata da complicada solução 

de um enigma, que finalmente possa ser encontrada: sempre fica um resquício 

indistinto, que não pode ser totalmente esclarecido.” (WÖLFFLIN, Heinrich; 

Conceitos Fundamentais da História da Arte; São Paulo; Martins Fontes; 2006, 

pág 269-270). São percepções distintas criadas a partir de objetos distintos. Se 

o texto permite uma maior articulação através de jogo de palavras que precisam 

ser investigadas e articuladas sequencialmente, o jogo visual é imediato, pois a 

imagem é antes um o todo do que as partes, em particular no que Wölfflin define 

como composição obscura. 

Enquanto a arte renascentista procura a clareza absoluta, onde todas as 

formas são fáceis de compreender e encontram-se isoladas umas das outras, a 

arte barroca dilui os limites entre as formas e a solidez das mesmas: “O interesse 

pela forma claramente moldada cede lugar ao interesse pela imagem ilimitada e 

dinâmica.” (ibidem, p272). Isso reflete diretamente na desconstrução das 
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silhuetas, na hierarquia de figuras dentro da imagem, no uso de escorços e 

posições de leitura menos objetiva e na representação de luz e sombra. A arte 

de claridade relativa mostra menos para poder com isso incitar mais: “O 

articulado é mais claro do que o inarticulado; o limite é mais claro do que o 

ilimitado, e assim por diante.” (ibidem, p309). 

Essa obscuridade de representação pode ser observada nos quadrinhos 

em duas camadas. Primeiro na representação das formas, que obscurecidas 

perdem definição e omitem detalhes. Essa omissão muitas vezes apresenta-se 

de forma clarificadora nos quadrinhos através de simplificação ou iconização 

Isso ocorre pela natureza geralmente econômica dessa mídia. Isso ocorre por 

uma razão de economia visual, eliminando elementos que não reforçam a 

narrativa, direcionar o olhar do leitor e dinamizar a leitura de cada quadro (que 

não é projetado para ser contemplado e sim “lido”): “Normalmente, elas são 

representadas de maneira simplista com o intuito de facilitar a sua utilidade como 

uma linguagem. Como a experiência precede a análise, o processo digestivo 

intelectual é acelerado pela image fornecida pelos quadrinhos” (EISNER, Will; 

Narrativas Gráficas:Princípios e Práticas da lenda dos Quadrinhos, 2nd edição; 

São Paulo; São Paulo; 2008; pág 19). 

Por outro lado, o tratamento gráfico pode ser usado para gerar omissão 

que cause obscurecimento, impactando o entendimento da história. Isso 

acontece porque ao nublar o entendimento do interior de um quadro nubla-se 

também a transição entre os quadros, dificultando a relação de solidariedade 

icônica e com isso obscurecendo o sentido emergente. 

A figura 4 a seguir mostra uma página da edição americana de O 

Eternauta (segunda versão). A história trata de uma epidemia de neve tóxica que 

deixa todos trancados em casa e que posteriormente revela-se uma invasão 

alienígena. Nessa página um dos personagens usa um traje de isolamento 

improvisado para fazer uma expedição em busca de sinais de vida externa e 

mantimentos. Os altos contrastes usados por Alberto Breccia tornam as figuras 

formas difusas, quase manchas que combinado com os grafismos e texturas 

desconstroem o espaço diegético na história. Isso obriga a leitura a desacelerar, 

fazendo o leitor deter-se mais tempo em cada quadro para poder identificar as 

formas dentro de cada um deles e só então fazer a relação entre eles. 
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Figura 4 - Trecho de The Ethernaut; Fantagraphics Books 

Fonte: The Ethernaut; Fantagraphics Books, Seattle, 2020, p. 15. 
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É importante salientar que o conceito de obscuridade de Wöllfiln é criado 

pela oposição entre dois momentos artísticos fundamentados no naturalismo 

histórico. O tipo de tratamento feito por Breccia não tem paralelo no barroco, 

possuindo mais relação com os processos de investigações materiais iniciados 

a partir do século XVIII. Mesmo assim, a ideia de obscuridade plástica ainda é 

válida, pois mantém a ideia de “inarticulado” e “não representado” oposta a 

claridade absoluta. Uma página como a da figura 4 precisa de mais tempo para 

ser fruída em relação a uma representação clara e linear; e de ainda mais tempo 

se tratando um leitor que não esteja familiarizado com representações plásticas 

fora do naturalismo. Novamente a capacitação de quem frui a obra é relevante 

para definir o quão decifrável ou não é o conteúdo. 

A leitura fica dificultada gerando uma consequente dificuldade em 

encadear os significados, pois cada quadro passa a “esconder” parte do seu 

sentido. A obscuridade de cada imagem desacelera o processo de leitura pois 

cada quadro precisa ser observado detidamente, pois as formas usadas por 

Breccia tem de ter seu sentido traduzido e interpretado. 

Essa questão da transição entre os quadros está relacionado com o 

segundo nível de obscurecimento visual, o das relações entre os quadros de 

uma mesma página. Enquanto o primeiro nível debate o obscurecimento de cada 

imagem, este trata do obscurecimento da composição do conjunto da página. 

Este segundo caso confunde-se com o paralelo feito com obscuritas 

anteriormente, pois a série de quadros é imagem ao mesmo tempo que é 

narrativa sequencial e portanto mais relacionado com os conceitos textuais 

citados anteriormente. Isso não é totalmente acidental. 

Como dito inicialmente, a narrativa de quadrinhos cria “imagens para 

serem lidas” passando pela articulação das imagens/quadros que encadeados 

criam sequências de ideias. Mesmo assim, não são exatamente frases. Isso 

porque sendo imagens o componente linear pode ser nublado mais facilmente. 

Um bloco de texto não pode ser compreendido observando a sua totalidade, ele 

precisa ser lido palavra por palavra na ordem proposta. No entanto, uma página 

de quadrinhos pode. O caráter prioritariamente visual da página permite que ela 

seja compreendida de uma só vez. Antes do leitor se dedicar a cada quadro e 

suas relações de antes e depois, ele observa todos os quadros de uma página 

dupla de uma só vez. A composição total indica qual será o sentido da leitura. E 
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essa composição visual pode ser obscurecida embaralhando o sentido de leitura 

tradicional forçando o leitor a decifrar a ordem em que os quadros estão 

organizados. 

Figura 5 - Trecho de Four Walls Eight Windows 

 

 Fonte: Four Walls Eight Windows. New York, 1993, p. 07-08 
 
 

A figura 5 mostra uma página dupla da história L, segunda trama do 

impresso Flood! De Eric Drooker. Podemos observar como as imagens 

apresentam uma economia visual ao mostrar apenas o mínimo necessário para 

estabelecer a cena, como no terceiro quadro da página da esquerda, onde o 

protagonista desce uma escadaria que termina em um buraco mas onde não se 

indica nenhum contexto de ambientação. Esse mesmo quadro conecta-se tanto 

com o quarto quadro como com o quinto. Ao quarto quadro pelo sentido de leitura 

tradicional, ao quinto pela sobreposição em incrustação reforçada pelo buraco 

no fim da escada do terceiro quadro que leva a uma nova escada, esta localizada 

no quinto quadro. Da mesma forma, a página seguinte não é lida no sentido 

tradicional a partir do topo, mas sim a partir do sétimo quadro que é continuação 
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direta do último quadro da página anterior. Esse quadro avança para o oitavo, o 

nono, sobe para o sexto e recua até o quinto quadro. Enquanto isso, usando o 

sentido dos canos podemos ver que os quatro primeiros quadros funcionam no 

sentido inverso indo do terceiro para o segundo, para o primeiro, para o quarto 

e terminando no quinto, criando um S onde as duas metades convergem para o 

centro. 

 

Figura 6 - Esquema de leitura das páginas 07 e 08 de L 
 

 

 

Enquanto a página 07 resolve-se quase toda em sentido de leitura 

tradicional, a página 08 o subverte ao criar essa sequência que converge para o 

centro da página e que começa pela última tira. Os quatro primeiros quadros não 

adicionam a narrativa diretamente mas compõem a página e ajudam a criar a 

sensação de subterrâneo abaixo do subterrâneo, como se os quadros fossem 

camadas de terreno. 

Os sentidos de leitura dessas duas páginas subvertem o entendimento 

tradicional de como é feita a leitura de quadrinhos e podem inicialmente parecer 

incompreensíveis, obscuras.  A agudeza faz-se necessária para perceber a 

página 08 como uma série de camadas sobrepostas de subterrâneo e não 
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apenas uma série de quadros ordenando uma sequência de leitura. É preciso 

perceber a totalidade das duas páginas e como elas dialogam antes de decupar 

o que acontece quadro a quadro. 

Dessa forma, ao manipular a materialidade da página seja nos princípios 

formais seja na explorando seus sentidos de leitura, é possível criar dificuldade, 

forçando a audiência a dedicar mais tempo e energia a entender o que acontece 

em cada quadro, assim como na página ou história como um todo. Isso é um 

recurso discursivo, mas por ser um discurso visual não resulta necessariamente 

em uma conclusão sagaz como na agudeza textual. Mesmo assim, assim como 

na definição de Hansen, o sentido depois de ressignificado/decifrado não pode 

ser “desvisto”.  

 

 

4. Conclusão 

O tema apresentado mostra-se extenso e pode ser abordado de mais de 

uma maneira. Como fica demonstrado nas análises feitas, os sistemas usados, 

mesmo sendo eficientes para observar seus objetos(artes plásticas e literatura), 

mostram deficiências quando usados em quadrinhos. Isso é esperado dada a 

natureza dual de imagem tornada texto que esta mídia apresenta. Ela se 

organiza linearmente ao mesmo tempo que, por ser prioritariamente visual, 

possui uma macro leitura feita a partir do todo em vez de apenas reunir as partes. 

É possível observar os pontos em comum que a obscuritas tem com a 

clareza parcial e como ambos conceitos dialogam com a agudeza. Em todos os 

casos repete-se a noção de que existe prazer em criar e interpretar dificuldade. 

O que leva a maior crítica que acompanha a ideia de falta de clareza proposital: 

o uso da obscuridade como ferramenta discursiva e plástica pode esconder uma 

inabilidade de abordar um tema com clareza. Com isso ela torna-se afetação que 

cria complicação desnecessária e com isso produzir uma barreira intelectual 

artificial. 

Mas toda produção artística é artifício, e portanto não tem como objetivo 

ser comunicação transparente e direta. Apesar de tautológico pode-se afirmar 

que tanto literatura, como artes plásticas, como quadrinhos são arte antes de 

serem comunicação. Nenhuma dessas mídias tem compromisso absoluto com 
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clareza, não sendo criadas apenas para comunicar. E como Wöllflin aponta 

“sempre fica um resquício indistinto”. A própria ideia de claridade absoluta tem 

obstáculos de tempo, idioma e cultura. O que é óbvio para determinados grupos 

pode ser críptico para outros. 

Outro argumento que pode ser usado está no conceito de sentido obtuso 

de Roland Barthes: “[...] o sentido obtuso é um significante sem significado; por 

isso é tão difícil identificá-lo [...] O sentido obtuso não pode ser descrito porque, 

frente ao sentido óbvio, não está copiando nada: o que descreve o que nada 

representa?” (BARTHES, Roland; Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces; 

Barcelona; Ediciones Paidós Ibérica; 1986; pág 61) Todo sentido obtuso é opaco, 

pois não está evidente. De tal forma, toda imagem ou texto produzido com 

objetivos para além da reprodução fidedigna, produz algo que não existe, e 

portanto gera obscuridade. A clareza absoluta é tão inviável quanto a 

obscuridade total, pelo componente subjetivo que toda obra de arte carrega. 

Subjetividade que só é clara, quando o é, para o autor. 

Voltando-se na aplicação dos conceitos presentes aos quadrinhos, a 

artrologia de Thierry Groensteen mostra-se um ponto de partida eficiente por 

observar essa mídia como uma rede de relações entre os quadros. Essa 

natureza de sistema de correlações permite combinar elementos do caráter de 

imagem com a sequencialidade textual e com isso agregar conceitos de outras 

mídias com mais facilidade. 

Mesmo assim, esse sistema artrológico, mostra pouco desenvolvimento 

no que diz respeito a estruturas obscuras. Isso se dá pelo valor dado a clareza 

de correlações e dificuldade de analisar situações que escapam da artrologia 

restrita, especialmente quando a estrutura não utiliza grid regular. Propostas 

como a incrustação, que abordam sobreposição e multitemporalidade, mostram 

indícios da potencialidade que quadrinhos tidos como experimentais podem criar 

ao utilizar a bidimensionalidade da leitura planar das imagens em oposição a 

uma leitura linear-textual. 

A ideia de uma proposta de obscuridade aplicada e exclusiva aos 

quadrinhos ainda precisa ser desenvolvida e este estudo é apenas uma 

investigação inicial. Tal feito é relevante pois mesmo com a riqueza dos 

conceitos aqui apresentados cada mídia precisa de sistemas próprios para ser 

estudada e explicada. 
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Murilo Mendes e Guignard: relação entre poesia e pintura 

através da obra Retrato de Murilo Mendes, 1930, por Guignard 

 

Gabriele Oliveira Teodoro• 

 

Introdução 

Um padrão característico do modernismo brasileiro é o retrato de 

escritores por pintores, seus contemporâneos. Em uma investigação preliminar 

de quarenta e seis escritores brasileiros (no período entre 1920 a 1945), 

encontramos retratos pintados de vinte e três deles, alguns com mais de uma 

obra feita por pintores modernistas. 

Entre eles está o escritor Murilo Mendes, que foi retratado sete vezes. As 

obras são: Retrato de Murilo Mendes por Vieira da Silva (1942); Retrato de Murilo 

Mendes por Guignard (1931); Retrato de Murilo Mendes por Cândido Portinari 

(1931); Retrato de Murilo Mendes por Guignard (1930); Retrato de Murilo 

Mendes por Reis Júnior (1923); Retrato de Murilo Mendes por Ismael Nery 

(1922); Murilo Mendes por Arpad Szenes (sem data). 

No presente artigo trataremos da relação entre pintura e poesia através 

da análise do Retrato de Murilo Mendes, 1930, por Alberto da Veiga Guignard. 

Ao longo do texto argumentamos que o retrato, fruto do processo de inter-relação 

artística entre retratista e retratado (Guignard e Murilo Mendes) sintetiza 

princípios do projeto estético modernista de ambos.  

Sobre o retrato, sua origem etimológica vem do latim retrahere, que 

significa copiar (Maes, 2015, p. 4). Contudo, essa definição subtrai do retrato 

suas complexidades mais notáveis. Diversas questões afetam e influenciam o 

retrato, que é um complexo processo artístico e histórico, fortemente dependente 

de contexto. Nele, podem ser observadas propriedades de identidade e 

percepção, e abrange o caráter, personalidade, relacionamentos, profissão, 

idade, gênero, status e situação social do retratado. Em todos os períodos, o 

retrato teve que lidar com a ideia de mimese, seguindo regras estritas de 

produção. Porém, no período do Modernismo, o retrato deixou de ter essas 

relações — os padrões estéticos adotados pelos pintores ultrapassaram a ideia 

 
•  Doutoranda em Comunicação na Universidade Federal de Juiz de Fora.  
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de semelhança. A função de retratar adquiriu uma dimensão intersubjetiva entre 

o retratante e retratado, deixando de ter exclusivamente o compromisso 

expresso com a verossimilhança e com a posição social como tinha 

anteriormente. 

O Modernismo brasileiro foi um movimento artístico de extrema 

importância para a cultura do país. O movimento foi influenciado por correntes 

artísticas europeias, porém, no Brasil, foram incorporadas diversas 

características nacionais. O projeto estético do modernismo literário e pictórico é 

caracterizado, em suma, pela:  (i) substituição de uma linguagem tradicional por 

uma nova linguagem moderna; (ii) liberdade de criação; (iii) valorização de temas 

de caráter nacionalista; (iv) experimentação; (v) questões políticas e sociais 

abordadas nas obras produzidas.  

Para exemplificar as relações entre literatura e pintura através do retrato, 

organizamos o artigo em três seções, além da introdução. Na seção dois 

apresentamos o retrato no Modernismo brasileiro. Na terceira seção discorremos 

sobre a relação de influências artísticas entre Alberto da Veiga Guignard e Murilo 

Mendes. Na seção quatro, analisamos formalmente a obra Retrato de Murilo 

Mendes, 1930, por Guignard.  

 

 

2. Retrato e Modernismo Brasileiro 

Para muitos teóricos, a função do retrato é mimetizar indivíduos, muitas 

vezes representando seu status social, posição hierárquica, perfil étnico, posição 

religiosa e política, entre outros. De acordo com Graham (2006, p. 89), mimesis 

(do qual obtemos a palavra “mimetizar”) é o termo grego, variavelmente 

traduzido como semelhança, cópia e representação. Graham (2006) 

complementa afirmando que, no retrato pictórico, estamos inclinados a pensar 

em representação como cópia, em certa medida, porque a convenção dominante 

na pintura tem sido a de retratar por via de semelhança estrita. 
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         Porém no modernismo houve uma quebra de padrão. Parte dos pintores 

modernistas deixaram o retrato de lado, por ser intrinsecamente mimético, pois 

nesse momento os artistas procuravam romper com as regras formais de 

representação da arte tradicional acadêmica (sistema de arte que permaneceu 

no Brasil do início do século XIX até o início do século XX). 

Retratos estavam abaixo nas hierarquias artísticas no início do período 

moderno por causa de sua suposta falta de inventividade e idealização e por sua 

associação com a semelhança. Apesar das tentativas de artistas e críticos para 

colocar retratos fora do Modernismo, o retrato desempenhou um papel 

fundamental, repensando os tipos de questões que envolvem a representação e 

interpretação artística que preocupavam os artistas de vanguarda. Apesar de 

poucos artistas modernistas serem exclusivamente retratistas no sentido 

convencional, a maioria deles se voltou para retratos em algum momento de 

suas carreiras. Dessa forma, o lugar do retrato no século XX é complicado pela 

sua diversidade: enquanto alguns artistas de vanguarda tentaram fazer retratos 

abstratos, outros continuaram uma tradição de fazer retratos miméticos e vendê-

los profissionalmente (WEST, 2004, p. 188). 

 No Modernismo brasileiro, diversos artistas se dedicaram a fazer retratos, 

principalmente de escritores, seus contemporâneos. As relações entre retrato 

pictórico e poesia aconteceram, segundo Abreu (2008, p. 32-34), pelo fato de 

que nesse período poucos escritores ficaram indiferentes às transformações que 

estavam ocorrendo no âmbito da pintura. Importante ressaltar que, "o espírito 

modernista e as suas modas foram diretamente importados da Europa" 

(ANDRADE, 1942, p. 26). Miceli (2003) discorre, em Nacional estrangeiro: 

História social e cultural do modernismo artístico em São Paulo, como influências 

"estrangeiras" teriam organizado a formação estética dos artistas modernistas e 

a rede de sociabilidade dos artistas que traduziram as vanguardas europeias. 

Segundo Miceli (2003): 

 
[...] à representação plástica [e, acrescente-se, literária, nos termos 
específicos da expressividade e experimentação linguística] de 
experiências sociais até então inéditas na tradição do academismo 
nativo – em especial, as vicissitudes de sociabilidade de imigrantes e 
estrangeiros, ou as representações de ambientes e personagens 
populares -, arejadas em chaves estilísticas buscavam ajustar o 
material novo a ser representado às lentes moldadas pelo ecletismo 
das variadas fontes e influências externas (MICELI, 2003, p. 20). 

 



89 
 

Diante desta relação entre pintores e escritores no início do século, 

podemos dizer que a transposição das inovações das artes plásticas para a 

literatura foi muito efetiva, variando apenas a extensão da sua manifestação no 

trabalho de cada escritor (ABREU, 2008, p. 32 a 34). Nas obras modernistas 

podemos observar que não há preocupação com a verosimilhança. Dessa forma, 

artistas rompem com padrões estéticos tradicionais e formais acadêmicos de 

representação. No retrato pictórico de escritores é possível observar essa 

“mescla”, formada pelas diversas questões que marcaram a poesia e a pintura 

ao longo desse período.  

 

 

3. Relação entre Murilo Mendes e Guignard 
 

Para investigar como a relação entre pintura e literatura influenciou o 

retrato de Alberto da Veiga Guignard feito para Murilo Mendes, é importante 

compreendermos o percurso artístico de ambos.  

O poeta Murilo Monteiro Mendes, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais 

em 1901. A trajetória do poeta perpassa momentos importantes da cultura do 

país. Murilo Mendes foi considerado por diversos autores como um dos mais 

importantes poetas do Modernismo brasileiro, como afirma o escritor Manuel 

Bandeira: “é talvez o mais complexo, o mais estranho e seguramente o mais 

fecundo desta geração” (BANDEIRA, 1994, p. 34). 

Mendes fez parte da segunda fase modernista. Entre 1912 e 1915, ainda 

na cidade mineira, estudou poesia e literatura. Na década de 1920, o poeta se 

mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar como arquivista na Diretoria do 

Patrimônio Nacional. Neste mesmo ano, passou a colaborar com o jornal A 

Tarde, de Juiz de Fora, produzindo artigos para a coluna Chronica Mundana, 

com a assinatura MMM e depois com o pseudônimo De Medinacelli. Em 1924, 

passou a escrever poemas para as duas revistas modernistas: Terra Roxa e 

Outras Terras e Antropofagia. Seis anos mais tarde, lançou seu primeiro livro 

Poemas, revelando, nessa primeira fase de sua poesia, a influência do 

movimento modernista ao abordar os principais temas e procedimentos dessa 

vanguarda, como o nacionalismo, o folclore, a linguagem coloquial, o humor e a 
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paródia. Escreve ainda: Bumba-Meu-Preta (1930) e História do Brasil (1932) 

(ALMEIDA, 2019, p. 13). 

O poeta Murilo Mendes durante toda sua trajetória teve grande influência 

no mundo da arte, não somente através de sua poesia, mas também de seu 

convívio com uma vasta gama de artistas. Segundo Oliveira (1991): “sua afeição 

aos pintores foi uma constante de sua vida. [...] Seus livros de poesia e de prosa 

estão cheios de referências a pintores, de apreciações de suas obras, de 

louvores aos de sua admiração” (OLIVEIRA, 1991, p. 16).  

O retratista de Murilo Mendes, Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), foi 

um dos maiores retratistas do período modernista, trouxe referências europeias 

para suas obras pelo fato de ter estudado dos 11 aos 33 anos na Alemanha e 

Itália. Quando ingressou na academia de Munique em 1917, se aproximou do 

pintor Adolpho Hengeler. Prosseguiu os estudos em Florença, na Itália, onde se 

identificou com a obra de Alessandro Botticelli e de Raoul Dufy. Fez muitos 

retratos de seus amigos, intelectuais, artistas e de si mesmo em auto-retratos 

(estima-se o total de 300 retratos). O pintor ficou muito conhecido na 

historiografia brasileira pelo seu uso da cor e pela capacidade de pintar diversos 

gêneros da pintura (FROTA, 1997, p. 301). 

O pintor no período em que permaneceu em terras germânicas, visitou 

algumas exposições de arte moderna, e desde então se fascinou pelo 

Modernismo. Em 1929, Guignard voltou para o Brasil e foi diretamente para o 

Rio. Por intermédio do pintor Ismael Nery conheceu um grupo de artistas e 

intelectuais no Rio de Janeiro: Cícero Dias, Emiliano Di Cavalcanti, Murilo 

Mendes, Antônio Bento, Mário Pedrosa entre outros (MENDES, 1996, p. 35).  

O centro do Rio de Janeiro, tendo como eixo a Avenida Rio Branco, era 

então reduto da boemia artística. Guignard foi um animado frequentador de 

clubes, festas da sociedade, concertos no Teatro Municipal e bailados Klara 

Korte no teatro João Caetano. A Pro-Arte, associação cultural fundada pelo 

alemão Theodor Heuberger, promovia, entre outros eventos, bailes 

carnavalescos chamados de "festas artísticas". Guignard circulava tanto pelos 

lugares da sociedade quanto pelas ruas, registrando os personagens e os modos 

de viver cariocas (FROTA, 1997, p. 302). 
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Antônio Bento relata como Guignard se inseriu no meio cultural do Rio de 

Janeiro: 

  

Pelas minhas recordações, já recuadas no tempo, embora ainda 
nítidas, travei conhecimento com Guignard em 1929 faz agora 
precisamente meio século através do poeta Murilo Mendes. Foi um 
encontro em frente ao antigo Palace Hotel, quando íamos à abertura 
de uma exposição de pintura lá apresentada. Ficamos amigos desde 
então. Muito ligado a Ismael Nery, Murilo logo levou Guignard à casa 
desse seu colega, o pioneiro do surrealismo no Brasil. Lembro ainda 
que o expressionista fluminense se mostrou interessado pelas obras 
de Ismael Nery. Portinari tinha partido nesse mesmo ano para a 
Europa, no gozo do prêmio de viagem ao estrangeiro. Só regressou ao 
Rio em 1931, quando Guignard o conheceu e passou a ter por ele muito 
apreço. Também o mestre Di Brodósqui retribuía os sentimentos de 
amizade e admiração por Guignard. Julgava-o, depois dele próprio, o 
pintor brasileiro mais importante, pela sua maestria como desenhista 
(GUIGNARD et. al., 2005, p. 77). 
 
 

Em 1930, fruto dessa relação artística, Guignard retrata Murilo Mendes. 

Na próxima seção analisaremos o Retrato de Murilo Mendes (fig. 1), pintado 

por Alberto da Veiga Guignard, que pertence ao acervo do MAMM/UFJF. A 

coleção de arte do escritor e poeta Murilo Mendes se localiza em Juiz de Fora, 

em Minas Gerais. A coleção, ainda pouco estudada e conhecida por 

pesquisadores, é composta por alguns retratos do poeta Murilo Mendes, como 

os de Flávio de Carvalho, Alberto da Veiga Guignard, Reis Júnior e Cândido 

Portinari. A coleção atualmente faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna 

Murilo Mendes, depois de esforços do professor Arlindo Daibert para que 

existisse dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora um movimento para 

estabelecer uma estreita relação entre poesia e artes visuais (FROES, 1988: 

[s.p.]).    

O acervo artístico do Museu de Arte Murilo Mendes tem reconhecido valor 

nacional e internacional. Sua coleção de artes destaca-se não apenas pelo valor 

das obras, mas por estar intimamente ligada à própria vida intelectual do poeta, 

permitindo mapear as relações mantidas entre Murilo Mendes e diversos 

pintores. Este fato é documentado pelas dedicatórias dos autores nas obras 

doadas ao poeta, que constituem a maior parte do acervo. O restante do acervo, 

um pequeno conjunto de obras, foi adquirido pelo poeta (DAIBERT, 1995, p. 

110). Segundo Ferreira e Pereira (2012):  
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O acervo muriliano permite tecer reflexões sobre as políticas  de  
criação  na  arte  moderna.  A  partir  da  relação  entre  pintura  e  
literatura,  configura-se um signo plástico na linguagem poética, fruto 
da relação com as  artes,  que  permite  empregar  técnicas  
equivalentes  para  produzir  efeitos semelhantes em linguagens 
diversas, configurando um transbordamento de territórios (FERREIRA; 
PEREIRA, 2012, p. 174).  
 
  

No período da feitura do retrato (pertencente ao acervo do MAMM), em 

1930, Murilo Mendes publicou o primeiro livro "Poemas" e recebeu o Prêmio 

Graça Aranha pela publicação. Mário de Andrade, um dos escritores e críticos 

mais importantes do modernismo e um dos fundadores da semana de 22, disse 

que o livro era o “historicamente o mais importante dos livros do ano” 

(ANDRADE, 1978, p. 42).  

Murilo Mendes, influenciado pelo Modernismo, em seu primeiro livro trata 

principalmente a temática da nacionalidade brasileira. Segundo Telis (2020): 

 
O que se releva dessa produção é a amálgama de cenários, 
personagens, etnias, temas, em que o tratamento do nacional primará 
pela paródia, pelo humor, pela intersecção dos planos realista e 
surrealista, em que o poeta buscará uma apreensão crítica da nossa 
história, da nossa constituição mesmo enquanto povo (TELIS, 2020, p. 
235). 
 

O poema “Canção do Exílio”1, pertencente ao livro, faz uma paródia a 

poesia romântica de Gonçalves Dias (1843), como o mesmo título. Apesar do 

nome, o poema de Murilo Mendes não se estrutura como uma canção, seu tom 

declamatório aproxima-o da linguagem dos manifestos modernistas.  

Também influenciado pelo Modernismo, Guignard em seu processo de 

criação do retrato de Mendes, abandona em parte as regras acadêmicas de 

representação, não há nessa obra uma preocupação com a verossimilhança 

(mimesis). Dessa forma, ao representar Murilo Mendes, o pintor exibiu aspectos 

modernos de sua própria obra, misturados às características modernas 

referentes à obra literária do retratado. 

 
1 “Canção do Exílio”: Minha terra tem macieiras da Califórnia/ onde cantam gaturamos de Veneza. 

/ Os poetas da minha terra/ são pretos que vivem em torres de ametista/ os sargentos do exército 

são monistas, cubistas/ os filósofos são polacos vendendo a prestações./ A gente não pode 

dormir com os oradores e os pernilongos./ Os sururus em família têm por testemunha a 

Gioconda./ Eu morro sufocado/ em terra estrangeira./ Nossas flores são mais bonitas/ nossas 

frutas mais gostosas/ mas custam cem mil réis a dúzia./ Ai quem me dera chupar uma carambola 

de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade! (MENDES, 1995, p. 87).. 
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Outro poema do livro de Murilo Mendes (Poemas) que aborda a temática 

nacional é o "Noite Carioca2". Podemos observar através desse texto, pontos em 

comum com o retrato pintado por Alberto da Veiga Guignard. Ambos 

interessados na construção da identidade nacional, trataram dessa temática 

através das paisagens cariocas. Tanto no poema, como no retrato, observamos 

contornos da cidade do Rio de Janeiro. Guignard retratou Murilo Mendes num 

dos principais cartões postais do Rio — o pão de açúcar. Outro elemento 

convergente entre a obra literária de Murilo Mendes e o retrato feito por Guignard 

é a caricatura. Guignard retrata Mendes com traços exagerados, com 

alongamento da testa e cabeça avantajada, por exemplo. Sobre a abordagem 

caricata nos poemas de Murilo Mendes, Telis (2020) afirma: 

 
Os poemas de Murilo Mendes parecem tão atuais, não só pela ousadia 
da linguagem ainda nas primeiras décadas do século XX, uma 
linguagem que valoriza as expressões coloquiais, o que, junto à própria 
construção mais formal do poema, em quintetos, faz transparecer certo 
ar de formalidade “caricata” (TELIS, 2020, p. 244). 

      

O retrato de Murilo Mendes por Guignard pode ser considerado um 

exemplo dessa interação entre Modernismo literário e pictórico; em outras 

palavras: o retrato não é apenas uma interação entre o pintor Guignard e o 

escritor Murilo Mendes, mas entre seus projetos estéticos. Ou seja, as 

propriedades da poesia, prosa, escrita de Mendes são representadas ou 

traduzidas pelas propriedades dos retratos — regras cromáticas, estruturas de 

composição. 

 

 

 

 
2 “Noite Carioca”: Noite da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro/ tão gostosa/ que os 

estadistas europeus lamentam ter conhecido tão tarde. Casais grudados nos portões de 

jasmineiros…/ A baía de Guanabara, diferente das outras baías, é camarada, recebe na sala de 

visita todos os navios do mundo e não fecha a cara./ Tudo perde o equilíbrio nesta noite,/ as 

estrelas não são mais constelações célebres,/ são lamparinas com ares domingueiros,/ as 

sonatas de Beethoven realejadas nos pianos dos bairros/ distintos não são mais obras 

importantes do gênio imortal,/ são valsas arrebentadas…/ Perfume vira cheiro,/ as mulatas de 

brutas ancas dançam nos criouléus suarentos./ O Pão de Açúcar é um cão de fila todo especial/ 

que nunca se lembra de latir pros inimigos que transpõem a barra e às 10 horas apaga os olhos 

pra dormir (MENDES, 1995, p. 96). 
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4. Análise da obra Retrato de Murilo Mendes, 1930, por Alberto da Veiga 

Guignard 

Figura 1 - Murilo Mendes - Retrato de Murilo Mendes por Guignard, óleo sobre 

a tela, 60,5 X 52 cm, 1930. 

 

Fonte: http://www.museudeartemurilomendes.com.br/index.php 

 

O personagem está inserido em um ambiente interno, com vista para o 

externo, onde é possível identificar a paisagem carioca do Pão de Açúcar. Na 

obra, as cortinas são verdes com muitas sombras escuras e contrastes com 

branco. O cenário parece ser um quarto com uma janela muito grande. As cores 

são usadas em tons frios para pintar céu, mar e morros. A tinta é usada de forma 

diluída, com a pincelada fluida pela obra. A paisagem do retrato se localiza no 

fundo com uma linha vertical que separa o exterior e interior e a imagem do poeta 

ao centro. A desproporção sugere a intersecção dos planos e mantém um fundo 

que contraria a perspectiva tradicional. As linhas comprimem os volumes dos 

objetos e do retratado.    

Através da pintura é possível observar a sobriedade do cenário por suas 

cortinas escuras e tons sombrios na parede. Esta tonalidade sombria do interior 

da cena é mesclada com a luz que emana da pele e da roupa do poeta. A 

seriedade do poeta pode ser indicada por sua indumentária que atribui a ele um 
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caráter formal — paletó preto sobre camisa branca, com o adereço da gravata 

avermelhada (FURTADO, 2003).   

Murilo Mendes é visto por Guignard como um poeta intelectual. O esforço 

do retratista em representar os traços fisionômicos de Mendes, particularmente 

no que se refere ao caimento dos ombros, à redução do volume do cabelo e ao 

alongamento da testa e do pescoço, conferem à sua imagem um aspecto 

respeitável e senhoril. A cabeça avantajada demonstra a forma como Guignard 

enxerga Murilo Mendes — inteligente e intelectual. Gabriela Reinaldo (2016) 

salienta que: 

 
O retrato de Murilo Mendes ou de Mário de Andrade, pintados 
respectivamente por Guignard e por Malfatti, acrescentam algo à 
biografia desses poetas, misturando imagem e poesia. Há um quê de 
desconcertante no rosto pintado que reflete como Guignard ou Malfatti 
viam, fisiologicamente, Murilo Mendes ou Mário de Andrade. 
Pinceladas que revelam como os pintores os enxergavam 
subjetivamente integrando Macunaíma, Gilda ou Jandira às faces de 
seus idealizadores (Reinaldo, 2016, p. 54-56). 

 

No quadro é observada influências do movimento modernista através da 

estética usada na representação tanto do personagem, quanto do fundo. 

Guignard é influenciado por seu próprio repertório artístico e pelo repertório 

literário do retratado. Ao mesmo tempo que Murilo Mendes escreveu sobre 

nacionalidade e descreveu paisagens cariocas em seus poemas, Guignard, no 

retrato, o representou nesse mesmo cenário.  

          

 

5. Considerações finais 

No Modernismo brasileiro as relações entre artes distintas (literatura e 

pintura) através do retrato pictórico ocorreram com muita frequência. Essas 

artes, em processo de interação, atuaram de forma complexa para construir o 

Modernismo brasileiro. 

Neste artigo: (i) exploramos introdutoriamente a hipótese de que Alberto 

da Veiga Guignard não retratou apenas o indivíduo (Murilo Mendes), mas 

também seu projeto estético; (ii) apontamos as relações entre os projetos 

artísticos de Murilo Mendes e Guignard, e (iii) analisamos a obra Retrato de 

Murilo Mendes, 1930, por Guignard. 
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Concluímos que, Guignard ao retratar o poeta Murilo Mendes é 

influenciado por seu próprio repertório artístico e pelo repertório literário do 

retratado, estas influências mútuas participam do processo de construção do 

retrato. 
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Capitulares de Poty Lazzarotto: escrita, imagem e recepção 

 

Fabricio Vaz Nunes• 
 

Introdução 

 Gérard Genette, em seu livro sobre os paratextos ‒ estes elementos que 

apresentam uma obra textual mas que estão fora do texto em si, tal como 

títulos, notas, indicações de autoria e de gênero, como “ensaio”, “romance”, 

“poesias” ‒, sugere que a ilustração é um destes elementos paratextuais, ainda 

que “fora da literatura” (1997, p. 406). 

 
And although we do not always know whether these productions are 
to be regarded as belonging to the text, in any case they surround it 
and extend it, precisely in order to present it, in the usual sense of this 
verb but also in the strongest sense: to make present, to ensure the 
text´s presence in the world, its “reception” and consumption in the 
form (nowadays, at least) of a book. (GENETTE, 1997, p. 1).1 

 É a partir desta sugestão que vamos nos debruçar sobre uma faceta das 

ilustrações de Poty Lazzarotto, dentre a sua numerosa produção (mais de 130 

títulos diferentes): o uso de capitulares, ou de elementos visuais associados a 

letras à maneira de capitulares, para compor as ilustrações de diferentes 

títulos. 

 O conceito de paratexto de Genette é aqui especialmente interessante: a 

capitular fica, muitas vezes, à margem do texto – “em paralelo” a ele, sem 

deixar, no entanto, de integrá-lo. Historicamente, as capitulares figuradas 

surgem no contexto da arte hibérnico-saxã do século VIII: para decorar os 

manuscritos sagrados, os monges irlandeses empregaram as formas artísticas 

celtas, presentes em uma das suas principais formas artísticas, a metalurgia. 

Essas formas artísticas tradicionais foram assim incorporadas a estes novos 

objetos que passavam, com a cristianização da Irlanda por São Patrício no 

 

• Docente da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR. 
1 “E ainda que nem sempre saibamos se estas produções devem ser vistas como parte do 
texto, de qualquer forma elas o cercam e o estendem, precisamente para apresentá-lo, no 
sentido usual deste verbo mas também no sentido mais forte: fazer presente, para assegurar a 
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século V, a fazer parte da sua cultura artística. Algumas das letras iniciais eram 

então profusamente decoradas, incluindo tanto elementos abstratos (voltas e 

entrelaçados típicos da intrincada ourivesaria celta) quanto figurações as mais 

fantásticas e antinaturalistas, correspondendo também à mentalidade artística 

destas populações, que não haviam passado por influências mais diretas da 

cultura clássica. As capitulares, assim, se fazem presentes neste momento 

muito importante da constituição do livro como a forma por excelência de 

materialização do texto escrito, o códice medieval. 

 Estas observações são importantes para buscar compreender o 

significado de um artista brasileiro do século XX empregar este elemento 

visual/textual como base para algumas de suas ilustrações de livros. Ao 

empregar as capitulares, elemento surgido de um contexto religioso, Poty 

parece buscar atribuir ao livro a tonalidade solene e sagrada dos manuscritos 

medievais, tão distanciados no tempo e no espaço em relação às obras que 

vamos comentar aqui. No entanto, ao mesmo tempo, a capitular, ao associar o 

elemento textual à imagem, traz à tona as relações íntimas entre estas duas 

instâncias ‒ estas duas modalidades comunicacionais ‒ que, segundo Anne-

Marie Christin, teriam uma origem comum: o “pensamento da tela”: 

 
La création des images est la conséquence d´une invention aussi 
prodigieuse sans doute que celle de l´outil ou du langage, et qui les 
ignore l´une et l´autre: celle de l´écran. Espace abstrait, prélevé 
arbitrairemente sur l´apparence du réel, que détermine la double 
convention d´une étendue et d´observateurs situés tous à una 
distance égale de sa surface. C´est de l´imaginaire de l´ecran que 
sont nées l´astronomie et la géométrie. (CHRISTIN, 2001, p. 18).2 

 

 Assim, segundo Christin, o texto não reproduz o discurso, mas o torna 

visível (CHRISTIN, 2001, p. 25): a capitular, neste sentido, faz reconciliar a 

letra impressa (ou manuscrita) com a imagem, no espaço originário da página 

do livro – a “tela” original que abriga, no suporte físico do livro, tanto ao texto 

 

presença do texto no mundo, a sua “recepção” e seu consumo na forma de um livro (pelo 
menos hoje em dia)” (tradução livre do autor, doravante indicada por [T.L.]). 
2 “A criação das imagens é a consequência de uma invenção, sem dúvida, tão prodigiosa 
quanto aquela da ferramenta ou da linguagem, e que as ignora a uma e à outra: a da tela. 
Espaço abstrato, colhido arbitrariamente da aparência do real, que determina a dupla 
convenção de uma extensão e de observadores situados, todos, a uma distância igual da sua 
superfície. É do imaginário da tela que nasceram a astronomia e a geometria.” [T.L.] 
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como à imagem. Para a autora francesa, o “pensamento da tela” surge da 

experiência fenomenológica do vazio, presente em práticas divinatórias de 

observação do céu estrelado ‒ este écran, espaço neutro, indiferenciado, 

preenchido por sinais cuja articulação seria uma forma de comunicação entre o 

ser humano e as divindades (CHRISTIN, 2001, p. 98). É significativo, assim, 

que tanto a origem da capitular quanto a própria origem da escrita ‒ ainda 

segundo Christin ‒ estejam ligadas a 

contextos religiosos, enfatizando, assim, essa 

dimensão da sacralidade, ainda que uma 

sacralidade difusa e indiferenciada, como o 

próprio espaço habitado pelo texto e pelas 

imagens, de acordo com a autora francesa. 

 É esta “sacralidade” ‒ e com as aspas 

indicamos que ela é, aqui, despojada do 

elemento propriamente religioso ‒ que se faz 

presente no primeiro livro ilustrado por Poty 

que encontramos e que emprega capitulares 

como forma ilustrativa: trata-se de O homem do madrigal, de Antônio Olinto, 

publicado pela José Olympio em 1957. Nesta coleção de poemas, as 

capitulares parecem impor o ar solene e elevado dos textos sagrados, e com 

frequência fazem alusão direta aos conteúdos do poema em questão, como é o 

caso do que empresta o título à coletânea, que conta a história de um homem 

que flertava com uma certa mulher e que trazia um madrigal, a ela dedicado, 

“preso aos lábios”. A história tem um fim trágico devido à intervenção dos 

irmãos da moça cortejada: 

Os irmãos o pegaram, certo dia. 
Vinha a cavalo pelo pasto fofo 
no passo alegre de quem bebe a vida, 
arreios firmes, rédeas penduradas 
na luz tranquila da manhã já verde. 
Os irmãos o pegaram nesse dia. 
Eram muitos, de braços levantados, 
cordas, chicotes, facas, palavrões, 
arrancos, socos, brados, movimentos, [...] (OLINTO, 1957, p. 12). 
 
 

Figura 1 - Poty Lazzarotto, 

ilustração para O homem do 

madrigal, 1957, p.11. 
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 A ilustração (fig. 1), sintética ‒ o que 

será uma característica destas capitulares 

de Poty ‒, mostra a letra “E” associada a 

uma cabeça de cavalo, sob a qual há um 

segmento de braço, possivelmente com a 

rédea nas mãos, aludindo à cavalgada, às 

“rédeas penduradas”, mas também, por 

associação, aos “braços levantados”, aos 

golpes e movimentos da luta violenta. 

Nestas capitulares “figuradas” ‒ e 

justificamos as aspas por conta da 

articulação incompleta entre a letra e a imagem ‒ geralmente a relação entre o 

texto e a imagem figurada é radicalmente metonímica, com uma representação 

visual extremamente sintética que faz referência a um ou vários elementos 

textuais. Como em “O canto da sentinela”, em que os mastros do navio (fig. 2) 

estabelecem uma relação direta com o texto do poema: 

Os navios vêm de longe 
no rastro do madrigal 
para o encontro prometido 
de mastro com mastro em mar,  
a névoa puxando a proa, 
os metais abrindo rasgos 
no amor em águas firmado. (OLINTO, 1957, p. 57). 
 

 Nessa relação entre texto e imagem, no entanto, nem sempre predomina 

esta associação simples e direta. A ilustração de Poty, por vezes, parece 

propor pequenos enigmas, flutuações de significados que oscilam na relação 

entre texto e imagem. Não se identifica com precisão, por exemplo, a imagem 

que compõe a capitular do primeiro poema (fig. 3), intitulado “Chegada”: 

Os cavalos sacodem mil relinchos 
nesta cortina branca de cachoeira 
e sinto que andarei de porta em porta, 
arrancarei mulheres das entregas, 
assombrarei crianças nas cantigas, 
surpreenderei os homens nas risadas, 
deterei muito pão que vai à boca, 
fixarei muito pássaro no voo, 
segurarei as máquinas na queda 
e lançarei um grito: “O amor chegou”. (OLINTO, 1957, p. 7). 
 

Figura 2 - Poty Lazzarotto, 

ilustração para O homem do 

madrigal, 1957, p. 57. 
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 Talvez uma cabeça de cavalo formada 

por elementos mais ou menos geométricos; 

o olho que se destaca no meio da forma 

semicircular mais escura, no entanto, parece 

um olho humano, simplificado; a imagem 

resiste, assim, à interpretação, à leitura. Dois 

casos fazem surgir a suspeita de que as 

imagens tenham sido trocadas: nos poemas 

“A história do menino” e “A praia”, ambos 

iniciados com a letra “T”, a concha que inicia 

a narrativa poética do menino prestes a ser, 

supostamente, sacrificado, para desespero da mãe amorosa, remete às 

imagens idílicas do segundo poema: 

Agora, só teu rosto repousado 
consegue perceber o sol inteiro 
e de teus passos pela areia grande 
surgem búzios, sargaços, conchas, flores. (OLINTO, 1957, p. 30). 
 

 

Figura 4 - Poty Lazzarotto, ilustração 

para O homem do madrigal, 1957, p. 

15. 

 

Figura 5 - Poty Lazzarotto, ilustração 

para “O homem do madrigal, 1957, p. 

29. 

 

  

 

 Talvez a imagem da figura, bastante simplificada, que tem nos braços 

uma outra pessoa deitada, e que abre o poema “A praia”, seja mais facilmente 

associada à ideia do amor maternal presente em “A história do menino”: seria o 

caso de um equívoco, de uma troca de uma ilustração por outra, na 

Figura 3 - Poty Lazzarotto, 

ilustração para O homem do 

madrigal, 1957, p. 7. 
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composição gráfica do livro? Não seria um caso surpreendente e nem mesmo 

raro na ilustração literária; o possível engano, no entanto, aponta para a 

instabilidade que, com frequência, se estabelece nas relações entre a imagem 

e o texto. Como afirma J. W. T. Mitchell, nas relações entre estas diferentes 

mídias, o texto e a imagem, “Difference is just as important as similarity, 

antagonism as crucial as collaboration, dissonance and division of labor as 

interesting as harmony and blending of function” (MITCHELL, 1994, p. 89-90)3. 

Este caso ‒ e o de alguns outros desenhos “misteriosos” neste volume ‒ 

aponta para as múltiplas relações estabelecidas com o texto e as 

possibilidades de criação de significados, para além da simples evocação de 

elementos textuais através da imagem, que se fazem presentes na ilustração 

de livros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 “Diferença é tão importante quanto semelhança, antagonismo tão crucial quanto colaboração, 
dissonância e divisão de trabalho tão interessantes quanto harmonia e fusão de funções.” [T.L.] 

Figura 6 - Poty Lazzarotto, ilustração para Ulisses, 1966, p. 3. 
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Nas ilustrações ‒ pouquíssimas e extremamente sintéticas ‒ para 

Ulisses, de James Joyce, este contraste entre a imagem e o texto se faz ainda 

mais presente. Para este volume, Poty realiza apenas três ilustrações à 

maneira de capitulares, que dão início a cada uma das três principais seções 

do livro. É como se Poty respondesse à dimensão monumental do romance, ao 

seu excesso verbal e imagético, com o mínimo de intervenção visual, visando, 

precisamente, o contraste entre os elementos verbal e visual de que o livro é 

composto. Nestas capitulares, a letra em si também é desenhada pelo artista a 

partir da tipologia insular, surgida precisamente nos scriptoria medievais 

irlandeses: trata-se de uma versão alongada, dramática, “gótica”, das letras 

irlandesas. 

 Como elemento paratextual, que “presentifica” o texto em sua 

materialidade encarnada no objeto-livro, as capitulares de Ulisses trazem à 

tona o referencial de toda uma sequência de outros livros ‒ os manuscritos 

medievais. Esse referencial poético-visual estabelecido pela capitular predispõe 

o leitor a um determinado modo de recepção, que é precisamente o aspecto 

abordado por Hans-Robert Jauss em sua obra seminal sobre a recepção 

literária: 

[...] a obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num 
espaço vazio, mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e 
invisíveis, traços familiares ou indicações implícitas, predispõe seu 
público para recebê-la de uma maneira bastante definida. Ela 
desperta a lembrança do já lido, enseja logo de início expectativas 
quanto a “meio e fim”, conduz o leitor a determinada postura 
emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral da 
compreensão [...] (JAUSS, 1994, p. 28). 

 

As capitulares, assim, trazem ao leitor não exatamente a lembrança do “já lido”, 

mas a lembrança do “já visto”, estabelecendo assim uma ponte, uma 

associação poética entre o romance de Joyce e os manuscritos medievais, 

mais precisamente os manuscritos insulares, cuja tipologia serviu de base para 

as letras alongadas de Poty. Obviamente, o leitor que tem o livro em mãos não 

pensa que vai ler o mesmo gênero de texto presente em um manuscrito 

medieval ‒ aliás, relativamente desconhecidos da maior parte das pessoas: 

para o senso comum, tal tipo de letra está vagamente associado a noções de 

sacralidade, tradição, cristianismo, elementos também ligados a uma noção 
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pouco definida da cultura irlandesa. A relação poética que se institui entre as 

capitulares de Poty e a sua origem cultural é muito mais da ordem da 

reminiscência e, principalmente, da paródia, definida por Linda Hutcheon como 

“[...] repetição com distância crítica, que marca a diferença em vez da 

semelhança” (HUTCHEON, 1989, p. 17) ‒ móvel poético, aliás, profusamente 

empregado por Joyce no seu romance. No seu uso de um elemento gráfico 

originalmente ligado ao contexto religioso ‒ e cuja ligação é muito mais 

explícita nestas capitulares de Ulisses do que nas de O homem do madrigal ‒ e 

aqui em um romance que foi, inclusive, acusado de obscenidade, Poty instaura 

uma ironia muito adequada, aliás, aos procedimentos joyceanos. 

  

 

Figura 7 - Poty Lazzarotto, ilustração para Ulisses, 1966, p. 61. 
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Entre texto e imagem, no entanto, estabelecem-se relações que também são 

contrastantes, como notamos antes, com a extrema sintetização imagética 

frente à profusão verbal do texto. As associações que se podem estabelecer 

entre o texto a imagem são, no caso da primeira capitular (fig. 6), mais diretas, 

com a figuração da chave, diretamente citada ‒ aliás precisamente como uma 

imagem, a ilustrar o anúncio de um negociante de chá ‒ no episódio “Éolo”, 

que se passa no jornal onde trabalha Bloom, como se lê na tradução de 

Antônio Houaiss, a que é ilustrada por Poty: 

‒ Assim, veja. Duas chaves cruzadas aqui. Um círculo. Então aqui o 
nome Alexandre Xaves, negociante de chá, vinho e alcoólicos. E 
assim por diante. 

Melhor não ensiná-lo seu próprio negócio. 

‒ Sabe muito bem, conselheiro o que ele quer mesmo. Depois, à 
volta do cabeço em corpo maior, a casa de chaves. Compreende? 
Acha que é uma boa ideia? (JOYCE, 1982, p. 137).4 

 

 Já no caso da inicial “M”, que inicia a segunda seção do livro (fig. 7), a 

grade figurada pode ser associada apenas de forma relativamente livre a uma 

cena do episódio “Ítaca” (que pertence à terceira seção principal do romance) 

em que Bloom traz Stephen Dedalus à sua casa, após uma noite de excessos. 

Para não acordar a esposa, Bloom decide pular a grade do pátio da sua casa:  

A decisão de Bloom? 

Um estratagema. Repousando seus pés sobre o murinho-mirim, 
galgou a grade do pátio, comprimiu o chapéu à cabeça, agarrou dois 
pontos de união baixa de traves e barrotes, baixou seu corpo 
gradualmente pelo seu comprimento de cinco pés e nove polegadas 
do pavimento do pátio, e permitiu a seu corpo mover-se livre no 
espaço com separar-se da grade e com agachar-se em preparação 
para o impacto da queda. (JOYCE, 1982, p. 701-702). 

 

 A flor que compõe a inicial “P” (fig. 8) pode ser associada, no romance, 

ao discurso mental de Molly que conclui a obra, com suas ressonâncias 

poéticas de amor e fecundidade: 

[...] eu adoro as flores eu ia adorar ter a casa nadando em rosas Deus 
do céu não tem nada como a natureza as montanhas bravas então o 
mar e as ondas correndo então a bela campina com campos de aveia 
e trigo e todos os tipos de coisas e todo o gado viçoso andando por 
ali que ia ser de fazer bem ao coração de ver rios e lagos e flores 

 

4 As ilustrações são de 1966, mas empregamos aqui a edição de 1982. 
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todas as espécies de formas e cheiros e cores brotando mesmo das 
regazinhas primaveras e violetas é a natureza [...] (JOYCE, 1982, p. 
844-845) 

 

E, mais além, vinculando-se à própria ideia de feminilidade: 

[...] 16 anos atrás meu Deus depois desse beijo longo eu quase perdi 
minha respiração sim ele disse que eu era uma flor da montanha sim 
assim a gente é uma flor todo o corpo de uma mulher sim essa foi 
uma coisa verdadeira que ele disse na vida dele e o sol brilha para 
você hoje isso foi por que eu gostei dele porque eu via que ele 
entendia ou sentia o que é uma mulher [...] (JOYCE, 1982, p. 845). 

 

 A flor associa-se ainda ao próprio nome de Bloom: 

[...] eu contei a ele por graça que eu estava comprometida com o filho 
de um nobre espanhol chamado Don Miguel de la Flora e ele 
acreditou que eu ia casar com ele dentro de 3 anos tem muita palavra 
verdadeira que se diz de brincadeira tinha uma flor que 
bloomflorescia umas poucas coisas eu contei a ele verdadeiras a 
respeito de mim só para ele imaginar as garotas espanholas ele não 
gostava eu suponho que uma delas fez pouco caso dele eu fiz ele 
ficar excitado ele amarrotou as flores todas que estavam no meu 
peito que ele me trouxe [...] (JOYCE, 1982, p. 818); 

[...] obrigada M Bloom você parece bloomflorescente [...] (JOYCE, 
1982, p. 820). 

 

Figura 8 - Poty Lazzarotto, ilustração para Ulisses, 1966, p. 637. 
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 Estas relações entre o texto e as capitulares tornam-se ainda mais 

complexas no caso das ilustrações para Universo e vocabulário do Grande 

Sertão, de Nei Leandro de Castro (1970) ‒ e a primeira razão para essa 

complexidade é que não se espera que um livro de crítica literária contenha 

ilustrações. A ilustração literária costuma habitar as páginas da ficção e da 

poesia, sendo, ainda por cima, comumente associada à literatura infantil ou 

infanto-juvenil, gêneros considerados, em muitos meios, se não “menores”, ao 

menos excluídos daquilo que se considera como literatura “séria”. Assim, ao 

“invadir” o espaço da crítica, a ilustração estabelece, de princípio, uma 

perturbação no “horizonte de expectativas” ‒ para usar termo caro à estética da 

recepção ‒ do leitor. É significativo, no entanto, que o autor, na seção inicial do 

livro, fazendo recurso ao conceito de Umberto Eco de obra aberta para definir a 

obra de Guimarães Rosa, entenda que esta estabeleça para a crítica literária 

“uma consciência, um esforço de autonomia como processo reinventivo” 

(CASTRO, 1970, p. 5) ‒ acentuando assim o aspecto propriamente criativo e 

poético que também se faz presente na atividade crítica. E é associando-se a 

esta dimensão criativa e poética da crítica literária que as ilustrações de Poty 

fazem sentido dentro do livro, dialogando com o formato de dicionário das 

peculiares palavras roseanas assumido pela obra de Castro. 

 Figuras 9, 10, 11 - Poty Lazzarotto, ilustrações para Universo e vocabulário do 
Grande Sertão, 1970, p. 27, 41 e 49. 
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 A complexidade das relações entre o texto de Castro e as imagens de 

Poty é aprofundada pelo fato de que o diálogo, por si só algo inesperado, entre 

as duas instâncias, não é direto e simples: na primeira ilustração do interior do 

livro (fig. 9), abrindo a seção dos vocábulos iniciados com a letra “A”, que 

assume a forma de uma capitular (ou quase-capitular) em que se vê a imagem 

de uma arara, o vocábulo correspondente não é “arara”, mas “araral”; em “B” 

vê-se, obviamente ‒ obviamente para os leitores de Rosa, é claro ‒ três 

exemplares do buriti (fig. 10), espécie vegetal totêmica para o escritor mineiro, 

presente em várias das suas obras. No dicionário de Nei Leandro de Castro, no 

entanto, não consta o vocábulo “buriti” nem qualquer derivado dele. A 

associação, assim, estabelece-se através de referências intertextuais, ou 

melhor dizendo, entre as imagens e outros textos ‒ os próprios textos de 

Guimarães Rosa, que vão além do escopo específico do livro de Castro. Em 

outros casos, a ilustração instaura a ambiguidade: na letra “C”, vemos um 

homem caminhando, carregando um saco às costas (fig. 11). Para o leitor fica 

a dúvida: a imagem refere-se ao vocábulo “caminhadiço” ou a “carregume”?  

 Note-se que cada imagem, cada uma dessas capitulares, cria uma 

determinada expectativa por parte do leitor. Falamos de expectativa, aqui, 

exatamente no mesmo sentido do horizonte de expectativas detalhadamente 

analisado por Wolfgang Iser em seu O ato da leitura. Segundo Iser, a leitura se 

institui como uma relação dialógica entre o leitor e o texto, em que o texto é 

instituído como objeto estético pela integração das várias perspectivas internas 

formadas ao longo do texto (ISER, 1996, p. 180). Estas perspectivas internas ‒ 

que estão em contínua transformação ao longo da leitura, por exemplo, de um 

romance ‒ são coordenadas por uma estrutura de tema e horizonte; uma 

estrutura “entrelaçada” ao texto, como demonstra Iser: 

Ela regula primeiro as atividades do leitor em relação ao texto, cujas 
perspectivas de representação não se desenvolvem nem 
sucessivamente, nem paralelamente, mas sim se entrelaçam no 
texto. Por isso, o leitor não é capaz de abarcar todas as perspectivas 
ao mesmo tempo, senão que, durante o processo da leitura, ele toca 
nos diversos segmentos das perspectivas diferentes de 
representação. Tudo que vê, ou seja, em que “se fixa” em um 
determinado momento, converte-se em tema. Esse tema, no entanto, 
sempre se põe perante o horizonte dos outros segmentos nos quais 
antes se situava. (ISER, 1996, p. 180-181). 
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 É importante destacar que Iser refere-se, neste trecho, à leitura de textos 

ficcionais, de que o romance seria o grande modelo; além disso, quando ele 

fala “tudo que vê”, ele se refere ao estatuto de imagem que considera como a 

forma de apreensão do texto literário. Ao empregar a citação de Iser, aqui, 

estamos fazendo duas adaptações significativas: estamos falando da leitura de 

um texto que, a princípio, não é voltado para a apreciação estética ‒ um texto 

que originalmente não se pretende artístico, mas crítico ‒ e, além disso, 

estamos falando da relação do texto com elementos literalmente vistos, ou 

seja, com imagens gráficas. A argumentação de Iser, no entanto, permanece 

válida: aquilo que o leitor vê nas capitulares ‒ este elemento que funde, 

materialmente, a dimensão textual e gráfica, uma letra-imagem ‒ determina 

uma série de expectativas por parte dele, expectativas estas que são 

rearranjadas ‒ confirmadas, confirmadas 

parcialmente, ou mesmo frustradas, exigindo 

conexões intertextuais, criativas e, portanto, 

poéticas ‒ à medida em que o leitor mergulha 

no vocabulário roseano levantado por Nei 

Leandro de Castro. Entre as capitulares e o 

vocabulário estabelecem-se perspectivas 

móveis e cambiantes, ambíguas e 

transgressoras das relações estáveis, 

propriamente “ilustrativas” ‒ no sentido 

original de esclarecimento ou elucidação que 

se espera do termo “ilustração” ‒ entre o texto 

e a imagem. 

 Com isso, Poty propõe ‒ junto e 

paralelamente a Nei Leandro de Castro ‒ a sua própria interpretação do 

universo de Guimarães Rosa, uma interpretação propriamente poética e 

imaginativa, que coloca em destaque, assim, as dimensões também poéticas e 

imaginativas do ensaio crítico. Willi Bolle, elencando as vertentes críticas em 

torno da obra de Guimarães Rosa, situa Nei Leandro de Castro entre os 

estudos linguísticos e estilísticos (BOLLE, 2004, p. 19); Poty, por outro lado, 

como intérprete visual da obra do escritor mineiro, conjugaria aspectos da 

Figura 12 - Poty Lazzarotto, 
ilustração para Universo e 

vocabulário do Grande 
Sertão, 1970, p. 111. 
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crítica ligada à estrutura, composição e gênero, destacando os aspectos 

intertextuais, e incluindo ainda elementos ligados às interpretações esotéricas, 

mitológicas e metafísicas (BOLLE, 2004, p. 20) ‒ não como crítica literária, 

evidentemente, mas na medida que as suas imagens se constituem como 

verdadeiras interpretações crítico-poéticas da literatura de Guimarães Rosa. 

 Dessa forma, Poty nem sempre toma a figuração sugerida diretamente 

pelos vocábulos levantados por Nei Leandro de Castro: em certos momentos, o 

ilustrador segue uma sugestão presente no texto, como é o caso do jacaré que 

figura na letra “O”, referente ao vocábulo “olhalhão” (fig. 12): “Aumentativo de 

olho, olho grande: ‘Jacaré choca olhalhão, crespido no lamalʼ” (CASTRO, 1970, 

p. 111). Como vários estudos sobre a ilustração literária demonstram, esta 

costuma ser em grande parte metonímica, selecionando determinados 

elementos do texto para representar trechos extensos ou o conjunto da obra 

(cf. PEREIRA, 2008 e NUNES, 2015, dentre outros); neste caso, o 

procedimento de Poty foi o da sinédoque, partindo de um elemento menor (o 

“olhalhão”) para estendê-lo ao jacaré inteiro. Estas operações semânticas com 

relação ao conteúdo do texto, ou seja, o jogo realizado pelas imagens com os 

elementos presentes no texto, com a extensão dos seus significados e a 

referência a elementos de outros textos do universo literário de Guimarães 

Rosa, vão estipulando para a ilustração literária o papel de um verdadeiro 

comentário visual sobre o texto, um comentário que é, de certa forma, crítico ‒ 

posto que também propõe reflexões sobre a obra analisada por Castro ‒, mas 

fundamentalmente artístico, poético, na medida em que cria uma obra visual 

que dialoga, critica e recria, em outro meio artístico, o universo vocabular de 

Guimarães Rosa. 
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Figura 13, 14 e 15 - Ilustração para Universo e vocabulário do Grande Sertão 
 

  

Fonte: Poty Lazzarotto, ilustração para Universo e vocabulário do Grande Sertão, 1970. 

É nesse sentido – o do comentário visual-poético – que a figuração do 

Diabo presente na capitular “D” (fig. 13) se mostra como um rosto monstruoso, 

quimérico: entrecortado pela linha vertical definida pelo tridente, ele agrega a 

uma estrutura geral de um rosto humano ou semi-humano com olhos 

duplicados ‒ com dois pares, sendo que o olho esquerdo do par superior 

combina com o direito do par inferior, ambos com pupilas negras, enquanto que 

o olho esquerdo inferior faz par com o superior direito, ambos com pupilas 

raiadas ‒, os tradicionais chifres bovinos, orelhas animalescas, talvez de bode, 

e ainda apêndices laterais no formato de nadadeiras de peixe ou asas de 

morcego. A imagem dialoga, assim, com o vocábulo, sobre o qual Nei Leandro 

de Castro informa que em Grande sertão: veredas “[...] são empregados 73 

cognomes de Diabo, dentre os quais 41 ‒ variantes e invenções ‒ não se 

encontram nos dicionários” (CASTRO, 1970, p. 68). Poty cria, assim, uma 

figuração da inapreensibilidade dessa figura mitológica, incorporando, talvez, 

algumas das sugestões presentes no texto (“morcegão”, dentre os numerosos 

termos usados por Rosa para o Diabo), mas fundamentalmente empregando 

elementos tradicionais da figuração diabólica, articulados de maneira insólita. 

Para o leitor de Guimarães Rosa, não espantam algumas semelhanças da 

figuração do Diabo com a do Hermógenes, presente na capitular “H” (fig. 14): 

embora esta seja uma representação imediatamente reconhecível como de 
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uma cabeça humana, é uma representação desarticulada, cambiante: as 

sobrancelhas viradas para cima sugerem os chifres diabólicos; os dentes 

exagerados e separados desumanizam a figura, tornando-a desfigurada, 

monstruosa; o queixo, como o do Diabo, é definido por uma série de linhas 

repetidas, instituindo a insegurança, a incerteza por parte do leitor/espectador. 

 Ao enfatizar esta incerteza, Poty traz à tona um tema ou procedimento 

caro ao fantástico, que Tzvetan Todorov, em seu clássico ensaio Introdução à 

literatura fantástica, de 1970, empregou como o aspecto fundamental da sua 

definição do gênero. Sujeita a críticas, especialmente desenvolvidas pelos 

teóricos latino-americanos ‒ que, ao se debruçar sobre as manifestações do 

fantástico literário ibero-americano do século XX, perceberam as evidentes 

limitações da formulação todoroviana ‒, a definição de Todorov não deixa, no 

entanto, de colocar em relevo um procedimento recorrente e importante da 

literatura fantástica, que busca deixar o leitor em dúvida, suscitando a 

inquietação e a estranheza definida pelo conceito de “hesitação” (TODOROV, 

2008, p. 36-37). Para Rosalba Campra, no entanto, o aspecto fundamental do 

fantástico é a transgressão dos limites entre diferentes estatutos da realidade, 

originalmente marcados por uma fronteira insuperável. A definição de Campra 

tem a vantagem de agregar a noção de “incerteza” de Todorov a uma 

concepção mais ampla do gênero, que aprofunda a compreensão das 

estruturas narrativas do fantástico: 

[...] La trasgresión, al mezclar o invertir los términos en oposición, 
desbarata las coordenadas primordiales del individuo en condiciones 
de enunciarse en cuanto tal. [...] El yo se desdobla, o se desliza a 
otros soportes materiales, anulando la identidad personal; el tiempo 
pierde su direccionalidad irreversible, por lo que pasado, presente y 
futuro se desplazan, se reiteran, se engloban unos a otros; el espacio 
se disloca, borrando o intensificando las distancias. Los límites de 
tiempos, espacios e identidades diferentes se superponen y se 
confunden en un intrincado juego sin solución, o cuya solución puede 
preverse catastrófica. (CAMPRA, 2008, p. 34).5 

 

 

5 “A transgressão, ao mesclar ou inverter os termos em oposição, contraria as coordenadas 
primordiais do indivíduo em condições de enunciar-se enquanto tal. [...] O eu se desdobra ou 
desliza a outros suportes materiais, anulando a identidade pessoal; o tempo perde a sua 
direcionalidade irreversível, pelo que passado, presente e futuro se deslocam, se reiteram, 
englobam-se uns aos outros; o espaço se desloca, apagando ou intensificando as distâncias. 
Os limites de tempos, espaços e identidades diferentes se sobrepõem em um intrincado jogo 
sem solução, ou cuja solução pode prever-se catastrófica.” [T.L.] 
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 Esta concepção do gênero traz à tona algumas das características 

fantásticas da obra de Guimarães Rosa que foram pouco exploradas pela 

crítica, mais afeita aos aspectos linguísticos, mitológicos e histórico-sociais da 

obra do escritor mineiro. Algumas das capitulares de Poty para Universo e 

vocabulário do Grande Sertão apontam, precisamente, para a dimensão 

fantástica da obra roseana ‒ demonstrando como a imagem funciona, em 

determinados momentos, como um catalisador de novas compreensões críticas 

da obra literária. É o que ocorre na capitular da letra “J”, em que se vê uma 

cabeça de onça ‒ um jaguar (fig. 15). O vocábulo correspondente é 

Figura 16 - Orelhas de Grande sertão: veredas.  

 
Fonte: Poty Lazzarotto. Orelhas de Grande sertão: veredas, 1956. Reproduzido em 

FONTANA, 2010. 
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“jaguarado”, definido como “Semelhante a jaguar: ‘E Diadorim, jaguarado, mais 

em pé que um outro qualquer’” (CASTRO, 1970, p. 93). A representação visual, 

de matriz metonímica, estabelece, por outro lado ‒ de novo, para o leitor de 

Rosa ‒, uma conexão intertextual com outra narrativa roseana, “Meu tio, o 

iauaretê”, que narra a metamorfose de um caçador de onças no próprio animal 

que ele caça por ofício ‒ transformação essa materializada na deterioração 

progressiva e perda da linguagem e no progressivo apagamento do “eu” do 

narrador. Observando com atenção a cabeça de jaguar da capitular, vê-se que 

é uma cabeça levemente humanizada ‒ apontando, precisamente, para a 

transgressão dos limites entre o animal e o humano que é dramatizada no 

conto e que também está presente, ao nível metafórico, no vocábulo 

“jaguarado”. O próprio texto selecionado para apresentar o vocábulo 

estabelece a situação ambígua da transformação metafórica em animal: 

Diadorim, ainda que “jaguarado”, está “mais em pé que um outro qualquer”, ou 

seja, mais que os outros, em uma postura ereta típica do humano. 

 Um dos elementos de Grande sertão: veredas menos explorados pela 

crítica como aspecto propriamente fantástico ‒ e note-se que falamos em 

aspecto, não postulando a inserção integral da obra de Guimarães Rosa em 

qualquer definição do fantástico como gênero ‒ é a presença/ausência do 

Diabo no romance. Esta presença fantasmática, obsessiva, jamais 

materializada ao nível da narrativa direta, mas referida com compulsiva 

frequência pelo narrador, Riobaldo, é um dos motivos centrais do romance, e 

que demonstra, precisamente, a inegável presença da dimensão fantástica na 

obra de Guimarães Rosa. Na ilustração de Poty para a obra de Rosa, o Diabo 

aparece na capa da primeira edição de Grande Sertão: veredas, de 1956, 

assim como no mapa que compõe as orelhas do livro (fig. 16), realizado de 

acordo com recomendações precisas do escritor, como comentou o próprio 

artista:  

Foram quatro versões do mapa. O mapa era sempre o mesmo, mas 
as figuras, ele mudava: “Essa pra cá. Tira mais um pouco. Acrescente 
esse diabo. Não, põe ali. Não, põe aqui.” Até que chegou no ponto 
que ele queria. O que ele pretendia, não sei, não. Ele me disse os 
elementos e eu compus: o diabo, a personagem feminina, a coruja... 
O símbolo do infinito era só o que ele queria como ilustração, no final, 
além do mapa. Eu presumo que o mapa é como se fosse um resumo 
do livro. (LAZZAROTTO apud GALVÃO; COSTA, 2006, p. 34). 
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 Assim como no texto, a presença do 

Diabo na capa e, principalmente, no mapa, 

é elusiva; já no texto crítico de Nei Leandro 

de Castro, Poty emprega o Diabo de forma 

mais explícita, na capitular “D” (fig. 13), 

comentada acima, e na capitular “R” (fig. 

17) ‒ em que a criatura mitológica aparece 

diretamente articulada com o redemoinho, 

“redemunho” na língua roseana, signo 

fundamental da sua inapreensibilidade, da 

sua natureza fugaz e fantasmática. A 

figura do Diabo, no canto da imagem, 

articula-se pouco com as linhas puramente 

gráficas que indicam o redemoinho: como 

em outras imagens de Poty, aqui a figuração é desarticulada, heterogênea, 

instituindo o desconforto, a inquietação visual, distante de qualquer sistema 

mais unificado de representação. 

 As capitulares de Poty, assim, estabelecem com os textos que ilustram ‒ 

e que, ao mesmo tempo, compõem, já que também são letras ‒ esse 

rompimento das fronteiras entre o representável e o irrepresentável, figurando 

também o rompimento de fronteiras entre o humano e o não-humano, seja este 

diabólico, monstruoso ou animal, ou entre o material e o imaterial. Essa 

transgressão de fronteiras, apontando para a dimensão fantástica da obra de 

Rosa, aparece no conjunto das capitulares na obra de ilustração literária de 

Poty como uma quebra dos limites entre o texto e a imagem, em que esta deixa 

de ser mera ilustração ‒ termo que com infeliz frequência é empregado de 

forma pejorativa em diferentes contextos artísticos, literários ou acadêmicos ‒ 

para ser ao mesmo tempo texto, interpretação e comentário crítico. Trazendo 

consigo a reminiscência de imagens ligadas à religião e à solenidade ‒ suas 

ancestrais, as iluminuras medievais ‒, as capitulares de Poty estabelecem, 

para o leitor, a expectativa da sacralidade do texto, despojada, porém, da 

dimensão religiosa. Esta sacralidade, estabelecida de forma paródica, rompe 

Figura 17 - Poty Lazzarotto, 
ilustração para Universo e 

vocabulário do Grande Sertão, 
1970, p. 123. 
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tanto os limites entre o sagrado e o profano como entre os diferentes gêneros 

textuais, impondo-se como elemento poético em um texto de natureza analítica 

e crítica, mas que não se furta, no entanto, à dimensão criativa e imaginativa. 

E, ao romper esta distinção de gêneros, Poty transforma a recepção da obra 

lida, apontando para outras possibilidades críticas sobre a obra de Guimarães 

Rosa, demonstrando nela a pertinência dos elementos fantásticos, das 

metamorfoses inquietantes e das presenças fantasmáticas e incertas. 
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