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APRESENTAÇÃO 

 

A coletânea de textos apresentadas neste livro é fruto 

da 4ª Jornada do SELEPROT – olhares sobre os textos: verbal 

e não verbal.  O evento foi realizado no dia 19 de setembro 

de 2019, na Universidade Estadual de Mato Grosso Sul 

(UEMS) em Campo Grande/MS e teve por objetivo apresen-

tar discussões sobre as seguintes temáticas: 

1) A leitura de textos verbais e não verbais 
como possibilidade de acesso a diferentes 
informações; 
2) A finalidade dos gêneros discursivos em 
estudo; 
3) O sentido de uma palavra ou expressão 
nas frases analisadas; 
4) A dinâmica de cada linguagem na produ-
ção de sentido; 
5) As manifestações culturais na perspec-
tiva dos textos dos estudantes; 
6) A linguagem como instrumento de cons-
trução da cidadania. 

Essa ação se traduziu na colaboração entre três gru-

pos de pesquisa: o SELEPROT (Semiótica, Leitura e Produção 

de Texto), coordenado pela Profa. Dra. Darcilia Simões 

(UERJ), o NuPeQ/UEMS (Núcleo de Pesquisa em Quadri-

nhos), coordenado pelo Prof. Dr. Nataniel dos Santos Gomes 

e o Núcleo de Pesquisa em Linguística Aplicada/UEMS, 
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coordenado pelo Prof. Dr. Ruberval Franco Maciel. O evento 

contou com a participação de pesquisadores pertencentes a 

UEMS, UFMS e UERJ e aproximadamente 400 participantes.  

As temáticas desenvolvidas na 4ª Jornada do SELE-

PROT abordaram questões relacionadas ao texto verbal e 

não verbal sob diferentes olhares. A palestra de abertura dis-

cutiu as dinâmicas das linguagens nos processos produções 

de sentido para além das fronteiras linguísticas e semióticas. 

Na primeira mesa-redonda, intitulada – Os olhares obre o 

texto verbal e o não verbal – foram abordados os seguintes 

temas: Verbal e não verbal na seleção vocabular; Semiótica e 

iconografia cristã; Memes: condição sígnica e semiose no 

contexto das redes/mentes sociais; Monumentos: em busca 

de sentidos. A segunda mesa-redonda sob a temática – Tex-

tos híbridos: a linguagem das histórias em quadrinhos – fo-

ram tematizados aspectos referentes aos temos multisse-

mióticos, a partir dos seguintes olhares ligados a nona arte: 

Demolidor e o livro de Jó; Reino do Amanhã: uma leitura 

além da batalha herói x vilão;  Mangás Shonen: arcos estéti-

cos, temáticos e afetivos; A representatividade de símbolo 

da paz dos super-heróis de All Might e Superman. Além de 
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um trabalho sobre literatura: Autorretrato: relações entre 

Manuel Bandeira e Rosana Ricalde. 

Desejamos uma boa leitura da coletânea de textos 

apresentados neste livro! 

Organizadores 

  

  



PREFÁCIO 

 

GÊNEROS TEXTUAIS E INTERTEXTUALIDADES 

 

Â ngela Rita Christofolo de Mello 

 

Com a denominação “Semiótica, Leitura e Produção 

de Textos” o SELEPROT constitui-se um Grupo de Pesquisa 

criado em 2002, registrado no Diretório Nacional de Grupos 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-

nológico (CNPq). O seu objetivo é reunir estudiosos que in-

vestigam a contribuição semiótica para a aprendizagem da 

leitura e da produção de textos. O Grupo propagou-se e ex-

pandiu-se para a multidisciplinaridade. Atualmente, sua re-

presentatividade inclui os estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Goiás, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Pará. Todavia, a sua 

meta é integrar pesquisadores de todos os Estados brasilei-

ros. Representantes internacionais dos Estados Unidos da 

América (EUA) e da Itália (Turim), também integram o SE-

LEPROT. 
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Â realização da “4ª Jornada do SELEPROT” (Semió-

tica, Leitura e Produção de Texto), em 19 de setembro de 

2019, com a temática “Olhares sobre o texto verbal e não 

verbal”, sob a coordenação geral dos Professores Doutores 

Nataniel dos Santos Gomes e Ruberval Franco Maciel e da 

Professora Mestre Vanderlis Legramante Barbosa, originou 

esta publicação. Compõem o livro, dez artigos com discus-

sões diversificadas e interessantíssimas, relacionadas a im-

portância da interpretação de todos os gêneros textuais que 

circulam nas diferentes esferas sociais, sejam estes verbais 

ou não verbais, bem como da intertextualidade, presente em 

todos os gêneros.  

Magda Simone De Toni e Daniel Abrão, com o manus-

crito “Âutorretrato: relações entre Manuel Bandeira e Ro-

sana Ricalde”, abordam uma discussão com o propósito de 

“[...] incrementar os estudos sobre as possibilidades que en-

volvem o tema Autorretrato e ampliar o repertório que per-

meia a expressão artística no exercício interartes.”  

Os autores, a partir da interação e da expressão que a 

literatura e as artes visuais demonstram por meio da leitura 

da trajetória do poeta Manuel Bandeira e da artista contem-

porânea Rosana Ricalde, apresentam análises de suas 
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interfaces. A partir disso, destacam o conceito de autorre-

trato que o diálogo interartes, desencadeado entre as obras 

desses dois artistas, provocou.  

Ao analisarem o poema de Bandeira “Âuto-retrato”, 

concentraram-se na produção de imagens que o poema 

emana. Em relação à Rosana Ricalde, a presença das imagens 

construídas com palavras em suas obras, particularmente na 

apresentação das obras de arte que compõem a exposição 

“Palavras Compartilhadas”, foram o ponto de partida. 

A interessante discussão desenvolvida no manuscrito 

é finalizada com o intrigante questionamento: “quem sabe 

onde começa a literatura e termina a arte, ou onde a visuali-

dade se renova e continua a instigar o imaginário?” Este 

questionamento, por sua vez, apresenta uma certeza:  

a arte não se encerra numa obra, ela povoa o 
imaginário humano e comunica pela cor, pelo 
reflexo, pelo contexto e pelo olhar que se re-
flete, respeitando, assim, os vários ângulos 
que possibilitam interpretar a literatura e a 
arte, de modo particular.  

Por isso, a imagem se traduz em palavra e a palavra 

se traduz em imagem, ambas são expressões do pensamento, 

transformadas em artes, pois “Tentar dar uma forma 
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concreta ao imaginado é, de qualquer modo, uma atividade 

de tipo artístico.” (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 104) 

Eluiza Bortolotto Ghizzi, no manuscrito “Semiose dos 

memes e estratégias para ativar a nossa percepção”, recorre 

a vários autores para, por meio de um ensaio teórico, concei-

tuar expressivo vocabulário relacionado ao surgimento dos 

memes de internet, a partir do desenvolvimento das tecno-

logias digitais de informação e comunicação.   

Para tanto, a autora discorre acerca dos “conceitos 

gerais da semiótica peirceana, como os de signo e de semi-

ose, aliados aos de ícone, índice e símbolo”, bem como “ao 

pragmatismo e aos conceitos de mente, hábito e diversifica-

ção oriundos da filosofia peirceana”. Na percepção da autora, 

a “noção semiótica de interpretação” colabora na compreen-

são “da semiose dos memes”, e da sua propagação via inter-

net (redes sociais), bem como suas consequências influenci-

áveis às culturas, nos diferentes contextos. Por fim, apre-

senta “estratégias semióticas” com vistas a ativar e a manter 

a percepção ativa das pessoas diante dos memes propaga-

dos. 

Neste sentido, ela dialoga com as “noções da filosofia 

e da semiótica peirceanas” e articula “o conceito de meme e 
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aspectos da história desse conceito”, a partir da sua origem 

no evolucionismo biológico. Assim, destaca que o meme é 

um conceito que se sobrepõe ao advento da internet e, es-

tudá-lo, ajudará na compreensão de muitas manifestações 

sociais. Mesmo porque, os memes expressam contextos so-

ciopolíticos, econômicos e culturais reais por meio de inú-

meras e diferentes linguagens semióticas.  Como afirma    

Peirce (1977, p. 74), “O símbolo pode, como a esfinge de 

Emerson, dizer ao homem: De teu olho sou um olhar.” 

Ao propagar ideias e realidades de uma mente para 

outra, os memes produzem cópias destas ideias e realidades, 

por isso sua propagação pode ser perigosa. Isso porque, os 

memes de internet nem sempre tem compromisso com a 

verdade dos fatos. Por sua vez, as falsas verdades podem ser 

mais persuasivas.  Como afirma a autora,  

[...] não são as ideias nem os fatos, predomi-
nantemente, que estão na base do espalha-
mento dos memes, mas a sua aparência, suas 
qualidades, sua capacidade de afetar nossos 
sentimentos.  

Com esta compreensão, adverte que  

Devemos considerar, a partir disso, a possibi-
lidade lógica de, em determinadas situações, 
estarmos agindo no espalhamento de ‘falsos 
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fatos’ ou ideias com as quais não estamos de 
acordo.  

A autora conclui o manuscrito, e por isso a importân-

cia da sua leitura, de que a “guerra dos memes” não descarta 

a hipótese de, por meio de suas semioses, trazer possibilida-

des de ser uma porta aberta as denúncias de toda ordem, en-

quanto muitas se fecham.  

Maria Luceli Faria Batistote, com o manuscrito “Mo-

numentos: em busca de sentidos”, conceitua leitura como  

um ato de linguagem, assim como a relação do 
homem com o mundo também o é, as relações 
humanas estabelecidas no seio de uma socie-
dade são sempre regidas pelo mecanismo da 
produção de sentidos e, por esse motivo, me-
diatizadas pela linguagem.  

Com esta compreensão, a autora apresenta alguns 

monumentos existentes em Campo Grande, capital do Mato 

Grosso do Sul, e lança o questionamento: “Como realizar a 

leitura de um monumento, sem deixar de lado a experiência 

sensível da língua e a experiência cultural do mundo?”  

Compreendida enquanto “um ato de linguagem” a lei-

tura de um monumento vincula-se ao sentido dado pelo seu apre-

ciador/leitor. Neste sentido, a autora expressa que  
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a cultura é um valor buscado pelo actante-tu-
rista, e não um valor negativo que ele procura 
evitar. O que a esfera turística propõe é justa-
mente a possibilidade de reencontro com a 
natureza por meio da contemplação do pro-
duto-monumento. 

Com esta defesa, destaca que no estado de Mato Grosso 

do Sul, que por sua biodiversidade, atrai turistas do mundo in-

teiro, especialmente para Bonito e o Pantanal, há outras atrações 

turísticas na sua capital, Campo Grande. Estas atrações são mo-

numentos que representam fatos históricos deste estado que, 

para serem lidos, suas semioses precisam ser desvendadas. To-

davia, como afirma Oliveira (2004, p. 158), o semioticista é um  

desvendador das semioses que se entrecru-
zam na estruturação textual, quanto o de um 
articulador de áreas de conhecimento com as 
quais os seus objetos de estudo o levam a se 
defrontar em decorrência da especificidade 
de cada obra. 

Assim, para que uma aproximação entre monumento e 

turista, ou entre turista e monumento aconteça, além da compre-

ensão do sentido expresso no monumento é preciso também a 

apreensão do sensível, ou seja, de sentir o sentido. Assim, o mo-

numento, enquanto texto semiótico poderá “provocar atração e 

agregar a ele o caráter de satisfação, prazer, liberdade associado 

à natureza”, afirma a autora. 
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Em suas notas finais a autora reedita  

que a leitura da forma plástica e dos sistemas 
semissimbólicos apresenta-se como um meio 
adequado de dar conta do fato estético, o que, 
evidentemente, vai muito além de monumen-
tos.  

Com isso, afirma que os efeitos de sentir os sentidos a 

partir da leitura dos monumentos existentes na cidade de Campo 

Grande/MT, além de revelar traços históricos e da identidade 

sul-mato-grossense que valem a pena ser conhecidos, também 

“revelam o significativo papel turístico e social que subjaz à es-

cultura.” 

Sueli Maria Ramos da Silva inicia o manuscrito “Se-

miótica e Iconografia Cristã”, com uma epígrafe do Papa Gre-

gório Magno: “A pintura pode fazer pelos analfabetos o que a 

escrita faz pelos que sabem ler.” Desse modo, por meio dos es-

tudos da semiótica busca uma definição para o discurso religi-

oso, pois considera “que a semiótica faz emergir as especificida-

des de outros campos, nesse caso, o discurso religioso.” Como 

expressou o Papa Gregório Magno, as imagens eram considera-

das recursos didáticos, e suas mensagens poderiam ser interpre-

tadas por muitos fiéis não alfabetizados. 
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Para tanto, a autora propôs operacionalizar o conceito de 

semissimbolismo para “estudar a pintura iconográfica cristã” 

com vistas a alcançar o objetivo de  

analisar a iconografia no espaço litúrgico da 
Igreja Católica, notadamente, no que con-
cerne aos objetos estéticos de arte sacra bidi-
mensional e tridimensional.  

Especificamente, analisa a iconografia “da cruz bizantina 

de São Damião, ícone bizantino do século XII, pertencente à es-

piritualidade católica franciscana.”  

Dentre outras interpretações, a autora ressalta que “a cruz 

é o centro de todo o mistério cristão.” Isso por que, a análise 

semiótica “da cruz bizantina de São Damião” permitiu compre-

ender que “a análise iconográfica, enquanto estudo formal den-

tro da perspectiva semiótica ainda carece de novos estudos e re-

flexões dentro da área.” Neste sentido, expressou o desejo que 

estudos desta natureza se intensifiquem para que  

as bases para a ampliação dessa problemática 
e para a compreensão do espaço iconográfico 
da Igreja Católica, notadamente, no que diz 
respeito aos elementos de arte sacra bidi-
mensional e tridimensional,  

aconteça.  Como afirma Scomparim (2008, p. 11), “a iconografia 

é um elemento peculiar da decoração do espaço litúrgico cris-

tão.”  
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Darcilia Simões, autora do manuscrito “Verbal e não 

verbal na seleção vocabular”, em suas palavras iniciais, destaca 

a importância da linguagem verbal e não verbal, e, vai além ao 

afirmar que a linguagem verbal não supre todas as necessidades 

dos falantes, por isso há a necessidade de outras formas 

comunicativas, a exemplo da linguagem não verbal. Como 

afirma Calvino (1990, p. 99), há na mente humana “[...] um 

cinema mental que converte em imagem tudo o que vemos ou 

ouvimos.” 

Com esta compreensão a autora justifica e reedita a 

necessidade de o processo de escolarização formal trabalhar com 

todos os tipos de linguagem, verbal, não verbal, multimodal, 

pois a pluralidade de linguagens presentes nos diferentes 

contextos sociais exige dos falantes novas práticas de 

linguagens. Isso porque, a compreensão da diversidade de 

formas de comunicação exige dos falantes domínios de 

habilidades específicas, que precisam ser apreendidas. 

Assim, com uma importante discussão relacionada ao 

trabalho com textos verbais e não verbais, a autora, em suas 

palavras finais destaca que as aulas de língua valorizem o es-

tudo do vocabulário, com leitura e discussão de textos que 

explorem “as relações possíveis entre a organização textual 

e o potencial icônico dos textos”, tendo em vista “a 
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capacidade de formar imagens mentais a partir de formas da 

língua.” Âo formar imagens mentais os textos geram ima-

gens na mente que o interpreta e, com isso, ativam “proces-

sos cognitivos que podem orientar/desorientar o processo 

de leitura e compreensão.” Mesmo porque, da competência 

do falante em selecionar e combinar os itens léxicos depende 

a leitura e a compreensão dos diferentes gêneros textuais. 

Luiz Eduardo Fernandes Moraes e Nataniel dos San-

tos Gomes, autores do manuscrito “Â representatividade de 

símbolo da paz dos personagens Superman, em Reino do 

Amanhã, e All Might, de Boku no Hero Academia”, analisam 

os atos, o papel social e a filosofia “de ambos os personagens 

perante os outros heróis dos respectivos universos”, a fim de 

construírem “um comparativo entre ambos, utilizando algu-

mas obras em que contam com a presença e transparecem 

os arquétipos que constituem os super-heróis estudados.” 

Com esta proposição, abordam a construção dos va-

lores nas histórias em quadrinhos e mangás tal como as for-

mas que o heroísmo é trabalhado, passando para análises do 

simbolismo heroico, tanto do All Might, quanto do Super-

man. Por fim, estabelecem uma analogia entre ambos, 
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destacam as semelhanças e as diferenças entre o símbolo da 

paz criado pela cultura ocidental e oriental. 

Desse modo, apresentam uma interessante discussão 

em que fundamentam os aspectos característicos dos heróis 

em questão. Em relação à análise comparativa, destacam que 

há “uma grande relação entre a representatividade de am-

bos”, visto que os heróis retratam para a população, senti-

mentos de esperança e verdade, “que sempre seguem um có-

digo de ética para manter a sociedade segura.” Âssim, por 

mais tormentosa que a situação se apresente, os heróis sem-

pre a superam, e, com isso, se destacam como heróis por ex-

celência, com uma referência social para o mundo seguir. 

Outras semelhanças observadas nas análises referem-se ao 

fato de que ambos demonstram a preocupação de assegura-

rem um sucessor ou outros heróis, bem como as semelhan-

ças posteriores a aposentadoria de ambos, “ato responsável 

por aumentar os índices de criminalidade e diminuir as es-

peranças da população.” 

As análises evidenciam que os heróis se traduzem em 

símbolos da paz em que a verdade e a justiça são adjetivos 

possíveis de serem construídos. Por isso, a relevância do ar-

tigo para a educação, pois trabalhar histórias em quadrinhos 
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de heróis contribui para que os estudantes assumam atitu-

des que resultem em posturas de justiça, respeito, valoriza-

ção, igualdade, paz e tantas outras que poderão constituir 

um mundo harmônico, com pessoas mais humanas. Como 

afirma Freire,1  

A Paz nos faz rir e sentirmo-nos mais gente. A 
Paz vem embrenhada da capacidade de dar 
vivência à vida democrática, socialmente a 
ser vivida por todos e todas sob a égide da to-
lerância. 

Vanderlis Legramante Barbosa, autora do manuscrito 

“Reino do amanhã: uma leitura além da batalha herói x vi-

lão”, apresenta em sua composição  

unidades de entendimento que variam de 
uma complementação entre verbal e não ver-
bal, de uma ligação intertextual ou de associ-
ações de inferências e levantamentos de no-
vas percepções.  

Neste sentido,  

a sequência narrativa, gera graus de entendi-
mento ao leitor e são, segundo Cagnin (1975), 
amparados por Barthes (1964), identificados 
a partir de fases, gerando dimensões de sen-
tidos desencadeados no que a autora 

 
1 FREIRE. Ana Maria Araújo. Educação para a paz segundo Paulo Freire. Dis-
ponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/25531981.pdf. Acesso em: 04 
de setembro de 2019. 
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denominou de três processos: de liberação, 
de fixação e de ligação.  

Ela trabalha com esses conceitos com o objetivo de 

observar “alguns aspectos desses processos na obra Reino do 

Amanhã de Mark Waid (roteiro) e Âlex Ross (arte).” 

Na interpretação da autora, “a obra analisada, Reino 

do Amanhã, é um exemplo de aberturas e conexões com o 

texto bíblico.” Âs escolhas dos elementos simbólicos (ver-

bais e não verbais), traduzem “aspectos que podem ser com-

parados e/ou ressignificados de acordo com a apreensão e 

compreensão da leitura e da interação das linguagens.” Âs-

sim, expressa que os aspectos semióticos e intertextuais de 

Reino do Amanhã analisados valorizam  

a interpretação das diversas linguagens (es-
pacial, gestual, visual, linguística), represen-
tadas por ícones, as quais permeiam o gênero 
das HQs e estão presentes na obra,  

o que viabiliza o diálogo com o texto bíblico “Âpocalipse” e 

outras compreensões/interpretações. 

Â autora, em seus apontamentos finais infere “que há 

um programa interno à composição dos quadrinhos que 

aproxima a figura do herói dentro da cultura cristã.”  Essa  
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perspectiva estabelece no receptor impres-
sões presentes no fundo psicológico e filosó-
fico da cultura, desenvolvendo uma trama 
com todas as nuances que extrapolam histó-
rias simples e emblemáticas entre heróis e vi-
lões. 

Neste sentido, na obra analisada observa-se  

temáticas ligadas à compaixão, à entrega, à 
abnegação, à bondade, à coragem, à dúvida, 
ao medo, entre outros valores, presentes no 
sentimento coletivo já enraizado no ocidente.  

A importância da HQ analisada está,  dentre muitos outros 

aspectos que a autora ressaltou, “na percepção multissemiótica, 

construída pelos signos e revestida por índices,” que fazem  

interfaces a outros textos, situações, que en-
globam tanto as histórias de aventura e ação, 
típica de super-heróis, como também propi-
ciam diálogos entre o texto verbal e não ver-
bal. 

 Na interpretação da autora, isso se deve ao fato de que as 

HQs, em suas essências, possuem “mais do que simples traços 

artísticos,” nelas “há princípios, modelos e reflexões” relaciona-

das ao mundo com seus inúmeros contextos.  

Nataniel dos Santos Gomes, autor do manuscrito “Demo-

lidor e Jó: um diálogo entre a saga A Queda de Murdock e o 

livro bíblico do Antigo Testamento”,  dialoga com  
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o arco em quadrinhos do personagem Demo-
lidor (em inglês, Daredevil), em A Queda de 
Murdock, da editora estadunidense Marvel, 
com o livro bíblico do Antigo Testamento Jó. 

  Pautado nos estudos de Kristeva ([1969], 2005), Greimas 

(1973) e Koch (2000), sua análise lança mão da intertextualidade 

ao compreender textos “como um mosaico de citações, indi-

cando que o texto não surge do nada, ou seja, todo texto é a as-

similação e metamorfose de outro texto.”  

Com uma interessante discussão o autor concluiu que 

“Â operação intertextual entre textos, especialmente nas si-

tuações que se manifestam em diferentes mídias ou gêneros, 

pode ser entendida como um processo de adaptação.” Por 

sua vez, “a adaptação, a intertextualidade e a tradução po-

dem ser usadas com uma forma de revitalizar o original para 

um novo público.” Com esta compreensão, afirma que a in-

tertextualidade está presente em todos os gêneros e que, por 

isso, não existe um texto puro.  

A análise realizada entre Demolidor (saga A Queda de 

Murdock) e Jó (Livro bíblico do Antigo Testamento), reedita 

que todo texto traz outros textos dentro de si, em níveis va-

riados, que podem ser reconhecidos de forma imediata ou 
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não, por isso aspectos intertextuais estão presentes em to-

dos os gêneros textuais. (GREIMAS, 1973). 

Ravel Giordano Paz, autor do manuscrito “Nanatsu no 

Taizai (The Seven Deadly Sins) e os mangás shonen: arcos 

temáticos, estéticos e afetivos” afirma que ao “imiscuir de 

forma mais direta no trânsito cultural Oriente/Ocidente, Na-

natsu no Taizai se torna um trabalho particularmente inte-

ressante.” Neste sentido, o autor se vale dele “para ilustrar a 

forma como os arcos temáticos e estéticos se formam e se 

relacionam nos mangás shonen.”  

Com o objetivo de retratar um movimento, afirma 

que acompanhará “mais de perto um dos muitos arcos, ou 

miniarcos, em que a narrativa em curso pode ser dividida.” 

Para tanto, destaca que  

([...] ao contrário dos ciclos, a maioria dos ar-
cos não se fecha, e isso vale para os dois sen-
tidos da palavra em jogo aqui): aquele que tal-
vez possamos chamar de “arco da segunda 
ofensiva dos demônios sobre a Britannia” – 
no caso, os demônios muito sugestivamente 
denominados Os Dez Mandamentos. 

Nas conclusões de sua análise o autor pondera que 

“Não é apenas a variedade de tons, recursos e situações que 
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confere riqueza e dinamicidade a Nanatsu no Taizai´ [...]”. 

Isso porque, em sua interpretação  

A problemático ético-moral-afetiva, ou seja, o 
que chamamos de arco axiológico, é tão fun-
damental na narrativa quanto a ação e os ele-
mentos estéticos, aos quais ela se integra a 
ponto de se tornar indissociável deles.  

Ele infere que um aspecto que  

se intensifique particularmente em Nanatsu 
no Taizai, e lhe confira um encanto particular, 
seja a variedade de elementos articulada num 
todo coeso e forte – o vocabulário épico, aqui, 
é necessária justiça poética.  

Todavia, afirma que tal aspecto “também se constitui 

e implica na força desse arco axiológico: as alturas, amplitu-

des e profundezas do “humano”. 

O autor complementa que  

O arco axiológico – que é também ideológico 
– de Nanatsu no Taizai não exclui o humano 
enquanto abertura para a alteridade social, 
mas é aí que ele tende a se encurtar e, diga-
mos, afunilar mais facilmente.  

Âcrescenta ainda que “reside algo de um viés elitista 

na representação de um povo alienado o bastante para sa-

crificar seus ‘sagrados’ defensores [...]” e complementa que  
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em se tratando de uma diegese sobre a qual 
paira um espírito liberal-aristocrático: diga-
mos que liberal (pero no mucho) nos costu-
mes e aristocrático nas relações sociais – ou, 
mais propriamente, de classe. 

Ruberval Franco Maciel e Felipe Garcia Pereira, auto-

res do artigo “Âs dinâmicas das linguagens nos processos de 

construção de sentidos para além das fronteiras linguísticas 

e semióticas: diálogos entre multimodalidade e translingua-

gem em contextos médicos”, afirmam que em uma perspec-

tiva pós-estruturalista é possível se ter uma compreensão 

ampliada dos processos de construção de sentidos. A partir 

desta afirmação, abordam “os processos de construção de 

sentido, com destaque aos estudos de multimodalidade, le-

tramento sensorial e translinguagem.” Âssim, os autores an-

coram-se nos estudos de Lemke (2019) e no letramento mul-

tissensorial para destacar “dois conceitos – meaning (sen-

tido) e feeling (sentimentos)” e, a partir deles, promovem 

“um diálogo transdisciplinar entre as áreas de linguagem e 

saúde”.  

A interessante discussão é concluída com afirmações 

de que a construção de sentidos é um processo que trans-

cende a mensagem dada por meio da linguagem verbal e não 

verbal, “uma vez que as representações sensoriais, espaciais, 
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entre outras, também produzem significações”. Mesmo por-

que, os sentidos e os significados atribuídos aos fatos, são in-

terrelacionado e dependem do contexto e da cultura. Com 

esta compreensão, diferentes formas de construções de sen-

tidos podem ser interpretadas em um contexto médico. 

Neste contexto, o letramento do paciente dependerá, de 

certa forma, da responsabilidade do profissional da saúde 

que traduzirá a mensagem da imagem ao paciente. Desse 

modo, promoveram diálogos entre as áreas de linguagem e 

saúde, mesmo porque, neste caso, a  

multimodalidade é um aspecto inerente ao 
ato de comunicação médico-paciente, e por 
essa razão, criar espaços para estratégias de 
comunicação multimodal pode ampliar os as-
pectos da construção de sentidos,  

como também, “potencializar aspectos de sentidos e senti-

mentos, relacionando-os com a perspectiva de humanização 

em saúde.” 

Ao passo que desejo aos leitores de todos os artigos 

que compõem este livro, significativas aprendizagens, 

afirmo que prefaciá-lo foi um desafio que me proporcionou 

instigantes questionamentos, como também ampliou meus 

conhecimentos acerca das leituras de gêneros textuais 
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diversos, sejam estes verbais ou não verbais. Esculturas, mo-

numentos, imagens, paisagens, pinturas, histórias em qua-

drinhos, de heróis, de mitos, de seres humanos, Escrituras 

bíblicas, biografias brasileiras e estrangerias, deuses e de-

mônios, retratados em forma de textos verbais ou não ver-

bais, traduzem o movimento interarte existente entre a lite-

ratura, a arte e os fatos reais, ou seja entre a ficção e a reali-

dade.  

Ao finalizar este prefácio, destaco o materialismo his-

tórico e, por que não, o movimento dialético observado nos 

manuscritos. A concretude dos fatos pesquisados, desdo-

brou-se em investigações e análises que reeditaram, dentre 

outros aspectos, que todos os gêneros textuais, que circulam 

em todas as esferas sociais, não surgiram ao acaso, do cavo. 

Estes constituíram-se, como afirma Koch (2000), de meta-

morfoses de outros textos e contextos. Segundo Marx 

(1983), o ponto de partida de uma nova construção é sempre 

a partir do que já se tem, ou seja, é a concretude dos fatos 

que demarca o novo conhecimento construído. Neste movi-

mento, arte, literatura, imagens e textos verbais e não ver-

bais, se inter-relacionam ou interconectam e formam na 

mente humana, novas interpretações.  
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AS DINÂMICAS DAS LINGUAGENS PARA ALÉM DAS 

FRONTEIRAS LINGUÍSTICAS E SEMIÓTICAS: DIÁLO-

GOS ENTRE MULTIMODALIDADE E TRANSLINGUA-

GEM EM CONTEXTOS MÉDICOS1 

 

Ruberval Franco Maciel 

Felipe Garcia Pereira 

 

Introdução 

Linguagem verbal e não verbal são duas expressões comu-

mente utilizadas para se abordar os diferentes tipos de lin-

guagem. No entanto, tal visão estruturalista se pauta em uma 

noção reducionista e binária de se conceber a linguagem. Ou-

tra possibilidade mais ampliada de se olhar para os proces-

sos de construção de sentidos tem sido promovida pela pers-

pectiva pós-estruturalista. Nesse sentido, buscamos, neste 

capítulo, abordar os processos de construção de sentido, 

com destaque aos estudos de multimodalidade, letramento 

sensorial e translinguagem. Para ilustramos a discussão, 

pautar-nos-emos em Lemke para enfatizarmos dois concei-

tos – meaning (sentido) e feeling (sentimentos) e a partir de 

 
1 Este texto foi parcialmente publicado na Revista Philologus: PEREIRA, F.G; 
MACIEL, R.F. Processos de construção de sentidos para além da dicotomia 
verbal e não verbal em contextos médicos. Revista Philologus, v. 25. Rio de 
Janeiro: CiFEFiL, 2019, p. 2674-2681. 
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olhares situados, buscaremos promover um diálogo trans-

disciplinar entre as áreas de linguagem e saúde. 

A comunicação contemporânea, para Rocha e Maciel 

(2019, p. 119) é sócio-historicamente marcada  de forma di-

nâmica e complexa nas quais as relações sociais “consti-

tuem-se em meio à e por meio da medicação de signos de to-

das as naturezas – verbais, visuais, sonoras, sensoriais”. 

Nessa ótica, a multimodalidade, principalmente das duas úl-

timas décadas, tem ganhado destaque no contexto acadê-

mico. A partir da multimodalidade, sobretudo, sob influência 

de uma orientação etnográfica, os linguistas têm buscado en-

tender os processos de construção de sentidos abordando as 

diferentes formas de representação e comunicação. Nesse 

sentido, Adami (2017, p. 452) aponta que como um fenô-

meno da comunicação, a multimodalidade se define pela 

“combinação de diferentes recursos semióticos ou modali-

dades” (imagem estática ou em movimento, fala, escrita, la-

yout, gestos, entre outros), em textos e em eventos comuni-

cativos.  

Como um campo de pesquisa, a autora chama atenção 

para o fato de que a multimodalidade se ocupa em desenvol-

ver teorias, ferramentas analíticas e descrições para  o 
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estudo da representação e comunicação, levando em consi-

deração as modalidades como princípio organizador. Em-

bora os estudos sobre  multimodalidade possam ser aborda-

dos por diferentes perspectivas teóricas, Adami (2017) des-

taca quatro pressupostos em comum, sendo eles 

1) Toda comunicação é multimodal; 
2) As análises focadas unicamente ou ex-

clusivamente na língua não podem ade-
quadamente representar o sentido; 

3) Cada modalidade possui possibilidades 
(affordances) surgindo de suas materia-
lidades e de suas histórias sociais que 
moldam seus recursos para suprir de-
terminadas necessidades de comunica-
ção; 

4) As modalidades se integram, cada uma 
com um papel especializado para a 
construção de sentidos.  (ADAMI, 2017, 
p. 451) 

Com base nesses quatro princípios, podemos afirmar que as 

inter-relações entre as modalidades são a chave para a com-

preensão de cada elemento de comunicação. A partir da se-

miótica social, o grupo da Nova Londres buscou didatizar 

como os sentidos podem ser representados a partir da com-

binação de cinco modos de representação:  linguístico, vi-

sual, gestual, espacial e sonoro. Nesse sentido, o texto 
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multimodal se constitui pela combinação de duas ou mais 

modalidades. Embora os autores (KRESS, 2000, 2010; COPE; 

KALANTIZIS, 2000, entre outros) buscaram problematizar e 

expandir os processos de construção de sentidos por inter-

médio cinco modalidades, Barbosa e Maciel (2019) chamam 

atenção para o fato que é limitado restringir os processos de 

construção de sentidos a cinco modalidades. Além desses, 

poderiam se acrescer outros modos de significações como, 

por exemplo, os aspectos sensoriais como o cheiro, o pala-

dar, o toque, entre outros que também representam formas 

de construção de sentidos e, portanto, de se expandir a o en-

tendimento acerca do que concebemos por texto e por lin-

guagem multimodal. Além disso, os processos de construção 

de sentidos podem ser discutidos de uma maneira ampliada 

a partir dos conceitos de translinguagem (ROCHA e MACIEL, 

2019; CANAGARAJAH, MACIEL e ROCHA, no prelo) e assem-

blagem (PENNYCOOK, 2017), conforme discutiremos mais a 

seguir neste capítulo. 
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Processos de Construção de sentidos a partir da semió-
tica social 

A semiótica social volta a atenção para o construtor 

de signos no mundo material e os mecanismos sociais utili-

zados para a construção significados. Para isso, o sujeito 

construtor de signos recorre a regularidades visualizadas 

nas interações sociais praticadas por todos os tipos de soci-

edade humana em todos os períodos da história (KRESS, 

2010). A semiótica social investiga como as pessoas usam re-

cursos semióticos para produção de artefatos comunicati-

vos, bem como nas possibilidades de interpretá-los em um 

contexto de situações sociais e práticas específicas. 

A perspectiva da semiótica social se difere da pers-

pectiva saussuriana de signo como uma associação arbitrá-

ria entre uma forma (significante) e sentido (significado). Na 

tradição estruturalista de Saussure, a posição de uma rela-

ção arbitrária entre significante e significado enfatiza a lín-

gua como um sistema (langue) e desconsidera como os indi-

víduos e grupos sociais moldam seus signos (por intermédio 

de um ato individual parole) e, portanto, desconsidera os sis-

temas de valores e poderes construídos socialmente. Em 

oposição, ao traçar a relação entre o significante e o signifi-

cado, os analistas multimodais levam em consideração os 
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contextos sociais, culturais e materiais dos produtores de 

sentidos no tempo de produção do signo. 

Essa discussão sobre sentidos também já tem sido   

realizada por outros autores bem antes dos estudos sobre 

multimodalidade.  Ao conceber a significação a partir de uma 

visão situada e social da linguagem,  Bakhtin (1995) afirma 

que 

 [...] a significação não está na palavra nem na 
alma do falante, assim como não está na alma 
do Lide . Ela é o efeito da interação do locutor 
e do receptor produzido através do material 
de um determinado complexo sonoro. É como 
uma faísca elétrica que só se produz quando 
há contato de dois pólos opostos. Aqueles que 
ignoram o tema (que só é acessível a um ato 
de compreensão ativa e responsiva) e que, 
procurando definir o sentido de uma palavra, 
atingem o seu valor inferior, sempre estável e 
idêntico a si mesmo, é como se quisessem 
acender uma lâmpada depois de terem cor-
tado a corrente. Só a corrente da comunicação 
verbal fornece a palavra a luz da significação. 

(BAKHTIN, 1995, p. 132, apud AZARI, 2018). 

Relembrando Bakhtin,  Azari (2018) aponta que  

o sentido pessoal é sempre o sentido de algo, 
ligado a um contexto, de forma que os signifi-
cados não se realizam a si mesmo, mas no mo-
vimento do sentido pessoal e da interação. 
Por essa razão, a encarnação dos sentidos nos 
significados é essencial, de maneira que não 
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há apropriação do significado sem o sentido 
pessoal.  

Ao associarmos essas considerações à semiótica so-

cial, podemos dizer que a interpretação é moldada por mui-

tos fatores sociais, incluindo prática, experiência e função 

exercida na sociedade. Os recursos semióticos são sempre 

construídos socialmente, são culturalmente disponíveis 

para os membros da sociedade e são usados em ações soci-

ais. Assim, os modos são recursos semióticos usados para 

produzir determinado significado e eles estão indexicaliza-

dos a uma cultura, incluindo imagem, escrita, gestos, fala, 

imagem em movimento.    

O termo sentido, para Kress (2019, p. 12), está relaci-

onado à "mediação entre o mundo, um trabalho semiótico 

individual ao fazer sentido desse mundo e o resultado sem-

pre provisório desse processo de mediação.” Para o autor, os 

sentidos referem-se a esse terceiro aspecto,  

o resultado de unir os recursos semióticos in-
dividuais, permitindo-o a descrever e orde-
nar fenômenos significativos de todo tipo no 
mundo. (KRESS, 2019, p. 12)  

Nesse raciocínio, podemos afirmar que os signos são, 

ao mesmo tempo, sociais e individuais (agência individual na 
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escolha dos recursos e na constante reformulação). Kress 

(2019) chama atenção para o fato de que os signos,  

elementos constitutivos de sentidos, nunca 
são “usados’', mas sempre refeitos, como pro-
dutos sem cessar de novas construções de 
sentidos. 

Como campo de pesquisa, a semiótica social utiliza os 

modos (visual, gestual, linguístico etc.) como unidades de 

análise para traçar valores sociais, posicionamento, caracte-

rísticas identitárias projetadas por um texto, como formas 

de efeitos de sentidos para determinados públicos. Adami 

(2017) destaca que essa abordagem é importante para se le-

var em consideração os sentidos sociais do texto, uma vez 

que fornece ferramentas analíticas mais amplas do que as 

abordagens tradicionais, principalmente as que enfatizam 

apenas o aspecto discursivo. No entanto, a  referida autora 

reconhece que a multimodalidade possui certas limitações 

metodológicas. Além da semiótica social, Adami aponta que 

têm crescido os trabalhos que consideram perspectivas in-

terdisciplinares, principalmente a contribuição de outras ci-

ências sociais, bem como de outras áreas para se analisar os 

sentidos sociais dos textos multimodais.  
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Ao considerarmos a multiplicidade e complexidades 

de textos, Adami (2017, p. 465) chama atenção para o fato 

de que os textos contemporâneos são “selecionados, refor-

mulados, reutilizados com os mais diversos objetivados e 

disseminados em diferentes espaços semióticos.” Por essa 

razão, a autora aponta que olhar para textos únicos limita a 

observação do pesquisador. Há pelo menos uma década, 

Lemke (2009, p. 140) já mencionava que precisamos expan-

dir o “repertório de ferramentas analíticas para uma análise 

crítica multimidiática”. O autor explica que as produções 

transmidiáticas são feitas por corporações e, por isso, deve-

mos estar em consonância com a expertise dos estudos de 

mídia, da economia política, da ecologia cultural das identi-

dades, mercados e valores. Além disso, Adami (2009) re-

corre a Van Leeuven (2008) que afirma que o foco dos estu-

dos em multimodalidade poderia também dar ênfases à tec-

nologia, poder, restrições e formatos ideológicos impostos 

pelas ferramentas de softwares. Esses recursos oferecem 

templates que restringem nossas possibilidades de constru-

ções de sentidos, uma vez que nos induzem a sentidos pré-

estabelecidos com o propósito de regular o nosso uso de 
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recursos semióticos. Para tanto, a análise multimodal pode-

ria combinar teorias e abordagens interdisciplinares.  

Outro aspecto importante relacionado ao processo de 

construção de sentidos e pouco explorado se refere ao letra-

mento multissensorial. Nessa vertente, discutiremos, a se-

guir, dois conceitos centrais – sentidos (meaning) e senti-

mentos (feeling) – como uma forma analítica para promo-

vermos um diálogo transdisciplinar entre linguagem e          

saúde. 

 

Letramentos multissensoriais: sentidos (meaning) e 
sentimentos (feeling)  

Sentidos e sentimentos, conforme Lemke (on-line), 

são dois importantes conceitos ao se abordar processo de 

construção de sentidos. Para o referido autor, o conceito de 

feeling abrange mais do que um conjunto de emoções como 

tristeza/alegria ou uma definição do indivíduo a respeito de 

si mesmo, como autoconfiante/desanimado. Esse termo en-

volve um estado de nossa própria condição no mundo, inclu-

indo nossas interações reais e potenciais com o ambiente em 

que vivemos. Meaning, por sua vez, é proveniente da semió-

tica, do processo de criação de um significado, associado ao 
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momento em que algo passa a ter uma representação para o 

sujeito. Nesse sentido, meaning se utiliza da percepção de fe-

nômenos, ações, coisas do mundo que se associam, produ-

zindo uma interpretação final.  

Para Lemke (on-line), tanto meaning quanto feeling 

podem ser caracterizados como situados, distribuídos, ati-

vos e específicos para cada cultura. São distribuídos, porque 

estão inseridos entre sujeitos, objetos e ambientes. São   si-

tuados, uma vez que estão presentes em uma determinada 

situação e, dessa forma, são dependentes do contexto. Além 

disso, são processos ativos, pois não se limitam à represen-

tação de um estímulo externo. São, ainda, específicos para 

cada cultura, uma vez que os sentidos e sentimentos não são 

fixos e pré-determinados. 

Essas aspectos são enfatizados por Barbosa e Maciel 

(2019) que chamam atenção para o fato de que devemos ter 

em mente que esses conceitos não são universais, podendo 

o mesmo significado possuir/potencializar diferentes per-

cepções de acordo com o local, a cultura e a linguagem. Nesse 

sentido, os referidos autores acreditam que esses conceitos 

podem trazer contribuições acerca da interface dos estudos 

da linguagem com a área da saúde, sobretudo ao 
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consideraram o aspecto de feeling para um olhar humani-

zado na medicina.   

Em um de seus trabalhos, Lemke (2010) apresenta 

uma imagem associada a um contexto médico para exempli-

ficar as características de meaning e feeling.  

 
Figura 1: Trauma em região inferior da perna (LEMKE, 2019). 

 

A partir da figura 1, o autor ilustra um trauma na re-

gião inferior da perna para discutir o conceito de meaning. O 

sentido atribuído por intermédio da imagem possivelmente 

seria o mesmo tanto para um profissional de saúde quanto 

para uma pessoa de outra área. Contudo, o feeling produzido 

provavelmente seria diferente. Para uma pessoa leiga, 
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normalmente poderia ser percebido um sentimento de nojo, 

pavor, dó, dentre outras possibilidades. Para um médico-ci-

rurgião, por sua vez, a sensação provocada pela imagem se-

ria de interesse pelo caso ou preocupação em resolvê-lo. 

Dessa forma, tanto meaning como feeling são dependentes 

do ambiente (contexto médico e não médico). São situados 

por não se tratar do mesmo efeito de sentido em ambas as 

pessoas. São ativos, pois não promovem apenas a observa-

ção da imagem, mas desencadeiam determinados sentidos e 

sentimentos em cada um dos indivíduos. São específicos da 

cultura, uma vez que médicos perceberão a imagem de 

forma diferente de alguém não relacionado à área médica.  

Em outro contexto ligado à saúde, mais especifica-

mente, um relacionado ao diabetes mellitus, esses letramen-

tos podem ser representados de formas diferentes,  tanto 

pelo o médico quanto pelo o paciente. Com relação à visão 

do médico, este tem para si a definição da doença como a 

presença de glicose no sangue aumentada e este representa-

ria o meaning. O feeling, por sua vez, estaria relacionado em 

sua atitude de orientar o paciente a mudar hábitos de vida e 

a tomar medicações para o controle dessa glicemia. Vol-

tando-se para o paciente, o meaning estaria associado a 
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definição que ele tem da doença como, por exemplo, um au-

mento do açúcar presente no sangue, informação muitas ve-

zes disseminada pelo profissional de saúde de modo a facili-

tar a compreensão do indivíduo sobre essa enfermidade. A 

notícia de apresentar a doença pode gerar variados senti-

mentos no paciente, como medo, angústia, preocupação com 

complicações como cegueira e amputação, entre outros. 

Além disso, a noção que o paciente pode obter da definição 

“açúcar no sangue” pode não ser efetiva na mudança dos há-

bitos de vida, uma vez que o açúcar está presente em muitos 

produtos e não só no açúcar cristalizado.  

Para ressignificarmos os conceitos de meaning e fee-

ling para um trabalho voltado para educação em saúde, apre-

sentamos, a seguir, algum as imagens para problematizar-

mos uma possibilidade de promover um trabalho de letra-

mento em saúde.  
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Figura 2 – Quantidade de açúcar presente em alimentos industrializa-

dos. 
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Seguindo o mesmo raciocínio em relação ao diabetes 

mellitus, para ampliar o letramento em saúde, é importante 

potencializar a comunicação multimodal entre médico e pa-

ciente. Em outras palavras, para expandir o uso da lingua-

gem da comunicação oral, a utilização da linguagem multi-

modal pode ampliar o processo de construção de sentidos, 

fazendo com que o paciente consiga entender as relações en-

tre as formas de ingestão de glicose nos alimentos ingeridos. 

Como já observado, a noção da doença relacionada à pre-

sença de açúcar no sangue pode não ser tão efetiva na mu-

dança da alimentação. O uso de imagens pode desencadear 

diferentes efeitos de sentidos e, dessa maneira, otimizar a 

comunicação médico-paciente. Em outras palavras, os dife-

rentes recursos transemióticos presentes nas imagens, para 

mostrar a quantidade de açúcar presente nos mais variados 

alimentos, podem auxiliar na compreensão do paciente da 

necessidade de mudanças de hábitos alimentares. Como se 

observa na imagem acima (Figura 2), tanto bebidas como co-

midas apresentam quantidades consideráveis de açúcar e 

podem contribuir para o desenvolvimento e agravamento da 

doença.  
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Além disso, pode-se ponderar que não somente os ali-

mentos doces apresentam açúcar em quantidade, mas os sal-

gados, como a pizza e os biscoitos de água e sal também o 

apresentam em sua composição. Além disso, as frutas tam-

bém apresentam essa substância, embora sejam em meno-

res quantidades que os produtos industrializados. Nesse 

sentido, unir várias modalidades de linguagens pode ser útil 

para facilitar a construção de sentidos de uma mensagem de 

prevenção de  diabetes de modo a promover uma comunica-

ção mais situada e contextual da relação médico-paciente. 

Para ampliar o diálogo acerca da semiótica social e letra-

mento multissensorial, a área de linguística aplicada tem 

apresentado possibilidades mais amplas para o entendi-

mento dos processos de construção de sentidos, conforme 

discutiremos a seguir. 

 

Da multimodalidade à translinguagem como repertó-
rios espaciais e assemblagem semiótica 

Os processos de comunicação e construção de senti-

dos envolvem diferentes recursos transemióticos. Nessa ló-

gica, os recursos não verbais medeiam e moldam a lingua-

gem e, portanto, não são apenas recursos complementares à 
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fala ou ao pensamento. Para Canagarajah (2017, p. 39), os 

modos de construção de sentidos na multimodalidade  

não devem ser vistos como recursos compen-
satórios usados quando a linguagem verbal 
não é adequada a determinado propósito es-
pecífico.  

Como alternativa, a translinguagem representa uma 

possibilidade de considerar a dinamicidade e fluidez nos es-

tudos de linguagem. Nessa vertente, Pennycook (2017, p. 

270) sugere que a translinguagem oferece um “olhar para 

um conjunto mais amplo de possibilidades semióticas além 

dos códigos linguísticos”. Âssim, o autor aponta que a pes-

quisa em translinguagem pode "questionar não apenas as  

fronteiras entre as línguas, mas também as fronteiras entre 

diferentes modos semióticos”.   

O prefixo trans pode indexicalizar a fusão entre a di-

cotomia língua/linguagem. Ela busca, ainda, transcender a 

forma pela qual olharmos para a língua como estrutura au-

tônoma. Para entendermos como essa inter-relação acon-

tece, Canagarajah (2017) aponta quatro dimensões ineren-

tes à translinguagem.  

A primeira delas busca romper as fronteiras linguís-

ticas entre as línguas nomeadas, ou seja, busca-se 
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desconstruir a invenção do monolinguismo. Na translingua-

gem, o falante faz uso de todo o seu repertório linguístico 

(GARCIA, 2019). Não se aplica, nesse olhar, o conceito de em-

préstimo linguístico, uma vez que essa lógica cria fronteiras, 

ou seja, emprestamos aquilo que não nos pertence, como é o 

caso de usar vocábulos de outras línguas nomeadas na falta 

de uma palavra correspondente a determinado vernáculo. 

Tampouco se refere a uma mera alternância de códigos (co-

deswitching) como são feitos nos estudos de análise contras-

tiva (SELINKER, 1996). Ao contrário, as práticas translín-

gues fazem parte do repertório do falante bilíngue. Nessa 

ótica,  para ilustrarmos alguns contextos, podemos facil-

mente identificar essas práticas translíngues nas línguas em 

contato em um contexto de fronteiras, no repertório de alu-

nos em uma sala de aula multilíngue (MACIEL; FERRARI, 

2019), no repertório de famílias de imigrantes ou refugia-

dos, na interação de surdos em comunidades de práticas em 

ambientes virtuais (DIAS, ANACHE; MACIEL, 2017), entre 

outros. O repertório do falante transcende as chamadas lín-

guas nomeadas – português, inglês, espanhol, dependendo 

do contexto e do propósito comunicativo do falante. Assim, 
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não se trata de uma limitação ou estratégia de compensação 

do falante.   

A segunda noção busca não hierarquizar a fala ou es-

crita em detrimento dos outros recursos semíóticos (gestos, 

imagens, sons, entre outros). O prefixo trans contempla a 

possibilidade de  considerar as formas de construção de sen-

tidos para além dos aspectos linguísticos e semióticos. Em 

outras palavras, o prefixo trans enfatiza a  

necessidade de se transcender os recursos 
verbais e considerar as maneiras pelas quais 
outros recursos semióticos participam na co-
municação. (CANAGARAJAH, 2017, p. 31) 

A comunicação é resultado de uma série de modali-

dades, sendo a fala ou a escrita, apenas uma delas. Na comu-

nicação médico-paciente, uma prática translíngue estaria re-

lacionada ao uso completo de todos os recursos semióticos 

disponíveis, conforme ilustrado pelas imagens na negocia-

ção de sentidos sobre o entendimento do diabetes. Poder-se-

ia, ainda, ser identificado na linguística da paisagem de uma 

cidade, nos textos midiáticos, na não hierarquização de texto 

escrito e imagem em uma revista, entre outros. 

A terceira noção busca não dissociar texto de con-

texto (PENNYCOOK; OTSUJI, 2015; BLOMMAERT, 2010), ou 
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seja, busca “analisar como diversas características semânti-

cas precisamente consideradas como contexto espaço-tem-

poral participam ativamente na comunicação”.  Para recep-

cionarmos essa dimensão para o contexto médico, reme-

temo-nos Barbosa e Maciel (2019) em seu estudo sobre a 

maternidade como um espaço multissemiótico de constru-

ção de sentidos. Os autores  discutiram os processos de cons-

trução de sentidos no centro cirúrgico e na sala de parto. 

Nesses dois espaços multissemióticos distintos, não há uma 

separação entre texto (comunicação) e contexto. Os autores 

apontam, entre outros aspectos, que cada um desses espaços 

com seus contextos diferentes pode despertar efeitos de sen-

tidos únicos para a gestante e para o profissional inserido. 

Â quarta noção busca analisar como “recursos semió-

ticos transformam estruturas sociais” (LI; ZHU, 2013; CANA-

GARAJAH, 2017, p. 32). Nessa última vertente, o prefixo 

trans está ligado a ideia de "transformação e desafia a ideia 

de línguas reguladas ou determinadas por contextos existen-

tes de relações de poder”. Ressignificamos a quarta dimen-

são e interpretamos que a noção de transformação estaria 

ligada à maneira transdisciplinar de se olhar para aspectos 
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de negociação de conceitos inerentes às interfaces entre lin-

guagem e saúde.  

Em todas as quatro dimensões, o prefixo trans busca 

validar perspectivas mais fluídas, expandidas, situadas e ho-

lísticas de se considerar a linguagem em movimento.  

Outra discussão emergente para o estudo de constru-

ção de sentidos para além das fronteiras linguísticas e se-

mióticas se refere ao conceito de assemblagem. De maneira 

geral, o termo (assemblagem, assembleia, reunião, monta-

gem), originalmente discutido na obra Mil platôs, de Deleuze 

e Guattari (1985), busca oferecer uma possibilidade de olhar 

para a complexidade, fluidez e múltiplas funcionalidades dos 

processos de construção de sentidos e suas conectividades. 

Em outras palavras, essa perspectiva também nos ajuda a 

olhar para as formas de construção de sentidos de maneira 

mais rizomática e menos cartesiana. Para Pennycook 

(2017), a assemblagem corrige a limitação do conceito de 

linguagem não verbal. O autor ainda chama a atenção para o 

fato de que os recursos semióticos não são organizados em 

modos (modes) separados, como defendido por um pensa-

mento estruturalista.  
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A assemblagem abre espaço para pensarmos em 

agência distribuída que concebe a união das noções de lin-

guagem e cognição distribuídas (BENNETT, 2010). Nesse ra-

ciocínio,  

nem a agência, nem a linguagem, nem a cog-
nição é mais bem entendida como uma pro-
priedade do indivíduo, como algo localizada 
na mente humana ou ligado à ação pessoal.  

Âo contrário, “é o efeito distribuído de uma variedade 

da interação entre objetos, pessoas e lugares. Assim, a as-

semblagem “pode ser entendida como agrupamentos de di-

versos elementos, de todos os tipos materiais, como algo 

vivo e  pulsante” (BENNETT, 2010, p. 23, apud Pennycook, 

2017, p.278). Fenwick and Edwards (2011, p. 712 apud 

PENNYCOOK, 2017, p. 278) chama atenção para o fato de 

que para entendermos a assemblagem é preciso compreen-

dermos  

os efeitos das interações relacionais e das as-
semblagens” [...], ou seja, de vários tipos de 
redes humanas entrelaçadas umas com as ou-
tras que podem ser bagunçadas e incoeren-
tes, espalhadas no tempo e no espaço. 

Assim, a assemblagem são arranjos temporários em 

tipologias desiguais. Portanto, nos convida a pensar sobre 
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agência, cognição e linguagem como distribuídas para além 

do aspecto humano. Assim, para se construir sentido, 

Pennycook (2017) afirma que as pessoas não fazem apenas 

escolhas linguísticas, mas fazem uso de uma variedade de re-

cursos linguísticos, artefatos, recursos históricos e espaciais 

que estão entrelaçados em assemblagens específicas em mo-

mentos específicos no tempo e no espaço.  

 

Considerações finais 

O processo de construção de sentidos transcende os 

conceitos de linguagem verbal e não verbal, uma vez que as 

representações sensoriais, espaciais, entre outras, também 

produzem significações. Desse modo, as noções de sentidos 

e significados são interrelacionados e dependem também do 

contexto e da cultura. Sob essa ótica, o contexto médico apre-

senta diferentes formas de construções de sentidos e é de 

responsabilidade dos profissionais da área de saúde partici-

parem do processo de letramento do paciente, visto que o 

significado de termos e situações de saúde, assim como os 

sentimentos e significados desencadeados por eles, são dife-

rentes para cada um dos indivíduos. Nesse sentido, busca-

mos, neste capítulo, promover diálogos entre as áreas de 
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linguagem e saúde.  Procuramos enfatizar que a multimoda-

lidade é um aspecto inerente ao ato de comunicação médico-

paciente, e por essa razão, criar espaços para estratégias de 

comunicação multimodal pode ampliar os aspectos constru-

ção de sentidos. Pode, ainda, potencializar aspectos de sen-

tidos e sentimentos, relacionando-os com a perspectiva de 

humanização em saúde. 

No entanto, embora a perspectiva multimodal repre-

sente uma possibilidade para se olhar para as formas de re-

presentação e construção de sentidos de forma mais ampli-

ada e com categorias analíticas, essa vertente ainda possui 

um caráter estrutural ao se considerar os modos (modes) 

como elementos chave no processo de análise da linguagem 

multimodal. Por outro lado, o conceito de translinguagem 

abarca uma visão mais fluída e dinâmica para se conceber a 

linguagem. Nesse sentido, pautados em Canagarajah (2017), 

apresentamos uma breve discussão acerca de quatro dimen-

sões e procuramos associá-la ao contexto médico. Somando-

se a isso, a translinguagem também pode dialogar com o con-

ceito de assemblagem para considerar a complexidade do 

processos de construção de sentidos e ainda, de um olhar 

pós-humanista nos estudos de linguagem para pensarmos 
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outras formas de concebermos a nomenclatura verbal e não 

verbal. 
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SEMIOSE DOS MEMES E ESTRATÉGIAS PARA 
ATIVAR A NOSSA PERCEPÇÃO 

 
Eluiza Bortolotto Ghizzi 

 

Introdução 

O conceito de meme sugere pensar aspectos da cul-

tura a partir do evolucionismo biológico, desde que foi pro-

posto como um equivalente cultural de gene. Nessa perspec-

tiva, embora a ideia de meme como cópia exata tenha se tor-

nado muito popular, também está implicada a noção de va-

riação, análoga a mutação. No contexto do atual desenvolvi-

mento das tecnologias digitais de informação e comunicação 

surgem os memes de internet, que atuam paralelamente às 

mídias sociais e que têm provocado o campo da memética 

para pensar questões como as relacionadas ao seu rápido es-

palhamento, também chamado de viralidade, e à propagação 

de notícias falsas ou dos chamados “fatos alternativos”. 

A semiótica filosófica de Charles S. Peirce (1839-

1914), que compartilha com a memética uma perspectiva 

evolucionista, inicialmente permite um paralelo com as pro-

posições mais gerais dessa ciência para pensar os memes. 

Para além desse diálogo inicial, porém, possibilita outros de-

senvolvimentos, explorados por este artigo que conduz 
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reflexões a partir de conceitos gerais da semiótica peirceana, 

como os de signo e de semiose, aliados aos de ícone, índice e 

símbolo. Recorremos também ao pragmatismo e aos concei-

tos de mente, hábito e diversificação oriundos da filosofia 

peirceana. Por fim, a noção semiótica de interpretação ajuda 

nas reflexões quanto ao objetivo de avançar na compreensão 

da semiose dos memes, do espalhamento dos memes de in-

ternet, das possíveis consequências para a rede de hábitos 

que caracteriza as culturas e, especialmente, de estratégias 

semióticas que poderão ajudar a manter a nossa percepção 

ativa diante dos memes. 

 

Mente, pragmatismo e evolucionismo na perspectiva de 
C. S. Peirce 

Este artigo aceita uma provocação feita pelo Prof. Na-

than Houser durante a sua conferência de abertura do 18º 

Encontro Internacional sobre Pragmatismo1, posterior-

mente publicada no artigo The disintegration of social mind 

(HOUSER, 2019), na Cognitio: Revista de Filosofia, ao final do 

qual orienta que a  

 
1 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, novembro de 
2018. 
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[...] semiótica deve fornecer a base teórica 
para os miméticos e [...] que considerar o con-
ceito de meme no contexto da semiose das 
mentes sociais pode ser especialmente ins-
trutivo. (HOUSER, 2019, p. 71) 

Â expressão “mentes sociais”, já utilizada por Houser 

em outro artigo também publicado na Cognitio, “The impe-

rative for non-rational belief”, de 2015, tem como pano de 

fundo teórico o conceito de “mente” proveniente da filosofia 

de Peirce. Este filósofo desenvolve a hipótese metafísica de 

uma mente geral, universal (IBRI, 1992), da qual procedem 

todas as demais, entre elas as nossas mentes humanas, po-

dendo-se também conceber a cultura como mente (GHIZZI, 

2014). De modo coerente com o seu pragmatismo, Peirce 

concebe a mente como se manifestando tanto internamente 

quanto externamente, sendo o trânsito entre esses dois es-

tados mantido por relações de continuidade e de desconti-

nuidade. Decorre daí que a nossa mente humana (conatural 

com essa mente mais geral) manifesta-se tanto interna-

mente, em sentimentos e pensamentos, quanto externa-

mente, na ação, na prática; espalha-se, desse modo, para as 

coisas que resultam da nossa atuação no mundo: gestos, ex-

pressões, a palavra falada ou escrita e todo tipo de artefato 

cultural, cuja natureza sígnica produz semioses que 
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dinamizam o trânsito interno-externo das ideias e, também, 

de sentimentos e ações. 

Peirce propôs que comunidades de indivíduos que se 

agruparam, seja por acidente de nascimento ou por associa-

ção intencional, podem ser consideradas como “greater per-

sons” (“pessoas maiores”), atribuindo a elas personalidades 

coletivas (HOUSER, 2019). Seguindo essa linha de raciocínio, 

Houser (2019, p. 67) argumenta que nossas tradições cultu-

rais, práticas e instituições mais essenciais, formam uma 

rede de hábitos e rotinas que são “reservatórios de crenças 

sociais [...] constituem uma identidade nacional, [...] a mente 

social de sua cultura ou civilização.” 

Ele defende que essa mente social “é a mente externa 

compartilhada por aqueles indivíduos cujas vidas ela condi-

ciona e cujos pensamentos ela molda.” (HOUSER, 2019, p. 

67), agindo como um programa operacional para uma “se-

miose distribuída” (HOUSER, 2019). Para compreender a di-

nâmica de distribuição operada por esse sistema regulató-

rio, propomos considerar, juntamente com o conceito de 

mente e o pragmatismo, as influências da perspectiva evolu-

cionista da filosofia peirceana. Isso porque tanto a ação do 

signo triádico, ou semiose, no processo de gerar um signo 
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interpretante, que é um signo mais desenvolvido, caracte-

riza uma evolução no sentido lógico do termo – significando 

uma transformação, incluindo o aumento da generalização e 

da variedade (IBRI, 1992) – quanto as diferentes tríades de 

interpretantes propostas por Peirce para analisar os níveis 

de desenvolvimento dos signos, desde os mais vagos até o 

mais definidos, reforçam essa ideia evolucionista. 

Nossas reflexões a seguir promovem o diálogo entre 

noções da filosofia e da semiótica peirceana com o conceito 

de meme e aspectos da história desse conceito, incluindo sua 

origem no evolucionismo biológico. A circulação de ideias 

entre a semiótica peirceana e a memética tem como pano de 

fundo o evolucionismo biológico desde que as ideias do bió-

logo britânico Charles Darwin (1809-1882) tiverem influên-

cia tanto sobre o evolucionismo filosófico peirceano (IBRI, 

2005), no próprio século XIX quando nasce o darwinismo, 

quanto sobre o conceito de memes já na segunda metade do 

século XX (HOUSER, 2019; ABREU, 2009; ZANETTE, BLIKS-

TEIN e VISCONTI, 2018). 
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Memes na perspectiva de diferentes funcionamentos se-
mióticos 

Embora popularizado no âmbito da internet e até 

considerado um fenômeno “típico da Internet” (#MUSEUde-

MEMES), procuramos neste artigo manter em evidência a 

perspectiva de que meme é um conceito anterior e mais ge-

ral. Proposto pelo biólogo evolutivo britânico Richard Daw-

kins, no seu livro O gene egoísta (The selfish gene), em 1976 

(HOUSER, 2019; ZANETTE, BLIKSTEIN e VISCONTI, 2018), é 

anterior ao primeiro provedor de serviços comerciais on-

line ter iniciado suas operações, em 1979 (ABREU, 2009). Ao 

estender seus conhecimentos acerca do evolucionismo bio-

lógico para o cultural Dawkins, que é também um etnólogo, 

alia isso ao seu interesse em comportamento, razão pela 

qual o estudo dos memes é de grande interesse para o estudo 

do comportamento de populações em geral. 

Dawkins (Richard Dawkins | Memes | Oxford Union. 

Youtube) usou memes como análogo a genes. E ele propôs 

entender memes como genes atuando na cultura e uma das 

noções que decorrem daí é a de que memes, como genes na 

evolução genética, geram cópias exatas de si mesmos. Isso 

explicaria as ideias se espalhando de um cérebro para o 
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outro por meio de melodias, estilo de roupa, palavras e ima-

gens  nos nossos livros e,  na internet de hoje, nas redes so-

ciais. 

Gordon (2002, p. 196 apud HOUSER, 2019, p. 71) ana-

lisa que memes  

[são tanto] [...] ideias culturais, [quanto] sím-
bolos ou práticas, que podem ser transmiti-
das de uma mente para outra através da es-
crita, fala, gestos, rituais ou outros fenômenos 
imitáveis. 

 O termo símbolo usado pelo autor traz a discussão 

para um contexto semiótico e, além disso, embora símbolo 

seja objeto de muitos significados nas diferentes semióticas, 

permite uma relação com o conceito peirceano para esse 

termo. 

Símbolos, no sentido peirceano, são signos que se re-

lacionam com seus objetos de referência por meio de uma 

regra ou hábito, a exemplo das convenções culturais. O que 

anima a semiose dos símbolos é o interpretante lógico: 

ideias gerais, conceitos, que podem estar tanto na palavra 

quanto em imagens. Os símbolos, como legissignos, ou sig-

nos de lei, são eminentemente abstratos e Peirce (1977, pp. 

55-56) utilizou o termo “réplicas” para se referir ao seu 
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modo de ser e de governar. Na prática, portanto, os símbolos 

agem e se multiplicam de mente em mente por meio de ré-

plicas, onde as ideias são exteriorizadas e armazenadas, 

como os rituais, os livros, as melodias. Parafraseando Houser 

(2019, p. 72), por muitas gerações, uma civilização sobrevi-

vente acumulará interpretantes lógicos programados em 

suas instituições e tradições que servem como reservatórios 

da profunda inteligência dessa civilização. 

Paralelamente a enfatizar a ação dos símbolos – e, ex-

tensivamente, dos memes como símbolos – orientada para 

manter um sistema de regras, como as tradições e práticas 

de uma cultura ou civilização, se utilizamos o conceito peir-

ceano de símbolo devemos ter em mente também o de cres-

cimento dos símbolos, envolvendo variação, o que permite 

propor sua semiose tanto para o estudo da consolidação de 

práticas culturais, quanto do caráter dinâmico e evolutivo da 

cultura. 

Ao abordar o processo de crescimento dos símbolos 

Peirce reconhece o papel da coexistência entre signos sim-

bólicos e entre símbolos e outros tipos sígnicos, como icôni-

cos e indiciais, como se pode ler no trecho a seguir: 
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Os símbolos crescem. Retiram seu ser do de-
senvolvimento de outros signos, especial-
mente dos ícones, ou de signos misturados 
que compartilham da natureza dos ícones e 
símbolos [...]. Se alguém cria um novo sím-
bolo, ele o faz por meio de pensamentos que 
envolvem conceitos. Assim, é apenas a partir 
de outros símbolos que um novo símbolo 
pode surgir. Omne symbolum de symbolo. 
Um símbolo, uma vez existindo, espalha-se 
entre as pessoas. No uso e na prática, seu sig-
nificado cresce. Palavras como força, lei, ri-
queza, casamento veiculam-nos significados 
bem distintos dos veiculados para nossos an-
tepassados bárbaros. O símbolo pode, como a 
esfinge de Emerson, dizer ao homem: De teu 
olho sou um olhar (PEIRCE, 1977, p. 73-74) 

A variação sígnica implicada nesse crescimento dos 

símbolos pode ser entendida como um tipo de mutação, 

termo do evolucionismo biológico também utilizado por 

Dawkins (Richard Dawkins | Memes | Oxford Union. You-

tube, tradução e grifos nossos) na definição de memes espe-

lhada nos genes: 

Genes, na evolução genética, geram cópias 
exatas de si mesmos e memes são como genes 
atuando na cultura, são ideias se espalhando 
de um cérebro para o outro. [...] Podem ser 
considerados como tendo gerações, alguns 
são mutantes, há variações, mas, muitos so-
brevivem em diferentes gerações, intac-
tos. 
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Assim como os genes mutantes são variações de ge-

nes anteriores, nas palavras de Peirce “[...] é apenas a partir 

de outros símbolos que um novo símbolo pode surgir.” Pro-

pomos constatar no trecho citado, ainda, que a mutação não 

é um processo uniforme, no sentido de atingir toda uma “ge-

ração”, embora seja um processo regular no sentido de ser 

um fenômeno que persiste na dinâmica evolutiva. Assim, 

atinge regularmente alguns indivíduos, enquanto outros 

permanecem inalterados, sendo a dinâmica evolutiva afe-

tada por essas duas forças. 

Algo análogo, no sentido de produzir tanto variação 

quanto regularidade, tem lugar na filosofia peirceana e pode 

ser exemplificado na primeiridade e terceiridade fenomeno-

lógicas, nos princípios metafísicos de acaso e lei ou nos sig-

nos icônicos e simbólicos na semiótica. Em todos esses ra-

mos da filosofia essas são como forças, princípios ativos que 

interagem entre si em um nível interno da mente, sendo a 

parte externa exemplificada pela secundidade fenomenoló-

gica ou pela existência metafísica. Já na semiótica, se o sím-

bolo responde pelas forças produtoras de regularidades, que 

são em última instância nossos hábitos, e o ícone por aquelas 

produtoras de diversidades, originalidade, novidade, um 
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outro tipo sígnico, o índice, responde pelo modo particular, 

factual, eventual com que essas forças se manifestam como 

a parte externa da mente. Essa exteriorização envolve tudo 

aquilo que chamamos de atuação, ato, ação, prática, fazer... 

incluindo seus “frutos” na sua materialidade que a semiótica 

propõe ler como signos. 

Quando trata do espalhamento e da sobrevivência de 

mutantes ou não Dawkins (Richard Dawkins – Memes, Genes 

And Religious Beliefs. Youtube) observa que genes – ou me-

mes – devem ser tomados como ocorrendo em um meio, 

sendo mais importante existência de outros indivíduos 

nesse meio. Ele exemplifica afirmando que a razão pela qual 

algumas religiões acreditam que há vida após a morte é por-

que essa ideia se espalha e se torna popular, tal como uma 

melodia da qual as pessoas gostam e a qual elegem entre tan-

tas outras. Essa observação sobre o papel de outros indiví-

duos no meio concorda com Peirce (1977, p. 73-74) quando 

escreve que o símbolo “[...] espalha-se entre as pessoas. No 

uso e na prática, seu significado cresce.” Daniel Dennett 

(apud HOUSER, 2019, p. 73, trad. nossa) afirma nesse sen-

tido que memes, como vírus, são “[...] simbioticamente de-

pendentes da maquinaria reprodutiva de seus hospedeiros, 
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que eles exploram para seus próprios fins”. O site #MUSEU-

deMEMES, um projeto da Universidade Federal Fluminense, 

publica que “Um meme sozinho não faz verão. Como piadas 

internas, é preciso que compartilhemos seu significado, seu 

contexto, para que o meme se efetive.” 

Entender esse espalhamento dos memes do ponto de 

vista semiótico exige ir além do conceito de símbolo, o que 

fazemos explorando inicialmente a afirmação de Peirce 

(1977, p. 73-74) de que os símbolos “retiram seu ser do de-

senvolvimento de outros signos, especialmente dos ícones”. 

A pertinência dessa afirmação para estudar o fenômeno dos 

memes encontra amparo em Robert Aunger (Houser 2019, 

p. 71) que, em 2002, sugeriu que a teoria dos signos de       

Peirce, e particularmente o conceito de ícone, poderia expli-

car o comportamento dos memes. Houser (2019, p. 71) ob-

serva que essa sugestão funcionou para os primeiros teóri-

cos dos memes – que  estavam  inclinados  a  pensar    epide-

miologicamente – como uma boa explicação sobre “como os 

memes parasitas poderiam passar de mente em mente para 

espalhar suas infecções culturais.” 

Ícones são signos qualitativos, que se referem aos 

seus objetos a partir das suas qualidades, que podemos 
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perceber visualmente, sonoramente, olfativamente etc. Seu 

poder de referência está ancorado em mera relação de simi-

laridade e o seu signo interpretante é da ordem de uma pos-

sibilidade lógica; assim, embora possa ocorrer de um ícone 

se referir a algo real, ele sozinho não permite fazer distinção 

entre realidade e ficção. Sua semiose tende a agir no sentido 

de passar da percepção aos sentimentos, emoções. São espe-

cialmente relevantes quando se trata de analisar o compor-

tamento polissêmico da arte e Santaella (1994, p. 183), reco-

nhecendo essa peculiaridade, considera que o ícone “[...] pa-

rece, de fato, poder ser eleito como o signo estético por ex-

celência”. Ocorre, porém, que ícones não estão presentes 

apenas nos signos estéticos da arte, eles estão espalhados 

pelo mundo, desde que todo o mundo externo é dotado de 

qualidades de algum tipo. E se no caso da arte as pessoas es-

tão mais preparadas para reconhecer o poder dos ícones, em 

outras situações elas nem sempre têm consciência dele, “se 

deixando levar pelas aparências”, para usar aqui uma ex-

pressão do senso comum. 

Uma situação que pode decorrer desse despreparo 

diz respeito à propagação de ideias falsas ou em desacordo 

com as crenças de quem transmite. Houser pondera que a 
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questão talvez mais preocupante em relação aos memes de 

internet hoje seja que a situação atual levanta “dúvidas re-

ais” sobre um compromisso com a verdade, uma vez que “Âs 

ideias falsas parecem ser tão persuasivas quanto as verda-

deiras, talvez até mais [...]”. (HOUSER, 2018, p. 64). Cita 

Stephen Colbert2 que propôs  

[...] a palavra “veracidade” para “a crença ou 
afirmação de que uma determinada afirma-
ção é verdadeira” com base na intuição ou 
percepção “sem levar em conta evidências, ló-
gica, exame intelectual ou fatos”. (HOUSER, 
2019, p. 70) 

 Isso aponta para uma característica semiótica dos 

memes que está atrelada ao seu funcionamento como signo 

icônico, ao seu baixo ou quase nenhum poder para referen-

ciar fatos e todo o mundo existencial; o que, do ponto de vista 

da semiótica peirceana, apenas os signos indiciais estão ap-

tos a fazer. 

Tudo aquilo que a mente produz na exterioridade 

carrega e pode referenciar tanto os nossos hábitos (por meio 

de símbolos) quanto os nossos sentimentos mais fugazes 

(por meio dos ícones), mas o seu caráter factual, material, as 

 
2 “Truthiness,” Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Truthiness). Apud 
Houser (2019, p. 70). 
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marcas do aqui e agora dos acontecimentos só podem ser re-

ferenciados por meio de índices. A nós não é dado alterar tais 

marcas ou gerar “fatos alternativos”, pois o aspecto factual 

das coisas está ligado ao ocorrido, ao passado; cabe a nós in-

terpretá-los e fazer referência a eles por meio da linguagem. 

Podem-se falar de interpretações alternativas de um mesmo 

fato, mas, essas deveriam incluir entre seus argumentos sig-

nos indiciais, aqueles sem os quais, de acordo com Peirce 

(1977, p. 74), “Nenhuma questão de fato pode ser asseve-

rada [...]”. 

Se  adotarmos  a proposição geral da semiótica peir-

ceana de que ícones, índices e símbolos não são conceitos 

que devemos usar para classificar coisas, mas, para falar de 

funcionamentos semióticos, devemos considerarmos que as 

coisas que existem e interagem entre si no mundo – inclu-

indo os memes nas suas manifestações existenciais – podem 

agir segundo qualquer um desses funcionamentos. Paralela-

mente devemos reconhecer, contudo, que certas caracterís-

ticas associadas à interação entre os potenciais icônicos, in-

diciais  e  simbólicos  podem tornar um ou mais desses fun-

cionamentos menos ou mais proeminente do que os demais 

no processo da semiose. Isso pode ser analisado para um 
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signo em especial ou para toda uma linguagem. Pensemos 

naqueles memes que se utilizam de imagens fotográficas e 

que têm tido presença frequente nos memes de internet. 

Imagens são signos que podem agir como ícones, ín-

dices e símbolos (SANTAELLA e NÖTH, 1998). Seu funciona-

mento simbólico pode ser exemplificado por toda a nossa 

herança imagética consolidada em muros da arquitetura his-

tórica, na iconografia cristã ou na própria arte, na medida em 

que se submetem a sistemas de regras. O seu poder icônico 

sempre acompanhou o simbólico na medida em que as ima-

gens mantêm relações de semelhança com o objeto de refe-

rência. O seu aspecto indicial, por sua vez, está em todas as 

marcas de mundo presentes na materialidade das imagens. 

Uma imagem fotográfica é um exemplo de imagem 

que é, de modo mais proeminente, um signo indicial, sem 

deixar de ser icônico ou simbólico e, em alguns casos, como 

nas fotografias de registro dos nossos documentos de iden-

tidade, retirando seu alto poder de semelhança/icônico, jus-

tamente do seu caráter indicial, ou seja, do fato de envolver 

em seu processo de produção uma conexão dinâmica entre 

signo e objeto por meio da luz. Como signo icônico-indicial, 

faz coincidirem os significados de verdade na aparência e 
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verdade factual. Essa coincidência, contudo, não pode ser ge-

neralizada para todas as imagens fotográficas e tem sido co-

locada em xeque em muitas situações que envolvem, desde 

a montagem fotográfica na arte e para além dela, até a fotor-

reportagem que utiliza fotografia digital; esta última devido 

às inúmeras possibilidades de manipulação do digital. 

O debate sobre a relação entre aparência e verdade 

nas imagens desenvolve-se em extensão e profundidade 

para muito além das questões levantadas neste artigo. Aqui 

propomos reconhecer apenas que, em que pese a pertinên-

cia dessas discussões e, também, o conhecimento de muitas 

pessoas sobre as possiblidade de montagem e manipulação 

fotográfica, fenômenos como o espalhamento dos memes de 

internet hoje, em grande parte com uso de imagens facil-

mente identificáveis como alteradas, leva a supor que essas 

discussões e conhecimentos não têm agido no sentido de im-

pedir que mensagens com conteúdo falso sobre fatos se es-

palhem. 

Memes com imagens manipuladas, que não estão ap-

tas a apontar fatos, parecem desconsiderar a “falha indicial”, 

tendendo a minimizar ou anular esse funcionamento semió-

tico em nome de uma proeminência maior do simbólico 
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(ideias consolidadas em hábitos culturais) e do icônico (qua-

lidades  que  essas ideias assumem quando o meme é  exte-

riorizado, por exemplo, em uma imagem ou frase de efeito). 

Se tomamos o ponto de vista defendido por Houser 

quando afirma que “[...] a semiose operatória ocorre princi-

palmente no nível de sentimentos, emoções e ações respon-

sivas.” (HOUSER, 2019, p. 72), somos levados a reconhecer 

que há mais proeminência do ícone no fluxo da semiose, o 

que significa que os interpretantes lógicos/ideias, embora 

estejam presentes, são carregados pelos interpretantes 

emocionais/aparência das ideias, sendo as ações “responsi-

vas” orientadas pelo ícone. Âssumida uma sobreposição do 

aspecto icônico sobre o simbólico e o indicial, isso implica 

em dizer que não são as ideias nem os fatos, predominante-

mente, que estão na base do espalhamento dos memes, mas 

a sua aparência, suas qualidades, sua capacidade de afetar 

nossos sentimentos. Devemos considerar, a partir disso, a 

possibilidade lógica de, em determinadas situações, estar-

mos agindo no espalhamento de “falsos fatos” ou ideias com 

as quais não estamos de acordo. 
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Podemos desarticular o poder persuasivo dos memes? 

Aceita essa hipótese, o nível de influência dos memes 

equivale ao já reconhecidamente acionado por peças de pu-

blicidade especialmente elaboradas para seduzir e persua-

dir o consumidor a querer o produto. Trata-se de estratégia 

sígnica semelhante à que nos transformou em sociedade de 

consumo, quer precisemos ou não, quer tenhamos recursos 

ou não para consumir. Hauser (2019, p. 71) alerta que a si-

tuação pode ser mais grave hoje, pois,  

[...] com o advento da Internet e das mídias so-
ciais, o poder da propaganda de influenciar a 
consciência social e impactar a ação cívica au-
mentou substancialmente – quase exponenci-
almente. 

 Ele afirma que esse poder da internet e das mídias 

sociais deve ser atribuído aos memes e, ainda, que esse mo-

ver-se por impulsos inclui  

[...] o compromisso irracional com slogans e 
dogmas, que tendem a, e podem ter sido pro-
jetados para, fragmentar a sociedade em cam-
pos irreconciliáveis [...]. (HOUSER, 2019, p. 
72). 

Assim como as estratégias publicitárias do mercado 

de consumo, o uso de dogmas para fragmentar a sociedade 
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também não é novo, embora talvez atuem agora em uma di-

mensão e velocidade antes desconhecidas. O artigo “Virali-

dade intertextual e repertórios vernaculares: memes da in-

ternet como objetos conectando diferentes mundos on-line”, 

publicado na RAE – Revista de Administração de Empresas da 

FGV, por Zanette, Blikstein e Visconti (2018), faz considera-

ções sobre implicações dos memes “para a pesquisa em com-

portamento do consumidor e teoria e prática em Marketing” 

e analisa o fenômeno dos memes da internet na perspectiva 

de outras formas de propagação de ideias bem mais antigas 

e já “[...] tradicionais dentro das culturas, praticadas por re-

ligiões, seitas, organizações político-partidárias etc.”, todas 

caracterizadas por desenvolverem sofisticadas estratégias 

de apelo emocional. Referindo-se a um fato da história dos 

memes de internet que se vincula a essas formas anteriores 

os autores relatam que: 

O termo “meme” apareceu pela primeira vez no con-

texto on-line  quando  o jornalista da  revista Wired  Mark  

Godwin (Godwin, 1994) conduziu um “experimento on-line” 

focado em fóruns de discussão para descrever a proliferação 

de argumentos parecidos com os de Hitler.” (de ZÂNETTE, 

BLIKSTEIN e VISCONTI, 2018, p. 158). 
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Analisando a origem, a propagação e a variação nos 

memes, Zanette, Blikstein e Visconti (2018) constatam que 

“[...] a informalidade e o vínculo com “um ‘local’ específico 

(coletividades fechadas de consumidores)” está na origem 

dos memes e antecede a disseminação e o espalhamento en-

tre um número maior de consumidores, o que envolve tam-

bém a possibilidade de modificações. Isso os leva a elaborar 

três características principais dos memes: vernacularismo, 

viralidade e intertextualidade, as quais procuramos desen-

volver na sequência da nossa argumentação, a partir de con-

ceitos peirceanos já abordados neste artigo e no intuito de 

pensar formas de desautomatizar a nossa percepção diante 

dos memes. 

Vernacularidade, no conceito adotado por Zanette, 

Blikstein e Visconti (2018, p. 161),  

[...] tende a referir-se àquilo que é produzido 
localmente: repertórios locais que se mani-
festam em tropos linguísticos e discursivos 
ou outras manifestações que refletem esses 
repertórios.  

Os autores também observam que no mundo contem-

porâneo a localidade traduz-se em novas formas de associa-

ção por meio das redes digitais, que dão origem a novos 
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repertórios vernaculares, associados a coisas tão diversas 

quanto uma profissão ou uma crença religiosa, constituindo 

subculturas. Citam Kates (2004 apud ZANETTE, BLIKSTEIN 

e VISCONTI, 2018, p. 162) que constata que 

Muitas das coletividades de consumidores 
analisadas em estudos anteriores comparti-
lham características em comum, como a defi-
nição da identidade de um consumidor [...] tí-
picas das coletividades de consumidores de-
nominadas subculturas. 
[...] uma subcultura é um modo de vida que 
expressa significados e práticas compartilha-
das, mas que também abrange mudanças, de-
safios e oposição interna para que os partici-
pantes definam suas identidades negociando-
as com os aspectos subculturais, os quais são 
“desviantes” quando comparados com o dis-
curso social dominante. (KATES). 

No contexto da ideia peirceana de mente as subcultu-

ras, com seus significados e práticas vernaculares comparti-

lhados,  podem também ser consideradas como pessoas  

maiores (greater persons), ou mentes coletivas. E, embora 

em uma escala diferente daquela da cultura ou da civilização, 

como constituindo-se também por crenças, hábitos adquiri-

dos ou natos (PEIRCE, 1977, p. 72); símbolos cuja semiose 

tanto regula a prática daqueles que compartilham dessa co-

letividade quanto estão, também, aptas a influenciarem ou-

tras mentes, outros indivíduos no meio onde atuam. 
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A semiose dessas mentes, seguindo os argumentos já 

apresentados neste artigo, deve incluir tanto a permanência 

de certos símbolos de modo intacto quanto diversificação, 

variedade ou mutação, sendo que para pensar a variação se-

miótica dos símbolos já recorremos aqui à lógica do cresci-

mento dos símbolos, que deve se dar a partir da interação 

com outros tipos sígnicos. 

Nessa interação destacamos, para pensar o fenômeno 

da viralidade, do rápido espalhamento dos memes, uma so-

breposição do funcionamento icônico – em relação ao indi-

cial e ao simbólico – no âmbito da semiose, favorecendo uma 

distribuição dos símbolos – que de qualquer modo persistem 

na semiose – apoiada na percepção e nas emoções. Além 

disso, também conforme já discutimos, a influência dos sím-

bolos para além dos limites internos (ou, no caso das cultu-

ras e subculturas, “locais” inicialmente estabelecidos) pre-

cisa da existência de outros indivíduos. Propomos agora 

avançar nessa discussão da semiose espalhada entre indiví-

duos em um meio recorrendo ao conceito de interpretação. 

Não se pode pensar a influência dos signos de uma 

mente para outra sem pensar em intepretação no sentido se-

miótico do termo, ou seja, sem assumir que se, de um lado, 
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há as determinações da mente que exerce a influência, de ou-

tro há aquelas da mente que é influenciada. Assim, o signo 

que resulta de uma semiose em uma situação onde uma 

mente interpreta outra (signo interpretante) é sempre um 

signo mais desenvolvido e duplamente influenciado. Essas 

determinações envolvem as intenções e a bagagem de co-

nhecimento (ou repertório) de ambos. 

Há uma grande variedade de caminhos propostos 

pela semiótica para estudar os modos pelos quais isso 

ocorre, entre eles a intertextualidade, utilizada por Zanette, 

Blikstein e Visconti (2018, p. 161) na análise a respeito dos 

memes para se referirem a uma “[...] citação implícita de um 

texto em outro texto, cujo significado se torna mais rico ao 

referenciar o texto implícito [...]”. 

A intertextualidade também é estudada por Ferrara, 

em A estratégia dos signos (1981, p. 87-88), que a define 

como “[...] o diálogo de um texto com outro texto [...]” no qual 

o texto base é falado pelo intérprete, resultando em um texto 

dialógico caracterizado por dois procedimentos básicos: in-

versão, ou “[...] deslocamento sintático e/ou semântico do 

texto matriz [...]”, e amplificação, ou “adição sígnica”. 
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Inversão e amplificação manifestam-se como 
procedimentos estruturais e, mais que isso, 
estratégicos na medida em que asseguram 
e/ou exigem a participação do receptor e 
identificam a potencialidade de um texto na 
produção de um outro texto paródico e im-
previsto. (FERRARA, 1981, p. 89). 

Essas reflexões vão no sentido de explorar o papel 

ativo do intérprete nos processos semióticos, o que propo-

mos aqui como uma forma de pensar o enfrentamento de es-

tratégias contrárias e especialmente agressivas no sentido 

de fazer com que a influência do emissor se sobreponha à do 

intérprete, como revela Houser (2019, p. 73): 

No Jornal Oficial de [...] Comunicações Estra-
tégicas da OTAN, em um artigo intitulado 
"Está na hora de abraçar a guerra memética", 
Jeff Giesea escreve: "A guerra memética [...] é 
a competição pela narrativa, ideias e controle 
social nas mídias sociais. […] O campo de ba-
talha online da percepção só aumentará em 
importância tanto na guerra quanto na diplo-
macia. 

Paralelamente a manifestar suas preocupações com o 

modo como essa guerra promove a atual crise da democra-

cia, Houser (2019, p. 74) pondera que “[...] se houver uma 

chance de sobrevivência e ressurgimento da democracia li-

beral, isso dependerá de filósofos e guerreiros semióticos 

[...]”. Uma tal guerra semiótica deve ser travada, do nosso 
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ponto de vista e parafraseando Ferrara, explorando estraté-

gias de participação do receptor ou intérprete. 

Recorremos aqui a um exemplo de texto dialógico 

analisado por essa autora na perspectiva do signo intratex-

tual, propondo tomá-lo agora como um caso passível de nos 

ajudar a pensar possíveis atuações diante da atual guerra se-

miótica utilizando os memes de internet. Os exemplos de 

texto dialógico analisados por Ferrara atingem produções de 

uma parte da história da arte que teve lugar primeiramente 

na Inglaterra e depois nos Estados Unidos e mundo afora, 

quando artistas da Pop Art reagiram criticamente à sedutora 

simplificação da linguagem da comunicação de massa; ao 

“truste de cérebros”, para usar uma expressão de Ârgan 

(1992, p. 582), ao se referir a Roy Lichtenstein, artista que se 

preocupou com a banalização do discurso dedicando-se a 

um dos principais canais da cultura de massa, as narrativas 

ilustradas (cartuns, histórias em quadrinhos). Segundo Ar-

gan: 

A análise da banalidade desse tipo de comu-
nicação, feita por Lichtenstein, é metodologi-
camente irrepreensível. Isola uma imagem da 
tira, aumenta-a, estuda acuradamente os pro-
cessos, inclusive tipográficos, que a tornam 
comunicável em milhões de exemplares: 
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reproduzindo-o manualmente, com micros-
cópio, ele demonstra que esse processo de 
produção industrial de imagens é de absoluta 
correção, um modelo de perfeição tecnoló-
gica, coloca-se em suma, na posição de diretor 
técnico, que sabe quais foram os problemas e 
dificuldades enfrentados para chegar ao pa-
drão que permite que milhões de pessoas 
leiam ao mesmo tempo a mesma narrativa, 
interpretam-na do mesmo modo, sintam a 
mesma emoção momentânea e, um segundo 
depois, esqueçam-na. Os consumidores das 
histórias em quadrinhos são poupados de 
qualquer esforço intelectual, tudo foi pen-
sado, preparado, dirigido de antemão. A pin-
tura (mesmo que já não se possa chamar as-
sim) de Lichtenstein é uma prova de inteli-
gência, mas em essência demonstra apenas 
que o artista pegou o truque, e está capaci-
tado para participar do “truste de cérebros”. 

Imitando a estratégia da comunicação de massa, tor-

nando-se especialistas em reproduzir fielmente cada peça, 

os artistas da Pop Art já não as viam mais como o grande pú-

blico as via, eles compreendiam a sua lógica interna (para 

além da aparência) e articulavam então as estratégias para 

revelá-la. Introduziam nas aparentes mimeses variantes que 

mudavam a base do significado: à replicação proposta pela 

reprodutibilidade técnica eles opuseram o feito à mão; à ex-

posição nas ruas, prateleiras de supermercados, revistas 

tipo magazine, quadrinhos etc., eles opuseram os museus e 

galerias, ao produto de fácil consumo eles opuseram o 
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discurso paródico, o signo intratextual (FERRARA, 1985), di-

fícil, exigente, desafiando nossas mentes a “reconhecer o po-

der dos objetos”, parafraseando Claes Oldemburg, outro ar-

tista da Pop Art, cujas palavras citadas a seguir revelam estar 

ciente da estreita relação entre o poder da cultura de massa 

e a aparente ingenuidade dos objetos. 

Eu uso imitações ingênuas, mas não porque 
não tenho imaginação ou porque eu desejo di-
zer algo sobre o mundo cotidiano. Imito 1. ob-
jetos e 2. objetos criados, por exemplo, carta-
zes, objetos feitos sem a intenção de fazer 
“arte” e que inocentemente contêm uma ma-
gia contemporânea funcional. Tento levá-los 
ainda mais longe com a minha ingenuidade, 
que não é artificial. Mais longe, carregando-os 
com mais intensidade, e elaborando sua refe-
rência. É preciso que se entenda que não 
tento criar “arte” com eles. Isso deve ser en-
tendido. Eu os imito porque quero que as pes-
soas se acostumem a reconhecer o poder dos 
objetos, meu objetivo é didático. (apud LU-
CIE-SMITH, 2006, p. 116). 

Diante da obra de Andy Warhol, Campbell Soup 

(1962), Ferrara (1981, p. 114) analisa: 

Um cartaz das sopas Campbell e um quadro 
com um cartaz das sopas Campbell são coisas 
distintas, porque o cartaz faz propaganda 
para a compra do produto chamando a aten-
ção sobre o produto, pondo, à vista do com-
prador, o produto. O quadro não. Chama a 
atenção não sobre o produto, mas sobre si 
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mesmo. Desse modo, a pop art é anti-propa-
ganda embora se nutra da propaganda.  

A multiplicação sígnica também foi utilizada por ar-

tistas da Pop Art para se referirem à redundância da infor-

mação disponível nas ruas dos grandes centros urbanos. Re-

ferindo-se à obra Glug, Glug, de Arman (1961), que se mate-

rializa em uma acumulação de tampinhas de garrafa, Ferrara 

(1981, p. 108-109) escreve que diante dela  

[...] nos reportamos a um intratexto subja-
cente às tampinhas e que não é outra coisa se-
não a história do meio urbano e industrial ins-
crito nas tampinhas de garrafa. 

Com essas inversões Ferrara analisa que ocorre uma 

mudança na semiose, que deixa de funcionar segundo a fun-

ção persuasiva para funcionar segundo uma função estética, 

o que se dá por um deslocamento do objeto do signo para o 

signo ele mesmo, chamando a tenção para a própria lingua-

gem. No caso dos memes, essa mudança ocorreria sempre 

que se evidenciassem as montagens, sua impossibilidade 

para indicializar fatos, os deslocamentos em relação à expe-

riência. Teríamos aí um processo estético a favor do descon-

dicionamento da percepção e das mentes sociais e não da 

sua manipulação. 
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Um exemplo contemporâneo que herda da Pop Art 

esse procedimento capaz de ativar nossos processos percep-

tivos para exercer uma arte crítica diante da sociedade hoje 

é o do artista plástico Evandro Prado (PRADO, site do ar-

tista). Entre suas obras mais recentes estão as mostradas na 

exposição 2010-2016 / O Processo (2017): 

[...] um grande políptico constituído por 97 
pinturas a óleo sobre tela. O conjunto ali-
nhado sobre a parede forma um grande pai-
nel [...]. A obra se fundamenta na seleção e re-
produção de capas de revistas semanais de 
alta circulação que formam a mentalidade e 
dominam a opinião das classes médias do 
país (Veja, Isto É, Exame, Época, Carta Capital, 
Caras). Capas que estamparam a imagem da 
Presidente Dilma Rousseff acompanhada de 
manchetes de teor negativo, entre a primeira 
campanha eleitoral e o impeachment. (SO-
BRAL, 2019) 

Tal como registra Sobral (2019), as grandes empre-

sas de comunicação entre as quais as referenciadas na expo-

sição de Prado “[...] vendem ideias, divulgam produtos, per-

suadem a população em conformidade com seus próprios in-

teresses ou de parceiros ideológicos/mercadológicos.” Âs 

capas de revistas, como as citadas na exposição, podem ser 

vistas como imersas na rede de criação e propagação de 

ideias que são espalhadas sob a forma de memes. A obra de 
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Evandro Prado propõe, como as obras da Pop Art, o desloca-

mento do objeto do signo que, na exposição em questão, não 

é mais Dilma Rousseff – Presidente ou Ex-presidente –, mas 

a sintaxe da imagem, sua montagem, nas relações entre fi-

gura e fundo, imagem e texto. O poder estético age nesse 

caso no sentido de ampliar o poder significante e as possibi-

lidades de referência do signo. 

 

Considerações finais 

Iniciamos o artigo expondo a noção peirceana de 

mente, que embasa as reflexões sobre transmissão de ideias 

de uma mente para outra, considerando mente tanto no âm-

bito do indivíduo, quando de “pessoas maiores”, no sentido 

peirceano do termo, o que permite estender essa noção para 

cultura e civilização, tal como proposto por Houser (2019), 

bem como para as chamadas subculturas (ZANETTE, BLIKS-

TEIN e VISCONTI, 2018). 

A dinâmica que anima o trânsito de ideias entre 

mente interna e mente externa foi brevemente relacionada 

com o pragmatismo e a perspectiva evolucionista de Peirce. 

O pragmatismo tendo relevância na medida em que 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
90 

possibilita pensar o diálogo entre diferentes estados da 

mente – no sentido geral/abstrato e como mente materiali-

zada, exteriorizada. O evolucionismo possibilitando tanto 

relações com o surgimento do conceito de memes baseado 

no evolucionismo biológico, quanto pensar a semiose como 

um processo evolutivo na geração de interpretantes. 

A semiose dos memes e a sua dinâmica evolutiva fo-

ram pensadas com base dos conceitos de ícone, índice e sím-

bolo, provenientes da semiótica peirceana, partindo do pres-

suposto de que os três funcionamentos semióticos são pas-

síveis de serem identificados. Tendo em vista também os 

memes de internet, reconhecemos uma falha indicial, com 

prejuízos para a sua capacidade de referir-se a fatos. Isso se 

dá com vantagens para os funcionamentos simbólico e icô-

nico, embora com destaque para o icônico no processo de es-

palhamento semiótico. 

Zanette, Blikstein e Visconti (2018) contribuem com 

as reflexões na medida em que sugerem pensar os memes a 

partir da tríade vernacularidade, viralidade e intertextuali-

dade, a qual buscamos desenvolver na relação com os con-

ceitos previamente desenvolvidos no artigo e, também, com 

os estudos de Ferrara (1981) acerca do texto dialógico, para 
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pensar estratégias ativadoras do papel participativo do in-

térprete na semiose dos memes. 

Isso nos levou à arte e às relações entre a Pop Art e o 

fenômeno da comunicação de massa no século XX, a partir 

do que tentamos avançar no sentido de aprender com a his-

tória sobre como podemos agir de modo a provocar mudan-

ças de rumo nas semioses memes. Se essas reflexões não nos 

levam a contradizer os argumentos de Houser (2019) que 

conduzem a uma conclusão pessimista acerca dos rumos da 

Civilização Ocidental diante da guerra memética, pensamos 

ao menos que ajudam a visualizar que há sempre uma porta 

aberta onde muitas outras poderão estar fechadas. 
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MONUMENTOS: EM BUSCA DE SENTIDOS 
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Notas iniciais 

Considerando que o título desta mesa: “Olhares sobre 

o texto verbal e o não verbal” aponta para a pluralidade, para 

o verbal, para o não verbal, julgo oportuno escolher como 

mote para discussão, o texto de minha autoria, intitulado 

“Como anda a turistificação do Brasil?”, publicado em maio 

de 2015, no Jornal Correio do Estado, veiculado em Mato 

Grosso do Sul. Assim, início minha exposição por meio de um 

texto verbal, como anda a turistificação do Brasil, e a finalizo 

com o texto não verbal, o monumento.  A escolha do artigo 

publicado no jornal deu-se mediante a percepção das rela-

ções intrínsecas entre “turismo” e “monumentos”. Vejamos 

o artigo: 

O Brasil, mesmo com uma enormidade de be-
lezas naturais, aparece apenas como o 59º 
destino turístico mais atrativo do mundo em 
pesquisa inédita divulgada pelo Fórum Eco-
nômico Mundial. Diante disso, cabem refle-
xões, oportunas, sobre como anda a turistifi-
cação do Brasil.  



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
95 

Para corroborar, citamos o artigo Turistificando o 

Brasil, publicado na Revista VEJA, em 19 de janeiro de 2000, 

que faz parte de uma coletânea de artigos jornalísticos da 

obra Ponto de Vista, de Stephen Kanitz (Editora Senac, São 

Paulo, 2000), em que  o autor, consultor de empresas e con-

ferencista brasileiro, aborda questões relacionadas ao modo 

como o setor turístico no Brasil se apresenta e evidencia a 

falta de preparo em face da realidade pela qual esse setor é 

tratado por aqui.  

Apesar de cada cidade ter sua história e seus atrativos 

turísticos, muitas vezes, sua singularidade é desprezada, por 

não ter algo como um Corcovado, uma Torre Eiffel ou uma 

linda cachoeira como o Véu da Noiva. Kanitz apresenta a po-

lítica americana como base, a fim de tecer comentários sobre 

como nos esquecemos de criar museus, de colocar placas de 

sinalização em espanhol e inglês, de criar panfletos turísticos 

de qualidade internacional e, inclusive, de divulgar pelas re-

des sociais os atrativos turísticos que temos.  

É preciso perceber que “turistificar” uma cidade não 

é complicado, mas para isso, provavelmente, seja necessário 

o engajamento de pessoas especializadas, livres das pres-

sões políticas da cidade e que tenham como foco os desejos 
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de um turista. Assim, concentrar-se no turismo receptivo 

surge como uma estratégia, pois toda nação bem-sucedida 

do mundo volta-se para essa modalidade de turismo. Há for-

tes evidências de existir uma concentração no turismo ex-

pulsivo, quando nosso dinheiro é levado para a Disney, dei-

xando muitos empresários insatisfeitos diante desse quadro.  

Claro fica que muitas cidades brasileiras, ainda, não 

se “turistificaram”. Isso porque não atrai o turista fora da 

temporada e não é atrativo para o grande empreendedor. Es-

sas cidades, muitas vezes, sequer possuem um site – que  fun-

cione – para mostrar ao promitente visitante ou empreende-

dor seus potenciais. 

Após mais de uma década do surgimento do neolo-

gismo “turistificando”, criado por Kanitz, importa, ainda, lan-

çar luzes sobre essa problemática, principalmente, em nível 

local. “Turistificar” o Mato Grosso do Sul envolve um avanço 

em busca de alternativas, como um marketing estratégico e 

bem direcionado, detectar a vocação de cada município com 

suas particularidades, bem como explorar a história e a cul-

tura de cada localidade. Isso, somente, para exemplificar. 

E, como o caminhar se faz caminhando, há muitos 

passos a serem dados... 
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Esses passos foram iniciados em 2014 e, desde então, 

têm sido dados, em face de problematizar questões dessa na-

tureza. 

A partir dessas afirmações tecidas, evidenciam-se 

preocupações que caminharam para um movimento de 

busca de sentidos, a partir da leitura de alguns objetos, tais 

como os monumentos, esculturas, estátuas, textos pictóricos 

e outros.  

 

Em busca de sentidos 

Em vista de a leitura ser um ato de linguagem, assim 

como a relação do homem com o mundo também o é, as re-

lações humanas  estabelecidas no seio de uma sociedade são 

sempre regidas pelo mecanismo da produção de sentidos e, 

por esse motivo, mediatizadas pela linguagem. Na perspec-

tiva dos estudos semióticos, Bertrand (2003, p. 413) faz a se-

guinte observação sobre a complexidade da relação entre o 

texto e seu leitor: 

(...) o leitor, ao ler, atualiza o texto e seu sen-
tido, de acordo ou não com suas expectativas 
e previsões advindas de sua competência lin-
guística e cultural. Mas o texto também pro-
cura e cria seu leitor: ele o inventa o mais 
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próximo possível da linguagem, na sua subs-
tância e nas suas formas, suscitando a dúvida, 
a inquietude e a surpresa. Por meio da diver-
sidade de modos de crença que a leitura pro-
põe, eis que se reencontram, invertidas, a ex-
periência sensível da língua e a experiência 
cultural do mundo.  

Dessa forma, vale pensar na seguinte questão: 

 

Como realizar a leitura de um monumento, sem deixar 
de lado a experiência sensível da língua e a experiência 
cultural do mundo? 

Destaco que, de acordo com a Semiótica francesa, 

perspectiva teórica na qual me embaso, monumento é enten-

dido enquanto texto, sua significação se realiza em proces-

sos narrativos e discursivos. Nessa direção, o monumento é 

um sistema semiótico plástico; seu plano de expressão é for-

mado por categorias plásticas, responsáveis pela disposição 

relativa de cores e formas.  

Diante desse entendimento, percebo adequadas as 

afirmações de Landowski (1992, p. 129): 

Depois de ter-se ocupado das relações inter-
nas de tantos pares célebres [...], ao enxergar 
agora o casamento anunciado da ‘sensibili-
dade’ com o ‘inteligível’, qual vai ser a atitude 
da semiótica, e quais seus objetivos? Irá esfor-
çar-se para manter cada um dos protagonis-
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tas bem separado do outro em nome da cla-
reza e da conservação das categorias concei-
tuais herdadas da tradição ou, deliberada-
mente, se empenhará em favorecer sua união 
esperada e, há de se supor, feliz?  

Acreditando na possibilidade da união entre sensível 

e inteligível, deparo-me com o monumento “Cavaleiro Guai-

curu” (Figuras 1 e 2), do artista plástico sul-mato-grossense 

Anor Mendes, nascido em Terenos (MS), mas que se desen-

volveu artisticamente na cidade de Campo Grande (MS).  

 
Figura 1 – Cavaleiro Guaicuru (à luz do dia). 
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Figura 2 – Cavaleiro Guaicuru (à noite). 

 

Mendes produziu outras obras espalhadas pela capi-

tal, como a escultura do Papa João Paulo II, na Praça do Papa 

e, também, a escultura chamada Guampa Gigante de Tereré, 

no Aeroporto Internacional de Campo Grande, conforme fi-

guras 03 e 04, respectivamente. 
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Figura 3 – Guampa de Tereré Gigante. 

 

Localizada no mirante do Aeroporto Internacional de 

Campo Grande, a obra figurativiza a tradição da bebida sul-

mato-grossense chamada de tereré, que é um mate servido 

com água gelada e tradicionalmente bebido em uma guampa 

(chifre de touro). Com cerca de quatro metros de altura, pos-

sui uma bomba de tereré, parte em metal, parte em resina e 

totalmente banhada em uma química que lhe forneceu uma 

cobertura metálica reluzente. 

Importa mencionar, ainda, a visita de João Paulo II, 

em 16 de outubro de 1991, que marcou os campo-
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grandenses, pois a capital de Mato Grosso do Sul foi uma das 

dez visitadas pelo líder católico, naquele ano. Aquele aconte-

cimento motivou Arnol Mendes a construir o monumento 

Papa João Paulo II, com quase três metros de altura, fora a 

base, que fica na Praça do Papa, em frente ao Memorial dos 

Papas, localizado próximo ao Lar do Trabalhador.  

 
Figura 4 – Papa João Paulo II. 
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Diante de variadas produções artísticas, a escolha do 

córpus  para a análise semiótica1 do “Cavaleiro Guaicuru”, se 

justifica em face de ser uma das primeiras e mais simbólicas 

obras do artista. Ela se encontra em uma ilha no lago de um 

dos maiores parques do Brasil, com uma posição privilegi-

ada dentro parque, pois tanto quem está dentro, quanto 

quem passa por fora consegue visualizar tal monumento, 

que parecer produzir certo deslumbramento sobre o sujeito 

que o contempla.  

Greimas (1984, p. 24) problematiza a questão da ico-

nicidade e da representação dos objetos do mundo, defen-

dendo que a principal operação do ato de semiose é 

a seleção de certo número de traços visuais e 
sua globalização, é a apreensão simultânea 
que transforma o feixe de traços heterogê-
neos num formante, vale dizer, numa unidade 
do significante que pode ser reconhecida, 
quando enquadrada no crivo do significado, 
como a representação parcial de um objeto do 
mundo natural. 

Podemos articular no quadrado semiótico a oposição 

semântica de base /natureza/ vs /cultura/, uma vez que o 

 
1 Parte de discussões aqui tecidas foi realizada, inicialmente, com meu ori-
entando de Iniciação Científica (2017-2018) Renan Azevedo, a quem agra-
deço o convívio acadêmico sempre agradável e produtivo. 
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monumento oferece a possibilidade de se destacar em meio 

a natureza realçando sua característica de artefato cultural. 

Outra categoria que se agrega a esta primeira é /guerra/ vs 

/paz/, advinda da figura da lança em uma das mãos do cava-

leiro. 

Outra observação que se faz importante é que o texto 

pode se caracterizar pela presença de termos complexos, os 

quais ocorrem quando um elemento do texto realiza não 

apenas um dos termos da oposição semântica de base, mas 

os dois termos da categoria. O termo /cultura/ recebe uma 

axiologização positiva, tornando-se eufórico. Logo, a cultura 

é um valor buscado pelo actante-turista, e não um valor ne-

gativo que ele procura evitar. O que a esfera turística propõe 

é justamente a possibilidade de reencontro com a natureza 

por meio da contemplação do produto-monumento. 

Lembramos que os termos de uma oposição semân-

tica, seja no nível fundamental, seja no nível discursivo, não 

precisam estar explícitos no texto, já que a presença de um 

deles pressupõe o seu oposto. Assim, o tema /vida/ é pres-

suposto, a partir da presença de seu contrário /morte/. 

Em termos narrativos, a escultura narra a história de 

um indígena, de linhagem Guaicuru, evidenciado pelo nome 
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da obra e pelo fato de cavalgar na lateral de seu cavalo (fato 

particular dessa etnia). Esse posicionamento de domínio so-

bre o animal tornou-se símbolo da participação dos indíge-

nas na Guerra do Paraguai, que foi vitoriosa, resultando na 

garantia de suas terras e no fortalecimento de uma boa rela-

ção com o Império, apontado a categoria /vida/. 

Os Guaicurus, presentes no Pantanal brasileiro e no 

Chaco, sempre foram temidos pela comunidade indígena, 

pelos colonizadores e por todos que ousavam dominá-los. 

Era um povo valente e vale mencionar a significativa atuação 

histórica deles, não só na região Centro-Oeste brasileira, 

como em toda América do Sul, tornando-se símbolo de resis-

tência aos portugueses.  

Para abordar o monumento do ponto de vista do 

plano da expressão, recorro aos estudos realizados por Jean-

Marie Floch (1985), pioneiro nos trabalhos em semiótica 

plástica,  não em análise de monumentos, pois seu método 

foi abordar a fotografia, a pintura, a história em quadrinhos 

e a arquitetura; contudo seus estudos podem ser conside-

rado nessa semiótica.  

O plano da expressão pode ser subdividido em quatro 

perspectivas, as chamadas “categorias da expressão” ou 
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“categorias plásticas”. Não necessariamente se segue uma 

ordem, mas são elas: a matérica (matéria), a eidética (for-

mas), a cromática (cores) e a topólogica (posição). 

Partindo do ponto de vista material, da categoria ma-

térica, a escultura é lisa e foi montada por meio de uma es-

trutura de ferro revestida com mistura de resina e pó de 

mármore. Por isso, na gênesis era toda “esbranquiçada” e, 

com passar do tempo e, em virtude, de variações climáticas 

foi adquirindo cor, caracterizada hoje por tonalidades que 

vão do branco ao marrom; apesar de a categoria cromática 

produzir  efeito de sentido monocromático. 

Já na categoria eidética, das formas, por não seguir 

um padrão ortogonal, ou seja, conter uma postura de no-

venta graus, mas sim formar uma espécie de ângulo a partir 

dos pés traseiros do cavalo, atribui-se ao monumento a cate-

goria não ortogonal. Isso parece ser evidenciado pelo fato de 

o cavalo encontrar-se em posição de corrida e, com isso, 

forma-se o ângulo não ortogonal, remetendo ao movimento, 

produzindo efeito de sentido de vida.  

Em questões topológicas, considerando o ambiente 

como um todo de sentido e a obra como plástica, categoriza-

se como circundado vs circundante. O monumento, objeto 
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inanimado, categoria opositiva /cultura/, como “circun-

dado”, e o lago, com os peixes, patos, capivaras e outros ani-

mais, categoria /natureza/, como “circundante”. 

 

Notas finais 

Mato Grosso do Sul, um estado conhecido por sua     

biodiversidade, atrai cada vez mais turistas do mundo in-

teiro. Tendo sempre como grande enfoque turístico Bonito e 

o Pantanal, o presente estudo vislumbrou a possibilidade de 

lançar um novo olhar e caminhar rumo à descoberta de atra-

ções turísticas da capital, Campo Grande. Na tentativa de 

buscar apreender o “olhar mítico” que o artista-escultor lan-

çou sobre essa etnia, resgatou-se papéis e valores que “a con-

dição indígena atribui à sociedade brasileira da qual faz 

parte apenas marginalmente” (BÂTISTOTE, 2012, p. 193).  

Segundo Oliveira (2004, p. 158), o trabalho do semio-

ticista é tanto o de um  

desvendador das semioses que se entrecru-
zam na estruturação textual, quanto o de um 
articulador de áreas de conhecimento com as 
quais os seus objetos de estudo o levam a se 
defrontar em decorrência da especificidade 
de cada obra. 
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Trata-se de uma tentativa de aproximação entre o 

monumento, enquanto atrativo turístico, e o contemplador-

turista voltado ao mesmo tempo para a interpretação cogni-

tiva e a disponibilidade corporal para os elementos sensori-

ais. Há, então, uma experiência estésica, ou seja, que diz res-

peito à sensibilidade, à apreensão do sensível. Trata-se não 

só de “entender o sentido”, mas de “sentir o sentido”, o qual 

é intensificado pela euforia tanto da categoria /cultura/ 

quanto da categoria /natureza/. 

O texto-monumento provoca atração e agrega a ele o 

caráter de satisfação, prazer, liberdade associado à natureza. 

Nessa perspectiva, as figuras remetem a imagens do 

mundo, criando um simulacro do real ao retratar o potencial 

turístico da capital campo-grandense e surge, então, a pro-

posição de se evidenciar aspectos que permeiam a significa-

ção de sujeitos visitantes e visitados. Dessa forma, vimos que 

a leitura da forma plástica e dos sistemas semissimbólicos 

apresenta-se como um meio adequado de dar conta do fato 

estético, o que, evidentemente, vai muito além de monumen-

tos. Foi possível depreender a importância do monumento 

“Cavaleiro Guaicuru” como atrativo turístico no espaço Par-

que das Nações Indígenas, considerado o maior parque 
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urbano do mundo, com aproximadamente 119 hectares. 

Ademais, os efeitos de sentidos revelam o significativo papel 

turístico e social que subjaz à escultura, que carrega traços 

históricos e da identidade sul-mato-grossense. 
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SEMIÓTICA E ICONOGRAFIA CRISTÃ 

 

Sueli Maria Ramos da Silva  

 

 

Introdução  

A pintura pode fazer pelos 
analfabetos o que a escrita faz 

pelos que sabem ler.  
Papa Gregório Magno 

 

Á questão: “O que é a arte?” 
somos levados a responder: 

“Aquilo por meio do qual as 

formas tornam-se estilo”.  
A Malraux (escritor e político 

francês, 1901-1976. Les voix 

du silence.) 

 

 Este capítulo, resultado da comunicação efetivada 

quando da realização da “4ª Jornada do SELEPROT (Semió-

tica, Leitura e Produção de Texto): Olhares sobre o texto ver-

bal e não verbal”, cujas apresentações fomentaram discus-

sões sobre a diversidade de leitura de textos verbais e não 

verbais, procura ampliar a perspectiva de análise de enunci-

ados provenientes de práticas discursivas religiosas efetiva-

das em trabalhos anteriores, mas de uma perspectiva dife-

renciada, mediante a retomada e ampliação da perspectiva 
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da enunciação visual. Desvendar o processo de significação 

do discurso religioso, revestido por uma aura mítica de sa-

cralidade e de intocabilidade, tem o status de uma emprei-

tada, no mínimo, desafiadora.  

O presente trabalho, busca a definição de um lugar, 

inserindo-se na especificidade dos estudos em semiótica e 

discurso religioso. Consideramos que a semiótica faz emer-

gir as especificidades de outros campos, nesse caso, o dis-

curso religioso. Para tanto, nos alicerçamos pelo ferramental 

teórico da vertente francesa da semiótica, denominada se-

miótica discursiva e/ou greimasiana, tendo Greimas como 

seu expoente fundador, acrescido dos recentes desdobra-

mentos tensivos da teoria postulados por Zilberberg (2011).  

Todo o processo de formação acadêmica realizado 

em pesquisas anteriores consiste em uma trajetória em 

busca do sentido do sagrado. Âssim sendo, procuramos am-

pliar nossas propostas de trabalho anteriores (SILVÂ, 2007; 

2008; 2012; 2018). Para o presente texto, temos como fun-

damentação teórica a semiótica discursiva, com o embasa-

mento da semiótica visual, notadamente sincrética, tal como 

a semiótica a entende a partir das formulações do linguista 

dinamarquês Louis Hjelmslev. Alicerçado a essa premissa, 
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nossas análises terão a contribuição fundadora de Jean-Ma-

rie Floch (1985), canônico entre os semioticistas e pioneiro 

na abordagem teórica e refinamento criterioso de análise vi-

sual (CF. TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 8). Tomaremos como 

base os formantes eidético, cromático e topológico. Esse tra-

balho busca desenvolver a operacionalidade do conceito de 

semissimbolismo, aplicando-o ao estudo da pintura icono-

gráfica cristã. Não procuramos neste texto, analisar os ele-

mentos estruturais que compõem a arquitetura do espaço 

sagrado, tais como o altar, o ambão1, a sede, ou outros mó-

veis, assim como as vestimentas, nem outros objetos litúrgi-

cos, objetos de pesquisa de projetos futuros a esse. Pro-

pomo-nos, como objetivo geral desse trabalho, analisar a 

iconografia no espaço litúrgico da Igreja Católica, notada-

mente, no que concerne aos objetos estéticos de arte sacra 

bidimensional e tridimensional. Nosso corpus consiste na 

análise iconográfica da cruz bizantina de São Damião, ícone 

bizantino do século XII, pertencente a espiritualidade 

 
1 Ambão – substantivo masculino. m. q. ambom. substantivo masculino litur  
1 nas primitivas igrejas cristãs até o século IV, espécie de tablado ou tri-
buna utilizada para pregações, leituras e para o canto 
2 tribuna ou estante fixa, localizada no limiar do presbitério, ger. à es-
querda do altar, de onde se lê ou canta o Evangelho na missa [HOUAISS digi-
tal, s.u.]. 
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católica franciscana. Assim sendo, intentamos por meio 

dessa pesquisa, ampliar os horizontes de análise iconográ-

fica contribuindo para ampliação das pesquisas em semió-

tica discursiva que tem o texto religioso como objeto de aná-

lise. 

 

Semiótica e Religião 

O sentido não está por detrás do texto: ele é o 
sistema de regras que permite gerar o jogo di-
ferencial das oposições, que ordena minha 
leitura ao longo de um texto “infinito”, do qual 
o texto que leio nada mais é do que uma atua-
lização limitada acidentalmente, isto é, histo-
ricamente limitada (CHABROL, 980, p. 4) 

Silva (2018, p. 1079) ressalta que a presença da se-

miótica no que concerne aos estudos acerca da linguagem da 

religião, tem início por meio do desenvolvimento dos estu-

dos acerca da interpretação de enunciados bíblicos. O pro-

cesso de interpretação e análise do enunciado bíblico é en-

tendido como um processo de leitura. A leitura é vista como 

um processo enunciativo. A leitura para Chabrol (1980, p. 3) 

refere-se a um perder-se o texto e o sentido, de maneira que 

em seu lugar passamos a constituir um “sujeito desejando 

saber”. Esse sujeito, em sua busca, não se pauta meramente 
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em conformidade às premissas do enunciado elementar pro-

posto pela semiótica em busca de seu objeto de valor, mas 

do próprio desejo. Temos, assim, “um saber sobre o desejo 

que instaura essa relação de interlocução em que se faz sua 

leitura” (CHÂBROL, 1980, p. 3). Estabelece-se, assim, con-

forme o autor, uma relação fundadora de um narrador e de 

um leitor textuais. Essa primeira relação, prevista no plano 

da enunciação, também pode ser concebida no plano do 

enunciado, mediante a associação entre destinador e desti-

natário. Â inclusão dos estudos bíblicos no âmbito da semió-

tica greimasiana coincide com a publicação da obra Du Sens 

(GREIMÂS, 1970). Thériault (2006) e Panier
 
(2008), ao ela-

borarem o histórico desses estudos, expõem a importância 

de uma seção de três dias realizada no Grand Semináire de 

Versailles, em setembro de 1968, como o marco inaugural 

dos estudos em semiótica bíblica. Panier (1989) destaca 

ainda que a presença da semiótica no debate do campo de 

estudos exegéticos tem início na França, a partir do Con-

gresso de 1969 da Âssociação Bíblica Francesa para o estudo 

da Bíblia (Â.C.F.E.B). Os debates provenientes desse encontro 

foram publicados sob o título Exégèse et Hermenéutique, Pa-

ris, Seuil, Col. Parole de Dieu, 1971. Esses estudos tiveram 
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posterior desenvolvimento em Lyon, por meio da criação, 

por iniciativa de J. Delorme e J. Calloud, do Centre pour l’Ana-

lise Du Discours Religieux (CÂDIR), com a publicação do pe-

riódico Sémiotique et Bible.  

No que concerne ao âmbito brasileiro, temos as se-

guintes publicações: Â. Livros: 1. (2009) Mariza B. T Mendes 

(No Princípio era o poder, 2009); B. Teses e Dissertações: 1. 

(1997) Ântônio Vicente Pietroforte (Tradição esotérico reli-

giosa); 2. 2005 – 2007 Sueli Maria Ramos da Silva. O discurso 

de divulgação religiosa materializado por meio de diferentes 

gêneros: dois ethé, duas construções do céu e da terra,  ano de 

obtenção: 2007; 3. 2008 – 2012 Sueli Maria Ramos da Silva. 

Discurso de divulgação religiosa: a perspectiva semiótica e re-

tórica, ano de obtenção: 2012; 4. 2009. José Carlos Jadon. Su-

cesso e salvação – estudo semiótico comparativo entre os dis-

cursos televisivos das Igrejas Universal do Reino de Deus e Ca-

tólica Apostólica Romana no Brasil; 5. 2010. Jairo Postal. Uma 

imagem caleidoscópica de Jesus: o ethos de Cristo depreendido 

dos evangelhos canônicos; 6. 2015. Guilherme Demarchi. Da 

paixão à ressurreição: uma análise semiótica; 7. 2017. Dario 

de Âraújo Cardoso. Corpo e presença na Bíblia Sagrada. Den-

tre os artigos e publicações de maior relevância no Brasil, 
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considerando-se, sobretudo, as publicações dos últimos 

cinco anos, podemos citar: LIMÂ, Ânderson de Oliveira Lima. 

A semiótica a serviço da leitura bíblica: Análise da narrativa 

de Mateus 19.16-24, Darandina Revisteletrônica – Programa 

de Pós-Graduação em Letras/ UFJF – volume 6 – número 2, 

2013.; b) CÂRDOSO, D. Â. Â emergência do sentido nas nar-

rativas bíblicas: uma proposta de pesquisa semiótica na Bí-

blia. Cadernos de Pós-Graduação em Letras (online), v. 15, p. 

1-19, 2015.; c) CÂRDOSO, D. Â. Veridicção nos milagres bíbli-

cos. Estudos Semióticos (USP), v. 10, p. 47-55, 2014.; d) SILVÂ, 

Sueli M. Â Semiótica Greimasiana no quadro epistemológico 

das teorias da linguagem e dos estudos da religião. Hori-

zonte: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião 

(online), v. 16, p. 1064-1084, 2018.; e) SILVÂ, Sueli Maria Ra-

mos da. Â operacionalização do conceito de ethos no domí-

nio religioso: a proposição de uma tipologia calcada no enun-

ciatário. Estudos Semióticos (USP), v. 11, p. 1, 2015.; f) SILVÂ, 

Sueli Maria Ramos da. O ethos do sujeito divulgador no 

campo discursivo religioso midiático. Recorte (UninCor), v. 

10, p. 1, 2013.; g) SILVÂ, Sueli Maria Ramos da. Nhá-Chica: 

Religiosidade e devoção popular. Recorte (UninCor), v. 10, p. 

1, 2013.; h) SILVÂ, Sueli Maria Ramos da. O rito da missa 
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enquanto prática sacramental católica. Signum: Estudos da 

Linguagem, v. 16, p. 1, 2013. 

A questão se torna ainda mais complexa se a revisão da 

literatura da área procurar empreender o quantitativo de estudos 

acerca da relação entre os enunciados pautados pela perspectiva 

da análise da iconográfica cristã no âmbito da semiótica greima-

siana. Nota-se a ausência quase absoluta dessa problemática nos 

estudos acerca da área da semiótica greimasiana, com destaque 

a produções circunscritas a outras áreas como a teologia, histó-

ria, ciências da religião, semiótica peirceana, educação e história 

da cultura, das quais destacamos nesta pesquisa Brandão (2010); 

Scomparim (2008); Panofsky (1991); Silva (2008); Visalli 

(2013); Jaluska e Junkeira (2015); Moreira, Carlan e Funari 

(2015). A retomada e consequente atualização e proposição da 

pesquisa proposta por Silva (2008, 2007, 2012, 2018), com am-

pliação para o projeto de iconografia, faz-se deveras necessária. 

Assim sendo, antes de procedermos à análise do objeto de pes-

quisa, o ícone bizantino de São Damião, faz-se necessário esta-

belecermos a definição do conceito de iconografia, assim como 

traçar um breve histórico do desenvolvimento da história da ico-

nografia na Igreja Católica. 
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A Iconografia cristã-católica. Inicialmente, procede-

mos a definição acerca da definição de iconografia, e, em se-

guida, da concepção teológica da concepção de iconografia 

cristã-católica, assim como as suas fases de desenvolvi-

mento.  

Tomemos a concepção dicionarizada de iconografia: 

.f. (1858) ICON 1 estudo descritivo da repre-
sentação visual de símbolos e imagens, sem 
levar em conta o valor estético que possam 
ter 2  repertório de imagens próprio de uma 
obra, gênero de arte, artista ou período artís-
tico [...]  ETIM icon(i/o)- + -grafia, COL 
iconoteca, PAR icnografia(s.f.) (HOUAISS, 
2009) 

Segundo Panofsky (1991, p. 47),  

iconografia é o ramo da história da arte que 
trata do tema ou mensagem das obras de arte 
em contraposição à sua forma. Tentemos, 
portanto, definir a distinção entre tema ou 
significado, de um lado, e forma, de outro.  

Para Panofsky (1991, p. 51), a identificação figurativa 

e imagética de estórias e alegorias pertence ao ramo da ico-

nografia. Segundo o autor (1991, p. 51), uma análise icono-

gráfica deve primar pela adequada análise e identificação 

dos motivos sem valorações pessoais. Etimologicamente, o 

sufixo "grafia" advém do verbo grego graphein,"escrever"; e 
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implica um método descritivo e estatístico de análise. Assim 

sendo, “a iconografia é, portanto, a descrição e classificação 

das imagens” [...]. (PÂNOFSKY, 1991, p. 53)  

Assim sendo, a semiótica visual que empregamos 

nesse capítulo realizar-se-á como um método de descrição e 

análise das imagens, com procedimento teórico e metodoló-

gico específico, do qual destacamos a análise dos formantes 

plásticos, eidético, cromático e topológico, tal como estabe-

lecidos por Floch (1985). 

Gombrich (2012, p. 133) destaca que, com a incorpo-

ração da Igreja enquanto poder do Estado, a partir de 311, 

muitos problemas de evidenciaram, com destaque à orna-

mentação das Igrejas e as conseguintes fases de perseguição 

e iconoclasmo2, as quais detalhamos a seguir. Cabe destacar, 

dentre os defensores da arte cristã enquanto ornamentação 

de templos e basílicas, as palavras do Papa Gregório Magno 

que figuram como epígrafe deste capítulo: “Â pintura pode 

fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que sabem 

 
2 “s.m. (1899) 1  doutrina, prática ou atitude de um iconoclasta; iconoclasia, 
iconoclastia 1.1  HIST.REL doutrina bizantina (sVIII e IX) que repudiava, sob 
acusação de idolatria, a representação e veneração de imagens santas. ETIM 
icon(i/o)- + el. -clasmo (< gr. klásma,atos 'ação de quebrar')” (HOUAISS, 
2009). 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
120 

ler”. Destaca-se, assim, a perspectiva didática de uso das 

imagens, tomando como base que muitos fiéis da época não 

eram alfabetizados. 

Segundo Scomparim (2008), embora a Igreja Católica 

não apresente um programa de imagens sacras tão rígido 

como ocorre nas Igrejas do Oriente, há diretrizes resgatadas 

pelo Concílio Vaticano II “e que devem ser de conhecimento 

de artistas, de sacerdotes e de fieis, para uma correta dispo-

sição da iconografia no espaço litúrgico” (Cf. 2008, p. 7). 

O autor esclarece a importância dada aos documen-

tos oficiais da Igreja,  

pois somos da opinião de que o artista sacro 
está a serviço da Igreja. Assim, sua arte não 
pode ser mera evasão do subjetivismo. Deve 
estar comprometida com a crença cristã 
acima de tudo. (SCOMPARIM, 2008, p. 8)  

Cabe destacar o conceito de beleza estética associado 

ao uso das imagens apresentado por Scomparim (2008, p. 7). 

A perspectiva da ornamentação sempre esteve presente na 

vida do homem, quer seja no ambiente doméstico, quer seja 

em suas igrejas. Assim sendo, conforme o autor (SCOMPA-

RIM, 2008, p. 10), a Igreja não é mera proteção, abrigo, mas 

um “resplendor da beleza divina”. Â arte sacra apresenta 
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grande papel no que diz respeito ao culto divino, quer se 

trate do uso da arte geométrica, simbólica e/ou figurativa. 

Segundo Scomparim (2008, p. 10), cabe destacar que “não 

podemos afirmar que a Bíblia é contra imagem: ela é radical-

mente contra a idolatria”. 

“Â iconografia é um elemento peculiar da decoração 

do espaço litúrgico cristão” (SCOMPÂRIM, 2008, p. 11). Por 

iconografia se entende a representação de imagens sacras 

usadas nas Igrejas Católicas, feitas em qualquer técnica, bi-

dimensionais, como a pintura, o mosaico, o vitral; ou tridi-

mensionais, como o relevo e a escultura, e em qualquer estilo 

(SCOMPARIM, 2008, p. 7) 

O cristianismo, tal como aponta Scomparim (2008, p. 

11) não pode ser considerada uma religião completamente 

abstrata, “mas a religião de um Deus que se encarnou no seio 

de uma mulher”. O autor afirma a dificuldade de se estabele-

cer o início do culto às imagens entre os cristãos.  

Somente nos três primeiros anos do cristia-
nismo ela era quase ausente, isso por três ra-
zões óbvias: a desconfiança em relação à arte 
pagã, a serviço da idolatria; poucos recursos, 
já que a comunidade cristã era pouco nume-
rosa e formada na sua maioria de pessoas vin-
das de classes inferiores, além da falta de 
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artistas comprometidos com a nova fé. 
(SCOMPARIM. 2008, p. 11) 

Somente é possível falarmos no início da arte cristã, 

“a partir da Paz de Constantino que, com seu edito de Tole-

rância, em 313, permitiu aos cristãos construir templos” 

(SCOMPARIM, 2008, p. 12). Diante disso, podemos designar 

o século IV como a origem da arte cristã autônoma. Segundo 

Scomparim (2008, p. 12), o culto das imagens se compõe de 

várias fases, dentre as quais podemos destacar: a) objeto de 

ilustração catequética; b) objeto de culto.  

O culto das imagens, associa-se ao labarum imperial, 

estandarte com o busto do imperador romano. Segundo 

Scomparim (2008, p. 12), essa prática se referia ao fato de 

que na ausência do imperador, sua presença seria substitu-

ída por uma imagem. Ao se cultuar a imagem, se está pres-

tando culto aquele que ela representa.  

Kuryluk (1993, p. 44 e 75) expõe que,  

nos séculos IV, V e VI, a veneração dos retra-
tos de Cristo, encorajada pelos imperadores, 
chegou a se assemelhar ao culto das imagens 
imperiais, uma antiga tradição que pratica-
mente não foi rompida pelo triunfar do Cris-
tianismo.  
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O autor apresenta ainda que Constantino (288-337) 

combinava o culto visível de si próprio e de sua família com 

outros sinais cristãos, indicando a sua escolha como fruto da 

providência divina.  

Como na ausência do imperador o culto pres-
tado a sua imagem é na verdade direcionado 
a sua pessoa, assim também, ao se cultuar a 
imagem de Cristo, se está na verdade pres-
tando culto àquele que ela representa. 
(SCOMPARIM, 2008, p. 12) 

Por iconoclasmo pode-se entender a repressão ao 

culto das imagens promovida pelos imperadores bizantinos. 

A iconoclastia se inicia com o Edito de Leão III, ao estabele-

cer a proibição do culto e da produção de imagens. O reesta-

belecimento do culto aos ícones ocorre com o II Concílio de 

Niceia (787).  

O II Concílio Ecumênico de Nicéia, depois de 
invocar os ensinamentos dos Santos Padres e 
da Tradição da Igreja Católica, definiu que as 
santas imagens devem ser expostas e venera-
das nas igrejas e em outros locais Além da 
Cruz, também são admitidas as imagens de Je-
sus. De Maria, dos Anjos e dos Santos. (SCOM-
PARIM, 2008, p. 14)  
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Em 815, Leão V, desautoriza o culto e instaura o ico-

noclasmo. Em 843, o culto às imagens é reestabelecido pela 

regente Teodora.  

Segundo Scomparim (2008, p. 14), um dos ensina-

mentos retomados pela tradição consiste na diferenciação 

entre adoração e veneração. Entende-se por adoração, o 

culto prestado unicamente à natureza divina. Por veneração 

temos o culto prestado às imagens de Maria e dos Santos. 

Justifica-se esse culto na medida em que “o Concílio reco-

nhece a imagem como um canal de graça” (SCOMPÂRIM, 

2008, p. 14). Esse reconhecimento tem sua correlação, como 

já afirmáramos com o labarum imperial, na medida em que a 

veneração incide sobre a pessoa, tida enquanto modelo de 

conduta a ser imitada, representada pela imagem.  

Se tomarmos como base os procedimentos argumen-

tativos referentes às ligações que fundam a estrutura do real, 

estabelecidos por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 

413), no que diz respeito ao fundamento pelo caso particu-

lar, a estratégia argumentativa empregada é a argumentação 

pelo exemplo.  

O Concílio Vaticano II retoma os postulados estabele-

cidos no II Concílio de Niceia e no Concílio de Trento, 
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estabelecendo, por meio da constituição Sacrossanctum Con-

cilium, normas disciplinares referentes ao uso das imagens 

cristãs no espaço sacro da igreja,  assim como da veneração 

a ser  realizada pelos fiéis. Desse modo, se quisermos dar iní-

cio a fundamentação acerca do culto das imagens, cabe reto-

marmos o II Concílio de Niceia, ao estabelecer o fim da luta 

iconoclasta, aceitando a veneração de imagens simbólicas e 

figurativas, confirmado, portanto, a doutrina de São João Da-

masceno. 

Destacamos, em conformidade com Scomparim 

(2008, p. 19), alguns conceitos teológicos fundamentais 

acerca do culto das imagens. Inicialmente, tomamos, em con-

formidade ao exposto pelo autor, o tema da imagem na Sa-

grada Escritura, fonte de toda a teologia, e, na sequência, a 

teologia acerca do mistério da encarnação. No que tange ao 

magistério da Igreja, tomamos como fundamentação dois 

documentos essenciais, o Catecismo da Igreja Católica, ao 

trazer uma síntese sobre as imagens e a Carta Apostólica   

Duodecimum Saeculum, ao retomar o concílio que “elaborou 

o dogma da veneração das imagens” (SCOMPÂRIM, 2008, 

p.19). 
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Merece destaque o ataque efetivo ao culto das ima-

gens ocorrido no Brasil, notadamente no que diz respeito a 

seitas evangélicas. Dentre as passagens bíblicas evocadas 

por aqueles que criticam a prática de culto as imagens, po-

demos elencar o Livro de Êxodo (20, 4-6).  

4 Não farás para ti imagem esculpida de nada 
que se assemelhe ao que existe lá em cima nos 
céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que 
estão embaixo da terra. 5. Não te prostrarás 
diante desses deuses e não os servirás, por-
que eu, Iahweh teu Deus, sou um Deus ciu-
mento, que puno a iniquidade os pais sobre os 
filhos até a terceira e a quarta geração dos que 
me odeiam, 6 mas que também ajo com amor 
até a milésima geração para com aqueles que 
me amam e guardam os meus mandamentos 
(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2012, p. 130). 

Segundo Scomparim (2008, p. 21),  

a Bíblia é radicalmente contra a idolatria, e 
não contra a confecção e uso cultual de qual-
quer imagem. Idolatria é algo que vai muito 
além de uma imagem, é colocar alguma coisa 
no lugar de Deus  

Cabe destacar que a proibição de produção e adora-

ção de imagens se referia unicamente às imagens de Deus.  

O cristianismo se consolida pela crença na encarna-

ção de Deus na figura de Cristo. Merece destaque também o 
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fato de que a “arte sacra não é cópia nem fotografia, é repre-

sentação simbólica” (SCOMPÂRIM, 2008, p. 28).  

A imagem sacra, o ícone litúrgico, representa 
principalmente Cristo. Ela não pode repre-
sentar o Deus invisível e incompreensível, é a 
encarnação do filho de Deus que inaugura 
uma nova ‘economia’ das imagens. (SCOMPA-
RIM, 2008, p. 30)  

A teologia da encarnação tem seu ápice com o Panto-

crator, considerado o ícone de maior relevância no que tange 

à iconografia cristã. Segundo o Catecismo da Igreja Católica 

(1160),  

a iconografia cristã transcreve, por meio da 
imagem, a mensagem evangélica que a Sa-
grada Escritura transmite mediante a pala-
vra. Imagem e Palavra se esclarecem mutua-
mente. (JOÃO PAULO II, 2000, p. 326)  

A Carta Apostólica Duodecimun Saeculum tem por 

prerrogativa discorrer acerca da veneração das imagens, en-

quanto parte da tradição apostólica. No que concerne ao es-

tabelecimento de uma tipologia acerca da organização das 

imagens, retomamos Scomparim (2008, p. 35), ao tomar 

como  base dois critérios, a finalidade e a importância. Pla-

zaola (1955, p. 377-383 apud SCOMPARIM, 2008, p. 35) clas-

sifica as imagens em três tipos: imagem de culto (referência 
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ao mistério pascal); imagem histórico-descritiva (função ca-

tequética e ilustrativa); imagem de devoção (piedade parti-

cular, de uso doméstico). A seguir, retomamos de Scompa-

rim (2008, p. 36), a classificação das imagens por ordem de 

importância (Cruz; Imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo; 

Imagens de Nossa Senhora; Estações da via-sacra), as quais 

organizamos em um esquematismo tensivo a gradação dos 

ícones iconográficos. Tendo por base a função retensiva e 

circunscritiva, com a prevalência das operações de triagem, 

estabelecemos uma tipologia, da qual procedemos à organi-

zação da gradação dos ícones, em conformidade à classifica-

ção das imagens apresentada por Scomparim (2008). Nessa 

gradação, temos a cruz enquanto ápice e centro da celebra-

ção cristã [+tônico]; a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo; 

as imagens de Nossa Senhora; as imagens de Santos e as es-

tações da via-sacra, o seu contraponto mais átono [+átono].  
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Figura 1 – Tipologia de gradação de ícones religiosos. 

 

Scomparim (2008, p. 44) estabelece uma distinção 

entre “imagem sacra” e “arte sacra”, por meio de uma ques-

tão de abrangência, sendo em menor proporção aquela que 

denominamos “arte sacra”, em referência ao “divino, à reli-

gião, aos rituais, aos santos e ao culto sagrado”. Cristo é a fi-

gura central da iconografia cristã, a qual todos os demais de-

vem estar subordinados. 

 

A Iconografia Cristã como Percepção Sacralizada: a Cruz 
Bizantina de São Damião 

Antes de procedermos à análise do nosso objeto de 

pesquisa, a cruz bizantina de São Damião, na medida que a 

entendemos com um texto, um enunciado visual, convêm re-

tomarmos, com fundamento na semiótica greimasiana a 
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concepção de texto. Muitos estudiosos da linguagem, com 

destaque à Linguística Textual não estabelecem a distinção 

entre discurso e texto. A semiótica discursiva, ao qual nos 

alicerçamos, tem a necessidade dessa diferenciação. Assim, 

com apoio em Fiorin (2012, p. 146), entendemos a cruz bi-

zantina em  sua estrutura como  um  todo se sentido, sendo  

constituída em seus procedimentos específicos de composi-

ção, cuja segmentação do crucifixo, determinada a partir da 

oposição entre elementos visuais, consiste na delimitação 

entre dois espaços, a unidade interna da pintura, em sua de-

limitação de sentido e a parte exterior a moldura. O texto em 

análise, da ordem da imanência, pressupõe a materialização 

discursiva cristã-católica, pressupondo logicamente o dis-

curso religioso franciscano ao qual se insere, tendo sua per-

tença ao plano de expressão. 
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Figura 2 – Cruz bizantina de São Damião (Editora Paulus).3

 

A concepção de imagem vincula-se à prática social e 

religiosa do cristianismo franciscano, ao qual se encontra 

vinculada. A cruz, classifica-se como imagem de culto, sendo 

o elemento iconográfico mais importante e obrigatório. 

Scomparim (2008, p. 37), retoma os postulados do benedi-

tino Dom Ruberval, especialista em iconografia cristã, ao ci-

tar a Cruz de São Damião,  

como adequada para ornamentar a parede do 
presbitério. Se o crucifixo é o ícone mais im-
portante do presbitério, ele de fato deveria 

 
3 Foto: Acervo pessoal, 2019. 
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ser a peça de arte mais bela. (SCOMPARIM, 
2008, p. 37-38) 

Tomamos como base as ponderações de Visalli 

(2013), a respeito da perspectiva da temática das experiên-

cias franciscanas da imitação de Cristo. Â perspectiva de imi-

tação de Cristo, tal como relatamos em Constantino (288 a 

337) ao combinar o culto visível de si próprio e de sua famí-

lia com outros sinais cristãos, ocorre na perspectiva de São 

Francisco como imitação. Cabe lembrarmos, em conformi-

dade ao exposto por Visalli (2013) que São Francisco  

foi o primeiro a receber a impressão das mar-
cas da crucificação em seu corpo, tornando-se 
não somente um religioso que se inspira, mas 
aquele que imita e presentifica o Cristo. (VI-
SALLI, 2013, p. 86)  

A experiência de São Francisco remete ao episódio da con-

versão de São Francisco de Assis na Igreja de São Damião, ao 

qual remetemos ao relato da biografia de São Francisco presente 

na Legenda dos Três Companheiros. 

Transcorridos poucos dias, estando ele a an-
dar nas proximidades da Igreja de São Da-
mião, foi-lhe dito em espírito que entrasse na 
mesma para a oração. Entrou nela e começou 
a rezar com fervor diante de uma imagem do 
Crucificado que piedosa e benignamente lhe 
falou, dizendo: “Francisco, não vês que minha 
casa está destruída? Vai, portanto, e restaura-
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a para mim. Tremendo-se e admirando-se, ele 
diz: “Fá-lo-ei de boa vontade, Senhor” [...] 
(FONTES FRANCISCANAS, 2008, p. 799)  

O crucifixo bizantino de São Damião consiste em uma 

das relíquias mais veneradas do franciscanismo. A obra con-

siste em uma pintura do século XII, em pano sobre madeira 

(nogueira), de autoria, provavelmente, de um artista úmbrio 

desconhecido para ser colocado no altar da Igreja de São Da-

mião. A peça original mede 1,9 m de altura, 1,2 m de largura 

e 12 cm de espessura. O crucifixo de São Damião permane-

ceu no Santuário de São Damião até 1257, tendo sido trans-

portado, ainda no mesmo ano, pelas Irmãs Pobres para a Ba-

sílica de Santa Clara. O crucifixo teve seu restauro em 1938 

pela artista italiana Rosária Alliano e está exposto na capela 

do Santíssimo no altar da Capela de São Jorge, na Basílica de 

Santa Clara de Assis, protegido por vidro, desde 1958.  
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Figura 3 – Crucifixo de São Damião exposto na Basílica de Santa Clara 

de Assis.3  

 

A cruz é o centro de todo o mistério cristão. Ao esta-

belecermos a análise semiótica da percepção sacralizada da 

pintura em exame, por meio da análise dos seus elementos 

topológicos, cromáticos e eidéticos, podemos realizar a seg-

mentação do quadro, determinada a partir da oposição entre 

elementos visuais, o que nos permite reconhecer a divisão 

do espaço representado, quer seja superior, inferior e lateral. 

No que se refere a  observação das categorias topológicas 

 
3 Fonte: https://franciscanos.org.br/carisma/simbolos/o-crucifixo-de-sao-
damiao.  
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dadas no painel central, notamos a presença da categoria to-

pológica central vs. marginal. O sacrifício de Cristo aparece 

no alto do painel central. Â difusão dos dons, enquanto gra-

ças instituídas por Cristo, pode ser representada por linhas 

que cortam diagonalmente o quadro do alto a s posições pe-

riféricas e centrais. 

 
Figura 4 – Difusão dos dons. 
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Figura 5 – Cruz de São Damião.4  

 

Não se trata do cristo sofredor, mas de sua Ascenção 

na medida quem que não se encontra crucificado, mas pai-

rando sobre a tela. Vejamos o que representa a Ascensão, 

dentro do domínio religioso católico: 

A Ressurreição de Jesus é a verdade culmi-
nante da nossa fé em Cristo e representa, com 
a Cruz, uma parte essencial do Mistério Pas-
cal. [...] Depois de quarenta dias, período em 
que se mostrou aos Apóstolos sob os traços 
de uma humanidade comum que escondiam a 
sua glória de Ressuscitado, Cristo sobe aos 
céus e se senta à direita do Pai. Ele é o Senhor 
que reina agora com a sua humanidade na 
glória eterna do Filho de Deus e intercede in-
cessantemente a nosso favor junto ao Pai. En-
via-nos o seu Espírito e nos dá a esperança de 

 
4 Fonte: https://pt.aleteia.org/2017/07/11/o-crucifixo-de-sao-damiao/ 
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estar com ele um dia, tendo-nos preparado 
um lugar (BENTO XVI, 2005, p. 53-55) 

 No centro, ergue-se, em primeiro plano, a discursiviza-

ção do sacrifício de Cristo. Segundo a Ordem Franciscana Secu-

lar do Brasil (2005, p. 232)  

a figura central do ícone é o Cristo, não só por 
seu tamanho, mas também por ser o Cristo a 
figura luminosa que domina a cena e trans-
mite luz para as demais figuras.  

Essa afirmação remete-nos ao Evangelho de João 

(8,12):  

Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida.; 
aquele que me segue não andará em trevas, 
mas terá a luz da vida. (Jo 8, 12) (BÍBLIA DE 
JERUSALÉM, 2012, p. 1863)  

Os olhos de Jesus estão abertos, mediante o qual ele 

dirige seu olhar em uma perspectiva de diretividade, ao 

olhar diretamente para o mundo que salvou. Ele vive e é 

eterno. A veste de Jesus é um simples pano sobre o quadril – 

um símbolo tanto do Sumo Sacerdote como de Vítima. O tó-

rax e o pescoço são muito fortes. Atrás dos braços esticados 

do Cristo está seu túmulo vazio, representado pelo retângulo 

preto. Cristo possui uma proporção maior do que os demais 

atores do enunciado dos painéis laterais. Isso também é 
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enfatizado pela maior expressividade presente nos rostos 

dos atores do enunciado. A difusão dos dons, anteriormente 

explicitada, ocorre por meio da propagação da luz que, dado 

o cromatismo branco e celeste da figura de Cristo, difunde 

sobre as demais figuras da tela voltados ao ícone de Cristo, 

por meio da categoria circundado vs. circundante. A figura 

de Jesus Cristo/Espírito Santo, ao se instituir na ordem do 

inefável, transcende os limites humanos e consolida a isoto-

pia da santidade.  Temos, portanto, a espacialização dada na 

ordem da verticalidade, pautada pela direção superativa no 

eixo da verticalidade. O olhar da verticalidade constrói o 

plano espiritual a partir do ponto de vista eufórico, estabele-

cendo o “alto” como categoria eufórica. Seu olhar, mediado 

pela instância intermediadora do agente religioso, estabe-

lece-se por meio do “baixo” (disfórico) para o “alto” (eufó-

rico). Cristo se apresenta vivo, ressuscitado, a pairar postado 

de pé sobre o sepulcro vazio e aberto, cuja indicação aprece 

indicada pela cor preta, visível por trás da figura de Cristo. 

Merece destaque, ainda, dado o enunciado de Ascenção do 

Cristo  vitorioso, a presença de  uma figurativização da  au-

réola de glória com a cruz triunfante oriental, no lugar de 

uma figura de espinhos, tal como observado em outros 
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ícones de crucificação. Os sinais de crucificação e as feridas, 

apresentam a perspectiva do sangue redentor, a se derramar 

sobre os anjos e santos (sangue das mãos e dos pés) e sobre 

São João (sangue do lado direito).  

É, enfim, do sangue de Cristo que todos os ho-
mens recebem a força para se empenharem a 
favor da vida. Precisamente esse sangue é o 
motivo mais forte da esperança, melhor, é o 
fundamento da certeza absoluta de que, se-
gundo o desígnio de Deus, a vitória será a vida. 
(JOAO PAULO II, 2005, p. 53) 

Temos, indicada na perspectiva da figurativização de 

Cristo que retoma, por meio da inscrição acima da cabeça de 

Cristo, “Jesus Nazarenus Rex Judaeorum” (Jesus Nazareno 

Rei dos Judeus), retomada do Evangelho de João (19;19) “Pi-

latos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz; 

nele estava escrito: ‘Jesus Nazareno, o rei dos judeus’” (BÍ-

BLIA DE JERUSALÉM, 2012, p. 1891). Observamos, ainda 

que todas as demais figuras maiores aparecem acompanha-

das de inscrição, tal como observado na figurativização de 

Maria e João.  
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Figura 6 – Maria e João5  

 

Verificamos a presença do cromatismo branco das 

vestes de Nossa Senhora, dos quais destacamos, ainda, a pre-

sença do cromatismo vermelho e azul, com forte simbolismo, 

enquanto representação cromática recorrente nas represen-

tações de Maria, as quais associamos o vermelho ao intenso 

e puro amor de Maria e a cor purpúrea a Aliança com cristo. 

A disposição de João, próximo a cruz de Jesus, cujo sangue 

nele goteja, é de aceitação às palavras expressas por Jesus (Jo 

19, 26-27): “Jesus, então, vendo a mãe e, perto dela, o discí-

pulo a quem amava, disse à mãe: ‘Mulher, eis teu filho!’ De-

pois disse ao discípulo: ‘Eis a tua mãe’”. (BÍBLIÂ DE JERUSÂ-

LÉM, 1891). 

 
5 https://www.santuariopenapolis.com.br/padres.php?paCodigo=15 
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Dentre as figuras presentes na imagem iconográfica, 

destacamos as principais, a seguir. Temos, inicialmente, a fi-

gura do medalhão e o escrito embaixo, cuja Ascenção encon-

tra-se retratada no círculo em vermelho. Temos, Cristo segu-

rando uma cruz dourada e uma estola de cromatismo ver-

melho, indicando a vitória e a autoridade da figura de Cristo. 

Aqui temos novamente a inscrição IHS, enquanto as três pri-

meiras letras do nome de Jesus, seguido de sua designação 

enquanto Nazareno.  

 
Figura 7 – O medalhão e a inscrição.6 

 

Â imagem da “mão do pai” coloca-se como programa 

de doação de competência, na qual se figurativiza o objeto 

 
6 Fonte: http://www.paroquiaesantuariosaojose.com.br/o-crucifixo-bizan-
tino-de-s-damiao/ 
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modal de bênção dada pelos dedos estendidos da mão di-

reita de Cristo. 

 
Figura 8 – A mão do Pai.7  

 

Temos a presença de elementos iconográficos que se 

referem a uma série de simbolismos da Igreja Católica, da 

qual destacamos a base da cruz em formato de pedra, a indi-

car o símbolo da Igreja “Também eu te digo que tu és, e sobre 

esta Pedra edificarei, e as portas do Hades nunca prevalece-

rão sobre ela” (Mt, 16-18) (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2012, p. 

1733-1734). Há, ainda, a presença de adornos de conchas do 

mar em volta da Cruz indicando o símbolo da eternidade. No 

que concerne a  figurativização presente no ićone, a obra 

conta com 33 figuras, sendo elas: 2 imagens de Cristo. Dentre 

as figuras maiores presentes no ícone iconográfico temos: 

Maria Madalena, Maria de Cleófas e o Centurião de 

 
7 Fonte: http://www.paroquiaesantuariosaojose.com.br/o-crucifixo-bizan-
tino-de-s-damiao/ 
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Carfanaum. Cabe destacar que todas as figuras maiores são 

acompanhadas de inscrição. Figurativizam-se, ainda, figuras 

menores: Longinus (soldado que feriu Jesus com uma lança); 

Estefânio (aquele que ofereceu uma esponja embebida de vi-

nagre a Jesus no momento da Crucificação (Jo 19, 28-30). Po-

demos, ainda, citar outros elementos figurativizados como 

São Damião, São Rufino, São Miguel, São João Batista, São Pe-

dro e São Paulo, ambos patronos de Igrejas em Assis. A figu-

rativização do sepulcro encontra-se disposta atrás de Cristo, 

que, com os olhos abertos e cercado do cromatismo verme-

lho, apresenta a axiologização eufórica da vida em posição a 

axiologização disfórica da morte.  

 
Figura 9 – O sepulcro.8  

 

 
8 Fonte: http://www.paroquiaesantuariosaojose.com.br/o-crucifixo-bizan-
tino-de-s-damiao/ 
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 No plano de expressão do enunciado há pertinência 

do traço e da disposição das imagens. Â imagem da cruz tem 

seu formato alterado, o que permite a disposição de todos os 

elementos figurativos elencados anteriormente. No que con-

cerne ao traço, observamos que o quadro considerado se de-

senvolve por meio da utilização do estilo linear. O sentido, 

beleza e percepção dos objetos nos são dados por meio de 

linhas, formas e contornos bem definidos. Por se tratar de 

uma pintura, pautada pela criação de superfícies por meio da 

utilização de pigmentos com preenchimento de toda a exten-

são da tela, verificamos a existência de linhas percebidas e 

sentidas como limites da superfície. Os olhos são conduzidos 

dentro dos limites da forma e as imagens são induzidas a  

percepção tátil. Verificamos também, a presença de linhas 

claras e delimitadoras, nas quais são discernidas nitida-

mente uma forma da outra, de tal modo que se tenha uma 

nítida separação entre fundo e figuras. O plano da expressão 

de que se constitui o crucifixo ao ser limitado pelos contor-

nos da moldura, dirige o olhar do observador. No que diz res-

peito a  disposição das imagens, notamos relações lineares 

entre estas (as imagens) e a superposição lado a lado dos ele-

mentos plásticos em sequências lineares. Â disposição da 
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imagem, que regula a colocação de Cristo como elemento 

iconográfico principal em relação a s demais figuras, pode ser 

descrita por meio da categoria intercalado vs. intercalante.  

 

 

Considerações finais 

Este capítulo, ao procurar ampliar a perspectiva de 

análise de enunciados provenientes de práticas discursivas 

religiosas mediante a inclusão da perspectiva da enunciação 

visual, teve como objetivo central estabelecer as bases para 

a definição de um lugar, inserindo-se na especificidade dos 

estudos em semiótica e discurso religioso. Conceber a aná-

lise iconográfica, enquanto estudo formal dentro da perspec-

tiva semiótica ainda carece de novos estudos e reflexões 

dentro da área. Assim sendo, esperamos poder lançar as ba-

ses para a ampliação dessa problemática e para a compreen-

são do espaço iconográfico da Igreja Católica, notadamente, 

no que diz respeito aos elementos de arte sacra bidimensio-

nal e tridimensional, aos quais intentamos desenvolver 

nesse capítulo. 
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VERBAL E NÃO VERBAL NA SELEÇÃO VOCABULAR 

 
Darcilia Simões  

 

Palavras iniciais 

Uma das formas de comunicação, talvez a mais efici-

ente, é a comunicação verbal, por meio de palavras. No en-

tanto, o sucesso da comunicação digital tem favorecido a 

substituição do verbal pelo não verbal, uma vez que, desde 

as cavernas, o homem desenvolveu a comunicação pelo de-

senho, que hoje é aprimorada pelos recursos gráficos digi-

tais e favorece uma comunicação mais rápida e, salvo alguns 

casos, muito eficiente. No entanto, a comunicação não verbal 

não elimina a importância do uso do verbal, uma vez que é 

este meio que permite uma comunicação mais objetiva, pelo 

menos em tese, menos sujeita aos equívocos de interpreta-

ção. Será? 

Se a comunicação verbal suprisse as necessidades co-

municativas dos falantes, não ter-se-ia buscado outras for-

mas de comunicação, inclusive para atender outros sujeitos 

que, apesar de não dotados do domínio verbal, comunicam-

se por imagens com relativa eficiência.  
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A pluralidade de usos da linguagem, em diferentes 

contextos sociais, tem estimulado pesquisadores da lingua-

gem, da comunicação e da educação a explorar novas práti-

cas de linguagem na formação dos estudantes. Uma dessas 

práticas, seja na forma impressa seja na forma digital, é o uso 

do texto multimodal, em que os significados são construídos 

pela combinação de mais de um modo semiótico. O texto 

multimodal (construído pela integração de recursos verbais 

e não verbais) está presente no cotidiano dos falantes, exige 

por parte dos estudantes o domínio de habilidades específi-

cas para compreender essas formas de comunicação. 

Eis alguns dos meios de comunicação atuais: 
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Figura 1 - Alguns dos meios de comunicação atuais 1 

 

Como meu eixo de pesquisa tem sido a iconicidade, 

tenho projetado esse estudo tanto no âmbito do verbal 

quanto do não verbal. Quando ocupada do verbal, tenho fo-

calizado o vocabulário (aquisição e emprego) como sendo a 

base para uma comunicação eficiente — aquela que atinge 

seus propósitos comunicativos. 

Na verdade, segundo Kress & Van Leeuwen (1996), 

mesmo um texto verbal tem outros modos de comunicação 

 
1 In:  
https://miro.medium.com/max/310/1*LwlKEJNz7Z9a38gG71RQuA.jpeg  
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co-presentes que contribuem para o seu significado. Textos 

são, portanto, multimodais, ou seja, um conjunto de múlti-

plas formas de representação ou códigos semióticos que, 

através de meios próprios e independentes, realizam siste-

mas de significados. Desse modo, qualquer texto que com-

bine vários modos semióticos pode ser visto também como 

uma instanciação do sistema semiótico e reflete as escolhas 

feitas pelo seu autor, dentro do contexto onde é produzido 

(HALLIDAY & HASAN, 1976).  

Destarte, falar de seleção vocabular atualmente é 

uma necessidade, não só pela velocidade das comunicações, 

mas, sobretudo, pela necessidade de domínio lexical. A 

pressa e o pequeno repertório têm propiciado o emprego de 

formas nem sempre apropriadas ao objetivo comunicativo, 

causando muitas vezes desentendimento. 

Vamos ao exemplo: 
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Figura 2 – Tirinha do Armandinho.2

 

 

Embora a comunicação tenha sido feita correta-

mente, o efeito acústico da mensagem propiciou um enten-

dimento outro, do que resulta a graça da tirinha. O emprego 

do gerúndio vendo, permitiu a confusão entre os verbos ver 

(na situação da figura) e vender (no entendimento externo). 

Mais de uma vez usei essa tirinha do Quino, para de-

monstrar equívocos na comunicação causado pelo código 

verbal. 

 
2 In. http://colband.net.br/wp-content/uploads/2018/05/vendo-por-do-
sol.jpg 
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Figura 3 – Charges de Alberto Montt | Humor espanhol.3

 

 

O pinguim no iceberg tenta comandar o outro, man-

dando que nadasse. No entanto, o pinguim no mar não en-

tende a comunicação e, em vez de compreender um co-

mando de ação — Nada! — entende um pronome indefinido, 

o que permite que este seja devorado por uma orca. O desfe-

cho é a avaliação do não entendimento pelo pinguim a salvo. 

 
3 In. https://i.pi-
nimg.com/736x/d5/b8/25/d5b8259a015001a547c4d08dbb574e40--funny-
spanish-jokes-spanish-humor.jpg  
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A comunicação com signos múltiplos 

Segundo Kress & Van Leeuwen (1996), o século XX 

trouxe  outros recursos semióticos que passaram a se  rela-

cionar com a linguagem verbal. Por isso, hoje em dia, é bas-

tante comum a produção de textos multimodais nas diversas 

práticas comunicativas. Fairclough (1989, p. 27) já afirmava 

que, em materiais escritos, impressos, fílmicos ou televisio-

nados, a significância dos elementos visuais é extremamente 

evidente, e que, frequentemente, elementos visuais e verbais 

operam de forma tão interativa que se torna muito difícil dis-

sociá-los. Os autores de Reading Images defendem que as es-

truturas visuais se assemelham às estruturas linguísticas, 

porque aquelas também expressam interpretações particu-

lares da experiência, além de se constituírem como formas 

de interação social. Assim sendo, as escolhas de composição 

de uma imagem também são escolhas de significado. 

Significados pertencem à cultura, ao invés de 
modos semióticos específicos [...]. Por exem-
plo, aquilo que é expresso na linguagem atra-
vés da escolha entre diferentes classes de pa-
lavras e estruturas oracionais, pode, na comu-
nicação visual, ser expresso através da esco-
lha entre os diferentes usos de cor ou diferen-
tes estruturas composicionais. E isso afetará 
o significado. Expressar algo verbalmente ou 
visualmente faz diferença. (1996, p. 2) 
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Todavia, a eficiência do texto não verbal não dispensa 

o falante de escolhas acertadas no âmbito verbal. Se o efeito 

da tirinha não fosse humorístico, bastava que se substituísse 

a forma vendo por observando, apreciando, olhando, e o mal-

entendido não ocorreria, mas o humor da tirinha também se-

ria perdido. 

Na tirinha de Quino, a expressão NADA também não 

foi imperícia do pinguim comunicador. A urgência da men-

sagem exigia o emprego de uma forma rápida. Se ele fosse 

usar algo como “fulano, é preciso que nade rápido”, o efeito 

talvez fosse o mesmo: o segundo pinguim seria devorado 

pela orca. 

Para Kress & Van Leeuwen (2001), a comunicação vi-

sual tem evoluído através de seu uso social em sistemas se-

mióticos articulados ou parcialmente articulados, o que pos-

sibilitou os estudos em uma abordagem multimodal. Os au-

tores entendem que cada modo semiótico se desenvolve 

como uma rede de recursos interligados para a produção de 

signos. As alternativas selecionadas nessas redes de signifi-

cado podem ser vistas como traços da decisão do sujeito em 

produzir o significado mais eficiente em um determinado 

contexto de comunicação. 
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Eis uma ilustração da relação do homem com os 

meios de comunicação atuais: 

 
Figura 4 – O homem e os meios de comunicação.4 

 

Embora tenhamos disponíveis diversos meios de co-

municação, a interação face a face continua em vigor e me-

rece atenção, uma vez que prescinde de recursos excepcio-

nais. Bastam-nos as palavras. Assim sendo, é importante que 

 
4 In. http://blog.qualidadesimples.com.br/wp-
content/uploads/2013/06/comunicacao-656x410.png 
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se dê maior atenção às palavras para que, entre outras, a co-

municação direta se realize com eficiência. 

Escolhas lexicais e discursivas, e implicações decor-

rentes, imbricam-se em identidades, entendidas como resul-

tado de construção intersubjetiva e contextualizada (HALL, 

2006/1992; GARCEZ, 2002; 2006). As inter-relações se dão 

pela compreensão da linguagem como ação dialógica e têm 

a noção de relevância como fundante para a análise. Esta se 

realiza a partir da efetividade (ou não) do ato interativo. Nos 

exemplos dados, verificamos falhas interacionais oriundas 

não apenas da escolha de palavras, mas também do entendi-

mento destas. 

Ao formular uma mensagem, o falante (independen-

temente do tempo de processamento) precisa considerar al-

gumas variáveis: quem, onde, quando, para quê etc. se rea-

liza a interação. Uma vez observadas essas variáveis, as 

chances de sucesso aumentam substancialmente. 

No caso da tirinha em que o menino diz “vendo pôr 

do sol”, há outro elemento provocador da confusão: a infor-

mação posta numa placa. Em geral, placas anunciam vendas 

e que tais, logo, a variável suporte também deve ser conside-

rada. 
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Quanto à tirinha dos pinguins, verifica-se a interação 

direta. Todavia se em vez da Nada! o pinguim preocupado 

escolhesse dizer “— Nada !” talvez o efeito fosse outro e mais 

bem-sucedido. 

 

Palavra puxa palavra 

Figura 5. Armandinho e os postes.5 

 

Pelo exemplo desta tirinha, vemos que na escolha de 

palavras também é necessário prever as consequências das 

escolhas. No diálogo com Armandinho, a palavra enterrados 

o conduziu ao campo semântico morte, quando o campo 

apropriado deveria ser escondido. 

 
5 In. http://blog.qualidadesimples.com.br/wp-
content/uploads/2013/06/comunicacao-656x410.png  
ph_image_style/s3/imagesrc/23799037.jpg?G4h3mqDYLuy.c0RVdJDAkGCu
Fu5WLc0_&itok=7PjlltQJ 
https://tirasarmandinho.tumblr.com/archive 
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Quando esse fenômeno ocorre em uma manchete de 

jornal, pode se tornar um problema ou uma piada. 

Figura 6 – Manchete, no mínimo, estranha.6  

 

Nessa manchete há a indução de que mulher não seja 

pessoa. 

A ordem das palavras pode também ser problemá-

tica. Veja-se a manchete a seguir, 

 
6 In. http://www.e-farsas.com/wp-content/uploads/carro_capota_mu-
lher.jpg  
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Figura 7 – Manchete sobre saco de lixo sobrenatural?7 

 

A ordem deveria ser motorista atira saco de lixo e 

foge, ou após atirar saco de lixo, motorista foge. Porém, do 

jeito como foi publicada, o saco de lixo é animado.  

 
Figura 8 – Mais um texto de jornal com algo sobrenatural.8 

 

 
7 In. http://www.e-farsas.com/wp-content/uploads/carro_capota_mu-
lher.jpg  
http://3.bp.blogspot.com/-SRUN8xqxSlk/T61eS-R-
8UI/AAAAAAAAD3o/h5tIb_wDoa8/s1600/560129_10150879538599490_6
53744489_9545761_1947123968_n.jpg  
8 In. http://3.bp.blogspot.com/-gOIx5Dz_Ysc/Uu-
lisft8bTI/AAAAAAAAfO4/pvIVJgWZEE4/s1600/mortosnapasarelasss.jpg  
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Essa lide traz um absurdo: mortos que andavam. A 

mensagem era de que dois transeuntes e dois passageiros 

morreram com o desabamento do elevado de 120t. O jorna-

lista não foi bem-sucedido. 

Observe-se que quando não é a escolha de palavras, é 

a sua colocação na frase que causa o problema. 

Nessa rápida amostra é possível constatar a relevân-

cia do domínio lexical e seus efeitos não verbais, pois as for-

mas da língua, mesmo quando não associadas a imagens ex-

pressas, criam imagens na mente do falante. Calvino (1990, 

p. 99) já nos ensinou da existência de um cinema mental que 

converte em imagem tudo o que vemos ou ouvimos. 

No quadro de Armandinho vendo o sol, o interlocutor 

se deixa levar pela tabuleta e entende a mensagem como 

sendo uma notícia de venda.  No quadro dos pinguins, o fato 

de não haver nada em torno do pinguim no iceberg leva ao 

incauto pinguim no mar entender a forma verbal nada como 

um pronome indefinido. Já na tirinha em que Armandinho 

deduz que se os fios foram enterrados é porque teriam mor-

rido, a confusão é no plano da imagem mental em si mesma. 

A palavra enterrados evocou a imagem da morte que, por sua 
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vez, leva a ideia de enterro. Nas manchetes, veem-se imperí-

cia na seleção vocabular e na ordem das palavras. 

As aulas de língua deveriam prestigiar o estudo do vo-

cabulário, promovendo maiores oportunidades de leitura e 

discussão de textos e explorando as relações possíveis entre 

a organização textual o potencial icônico dos textos, conside-

rando a capacidade de formar imagens mentais a partir de 

formas da língua. Isto é, explorar a faculdade dos textos ge-

rarem imagens na mente interpretadora e, por conseguinte, 

ativarem processos cognitivos que podem orientar/desori-

entar o processo de leitura e compreensão. As palavras, ou 

itens léxicos, abrigam a possibilidade de organizar o pensa-

mento e representá-lo nos textos de modo mais, ou menos, 

claro. Isso vai depender da competência do falante para se-

lecionar e combinar os itens léxicos de modo a facilitar (ou 

dificultar) a leitura e compreensão do que está sendo ex-

presso. 
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A REPRESENTATIVIDADE DE SÍMBOLO DA PAZ 
DOS PERSONAGENS SUPERMAN, EM REINO DO 

AMANHÃ, E ALL MIGHT, DE BOKU NO HERO ACA-
DEMIA 

 
Luiz Eduardo Fernandes Moraes 

Nataniel dos Santos Gomes 

 

Introdução 

Quero um mundo onde as pessoas possam 
sorrir de verdade, mas, para ele existir... pre-
cisamos de um “símbolo” (...) nosso país pre-
cisa de um pilar onde as pessoas possam se 
apoiar. Um dia, eu vou ser esse pilar.  

Essa citação é de Toshinori Yagi, nascido em um 

mundo em que 80% da população tem um “dom” (uma ca-

pacidade sobre-humana, ou seja, um poder), e perante tal si-

tuação o que pertencia ao mundo dos quadrinhos se tornou 

realidade, uma nova profissão ganhou destaque, uma que 

pertencia aos sonhos de todos, a de super-herói. O surgi-

mento dos poderes gerou uma grande mudança na socie-

dade criada por Kohei Horikoshi, em Boku No Hero Acade-

mia, sendo os crescentes índices de criminalidade uma delas, 

até que surge All Might (Toshinori Yagi), um herói que, sem-

pre que aparece, com um sorriso diz “Podem ficar tranqui-

los! Sabem por quê? Porque eu estou aqui!”, isso tranquiliza 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
168 

e traz esperança à população, e devido a sua atuação, os ín-

dices de criminalidade são drasticamente reduzidos, tor-

nando-o o símbolo da paz. 

A mesma simbologia pode ser atribuída ao Superman, 

que, em suas HQs são trabalhadas questões referentes à es-

perança, bondade, ética e à responsabilidade social, mos-

trando que é possível resolver um conflito por intermédio da 

dignidade moral. Em Reino do Amanhã, o Superman se exila 

após ficar traumatizado com a morte de seus pais e esposa, 

e sua ausência resultou em um mundo cujos heróis foram es-

quecidos, se mostrando à beira do colapso, perante essa si-

tuação, em que a população clamava por esperança, Clark 

Kent retorna ao manto do herói, e durante sua chegada a po-

pulação assim que o vê tem suas esperanças e fé renovada, 

enaltecendo-o como um símbolo que representava a paz, em 

meio a esse cenário, ele diz que, junto a Liga da Justiça, irá 

ensinar o significado de verdade e justiça para a nova estirpe 

de heróis. 

Assim, tendo em vista a posição de destaque de am-

bos os personagens perante os outros heróis dos respectivos 

universos, serão analisados os atos, o papel social e a filoso-

fia por trás de cada personagem para a construção de um 
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comparativo entre ambos, utilizando algumas obras em que 

contam com a presença e transparecem os arquétipos que 

constituem os super-heróis estudados. 

Portanto, o estudo inicia-se abordando sobre a cons-

trução dos valores nas histórias em quadrinhos e mangás tal 

como as formas que o heroísmo é trabalhado, passando para 

análises do simbolismo heroico tanto do All Might quanto do 

Superman. Por fim, será construída uma analogia entre am-

bos, buscando as semelhanças e diferenças entre o símbolo 

da paz criado pela cultura ocidental e oriental. 

 

A moralidade nas HQs e mangás 

A palavra mangá em japonês é sinônimo ao mesmo 

tempo de histórias em quadrinhos, revista em quadrinhos, 

caricatura, cartum e desenho animado (LUYTEN, 2000). Sig-

nifica literalmente “imagem a partir de si mesma” (MOLINÉ, 

2004, p. 218). Tal estilo tem seu “vocabulário” baseado no 

ícone ou seja, no uso de “qualquer imagem que represente 

uma pessoa, local, coisa ou ideia”, o estilo mangá faz apropri-

ações originais no uso dessa estrutura (SANTO, ano desco-

nhecido). Uma das características da forma de escrita em 

questão é a divisão do público por idade e sexo, em que eles 
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são principalmente divididos entre homens e mulheres, e a 

partir disso subdivide-se em relação as faixas etárias (para 

crianças, jovens e adultos), sendo que a pesquisadora Sonia 

Bibe Luyten1, descreve alguns dos aspectos do caráter japo-

nês por intermédio nas figuras de heróis presentes na lin-

guagem dos mangás: 

Os heróis  e  heroínas  representam  uma mi-
niatura da vida dos leitores [...]. Apesar da 
idolatria pela máquina, especialmente eletrô-
nica, nos mangás, a figura principal é quase 
sempre um ser humano. A dicotomia Golias 
versus Davi aparece como uma constância 
exaustiva e, na realidade, representa como o 
japonês se sente: pequeno e fraco mas inteli-
gente, contra grandes forças brutais. [...]  
Já os mangás infantis, de certa forma, repetem 
essa dicotomia, mas a eles se acrescentam, 
como não poderia deixar de ser, um dida-
tismo vigilante e as noções do bem e do mal 
sempre muito claras. Há um otimismo perma-
nente que traduz aquilo que deve sentir um 
ser humano no início de sua vida, sem que lhe 
atormentem as grandes dúvidas e dores da 
existência.  
A maneira de agir dos heróis e das heroínas 
do mangá revela também alguns traços co-
muns do povo japonês. Conformismo e auto-
sacrifício são atitudes frequentes no desenro-
lar das histórias e no cotidiano real. 

 
1 Sônia Maria Bibe Luyten é uma pesquisadora brasileira, especialista em 
histórias em quadrinhos e na cultura pop do Japão. Tem 50 anos de profis-
são ligado às Histórias em Quadrinhos. Formada em jornalismo pela Facul-
dade Cásper Líbero. 
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Autodisciplina e rigidez moral emergem de 
características profundamente enraizadas no 
que se costuma chamar yamato damashii, ou 
seja, o espírito japonês, como uma herança 
medieval [...] (LUYTEN, 2000, p. 221s.) 

O próprio Stan Lee, responsável pela ascensão e cres-

cimento da Marvel, comentou a questão da moralidade por 

trás das HQs. Em seu comentário para um volume de 1975 

de histórias reeditadas, ele questionava:  

Você já parou para pensar que todas as histó-
rias no mundo – não só os quadrinhos de su-
per-heróis – apresentam os bons contra os 
maus, de uma forma ou outra? Essa é a fór-
mula básica não só para as histórias em qua-
drinhos, mas para quase todo tipo de conto de 
aventura. 

A partir dessa afirmação pode-se concluir que esses 

conflitos são de extrema importância à experiência huma-

nas, e as HQs de super-heróis apenas personificam tal duali-

dade e os transparecem na forma da escrita para que as pes-

soas possam acompanhar, o presente conceito pode ser ana-

lisado ao comparar uma figura heroica antiga com uma atual, 

por meio de tal analogia percebe-se que o papel do herói va-

ria de acordo com a realidade a qual ele pertence. No período 

da Guerra de Troia, os heróis eram aqueles que estavam lu-

tando no campo de batalha e os que morriam eram 
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consagrados com o título em questão, pois nessa época era 

necessário uma figura que inspirasse o exército a lutar pela 

sua cidade, em que esse papel das figuras heroicas em tal pe-

ríodo, mas com o passar dos anos, com a formação de uma 

sociedade mais organizada, surgiram as normas sociais, que 

definiam um padrão que deveria ser seguido para que a or-

dem seja mantida, e a partir de tal necessidade, os heróis 

passam a serem defensores de tal normas. 

Desde o início da era de ouro nos quadrinhos, em 

1938, as histórias em quadrinhos super-heroicas têm força 

moral. Os super-heróis, desde a infância até a vida adulta, de-

monstram a importância da autodisciplina, do auto sacrifício 

e de nos devotarmos a algo bom, nobre e importante, man-

tendo viva a chama em nossos corações, na medida em que 

ponderamos o sentido de sua missão e os vemos vivê-la.2

A discussão da moralidade nas histórias em quadri-

nhos ganhou força novamente em 1954, quando Fredric 

Wertham3, publicou o livro Seduction of the Innocent (sendo 

 
2 Trecho adaptado do artigo “Os heróis dos quadrinhos como influência 
para o surgimento de um herói na sociedade atual”, de Gabriel da Silva 
Breda. 
3 Dr. Fredric Wertham (1895-1981) foi um psiquiatra, pesquisador e escritor 
alemão que protestava contra os efeitos supostamente nocivos de imagens 
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também referenciado simplesmente como SOTI), atribuindo 

um papel negativo aos super-heróis, indicando que as HQs 

seriam responsáveis pelo crescimento dos casos de delin-

quência juvenil, visto que grande parte dos jovens “desajus-

tados” que passavam por sua clínica liam quadrinhos, o psi-

quiatra concluiu isso, ignorando o fato da sociedade norte-

americana passar por um período pós-Segunda Guerra Mun-

dial e o aumento dos índices de criminalidade, visto que os 

quadrinhos dessa época buscavam reforçar o espírito de jus-

tiça e bondade para os seus leitores. 

Apesar de Wertham não ter se mostrado contra a pu-

blicação dos quadrinhos, ele alegava que era preciso um 

maior controle quanto ao conteúdo publicado, evitando os 

aspectos apontados por ele, como o fato das histórias do Su-

perman darem às crianças uma diversão sádica e subliminar. 

Entretanto, com a publicação desse livro, ele inspirou ou foi 

usado de referência para outras publicações da fase de per-

seguição das HQs, a fama de SOTI também propiciou o surgi-

mento de livros radicais que defendiam a completa censura 

dos quadrinhos. 

 
violentas na mídia de massa e revistas em quadrinhos sobre o desenvolvi-
mento das crianças. 
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Figura 1 — Selo aplicado às histórias em quadrinhos cujo código se 

aplicava. 

 

Outro fator que influenciou no aspecto moralista das 

HQs foi a criação do código dos quadrinhos, que dizia em al-

gumas de suas cláusulas-chave  

Os crimes nunca devem ser apresentados de 
forma a criar simpatia pelo criminoso, pro-
mover desconfiança às forças da lei e da jus-
tiça, ou inspirar outros com o desejo de imitar 
os criminosos4 

e “Em todos os casos, o bem deve triunfar contra o mal e o 

criminoso [será] punido por suas más ações”5, a partir de tal, 

os heróis teriam que se adaptar a essas cláusulas, e mesmo 

 
4 No original: “Crimes shall never be presented in such a way as to create 
sympathy for the criminal, to promote distrust of the forces of law and jus-
tice, or to inspire others with a desire to imitate criminals.” 
5 No original: “In every instance good shall triumph over evil and the criminal 
punished for his misdeeds.” 
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tendo perdido influência com o passar dos anos, suas in-

fluências quanto a personalidade da maioria dos persona-

gens se mantém até a contemporaneidade, em especial aos 

personagens que representam símbolos da justiça e da bon-

dade, como o Superman. 

Publicados na década de 1980, Batman – O Cavaleiro 

das Trevas6 e Watchmen, revolucionaram a indústria dos 

quadrinhos, ao trabalharem os temas que giram em torno 

das HQs de forma mais densa, e desde então iniciou-se um 

revisionismo quanto a figura do super-herói. Eles deixaram 

de ser apenas aqueles que protegiam os indefesos e só, e pas-

saram a serem melhor construídos justificando a natureza 

do senso de justiça destes personagens. 

Destarte, é possível concluir que o dever moral dos 

heróis é resultado da evolução social assim como de seus 

conflitos, sendo que o papel moralista deles transparece o 

significado de justiça na sociedade na qual a HQ é escrita. 

 

 

 

 

 
6 The Dark Knight Returns. 
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All Might e a representação da paz 

Criado por Kohei Horikoshi, All Might (Toshinori 

Yagi) é o herói número um e Símbolo da Paz no mundo de 

Boku No Hero Academia (ou My Hero Academia). 

Nascido em um mundo em que por um motivo desco-

nhecido a população passou a ter alguma forma de superpo-

der (podendo ser chamado de dom, ou também, individuali-

dade) e a partir de então surgiram agências ao redor do 

mundo que tratavam o heroísmo como profissão, Toshinori 

nasceu sem nenhuma individualidade, todavia ele possuía 

um grande senso de justiça, e isso chamou a atenção da su-

per-heroína Nana Shimura, fazendo com que ela passasse 

seu poder a ele, o One For All. 

                       

 
Figura 2 – All Might, em seu traje de herói. 
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Assim que ganhou seus poderes, Toshinori Yagi, in-

gressou no colégio U.A., escola em que os maiores heróis 

eram formados. Com o passar do tempo ele realizou um in-

tercâmbio nos Estados Unidos, onde durante um assalto der-

rotou o vilão sozinho, isso impressionou toda a população, e 

neste momento, seu amigo, David Shield, disse que deveriam 

lembrar dele, pois um dia ele seria o símbolo da paz. 

Concluído a U.A., ele passou a atuar como herói na ci-

dade, até que um vilão fez um grande ataque à cidade, nesse 

momento ele aparece para ajudar, sendo capaz de salvar 

mais de 100 pessoas em menos de dez minutos, e apesar do 

caos ele se mostra calmo e com um sorriso no rosto e diz “Po-

dem ficar tranquilos! Sabem por quê?! Porque eu estou 

aqui!” isso inspira e tranquiliza toda a população, e depois de 

derrotar esse vilão é consagrado com o título de símbolo da 

paz. 

Desde então os índices de criminalidade no Japão re-

duziram de maneira drástica, atingido um ponto que a soci-

edade se encontrava em um estado de paz semelhante ao de-

finido por Ana Maria Araújo Freire baseado na filosofia de 

Paulo Freire, sendo ela definida da seguinte maneira: 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
178 

A Paz nos faz rir e sentirmo-nos mais gente. A 
Paz vem embrenhada da capacidade de dar 
vivência à vida democrática, socialmente a 
ser vivida por todos e todas sob a égide da to-
lerância. A Paz tem como objetivo a existência 
plena dos seres em geral, e mais especial-
mente dos seres humanos, mesmo com seus 
sentimentos e ações contraditórias, nutridas 
em nós, humanos, pelos nossos mais ances-
trais traços de agressividade puramente ani-
mal. É branca como a tranquilidade, é biófila. 
É a expressão maior da tolerância, da colabo-
ração da cumplicidade entre os seres vivos, 
daqueles que querem viver melhor. (FREIRE, 
2006, p. 390)    

A partir desse evento, All Might sempre fazia suas pa-

trulhas com um sorriso no rosto, servindo de inspiração para 

as novas gerações de heróis, até que encontra o jovem Mido-

riya Izuku, que pergunta ao herói se mesmo sem ter um dom 

ele poderia se tornar um herói, após ouvir isso e responder 

ao jovem de maneira negativa, justificando que ser um herói 

é sempre arriscar sua vida em jogo pelo o que faz, All Might 

alega que “O símbolo da paz deve estar sempre sorrindo ao 

salvar as pessoas. Por isso ele jamais pode ficar de joelhos 

diante do mal”, tais palavras justificam a importância do he-

rói como o símbolo da paz, levando em consideração que 

desde sua ascensão os índices de criminalidade no Japão 

despencaram, atingindo a marca de 2%, ele conseguiu atin-

gir seu objetivo de se tornar um alicerce social, ao conseguir 
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possibilitar a existência plena dos seres em geral, retomando 

os conceitos levantados por Freire. 

Durante o evento que serviu de alavanca para Toshi-

nori Yagi se tornar o super-herói número um, foi o mesmo 

que deu origem ao seu fim como o símbolo da paz, pois como 

consequência desse embate ele teve grande parte de seus ór-

gãos internos, limitando o uso de seu poder a três horas diá-

rias, forçando-o a encontrar uma nova forma para manter a 

paz, encontrando um sucessor para o One for All, e como re-

sultado ele decide se tornar um professor na U.A., onde seria 

capaz de encontrar um estudante que seria digno a se tornar 

o próximo herói número um, e o símbolo da paz. 
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Figura 3 – All Might mostra seus ferimentos, revelando que seus dias 

como símbolo da paz estão acabando. 

 

Em sua busca por um sucessor ideal, para herdar o 

One for All, Toshinori precisava encontrar um jovem que 
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tivesse o espírito heroico digno de um futuro símbolo da paz, 

cujas as histórias que ele fosse passar sempre começassem 

com “quando eu percebi eu já estava agindo”, devido ao fato 

que é isso consiste na verdadeira essência presente dentro e 

um herói, algo que foi defendido por Campbell: 

O objetivo moral é o de salvar um povo, ou 
uma pessoa, ou defender uma ideia. O herói 
se sacrifica por algo, aí está a moralidade da 
coisa. Mas, de outro ponto de vista, é claro, 
você poderia dizer que a ideia pela qual ele se 
sacrifica não merecia tal gesto. (CAMPBELL, 
1995, p. 135)   

Apesar de acreditar que seu sucessor se encontrava 

na U.A, em meio a uma de suas patrulhas, resgatou um jovem 

de um vilão que após salvo perseguiu o herói para perguntar 

se mesmo sem ter nenhum poder ele poderia se tornar um 

herói, e a resposta havia sido negativa, todavia, o fato do jo-

vem o ter perseguido fez que o vilão capturado escapasse. 

Como consequência, houve outro sequestro e ao ver isso, o 

jovem, mesmo sem poderes e o novo sequestrado sendo um 

velho amigo que praticava bullying contra ele desde que des-

cobriu o fato de não ter poderes, quando percebeu ele já es-

tava agindo, e correu em direção do amigo para salvá-lo. Isso 

inspirou All Might, e ainda que já tenha usado suas três horas 
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diárias, foi ao resgate dos jovens, e com as palavras “Como 

eu posso falar uma coisa e fazer outra? Um herói sempre põe 

a vida em jogo no que faz!”, lembrando do conselho que ha-

via dado ao jovem de que ele não poderia ser um herói sem 

poderes pois em tal profissão a vida do herói sempre está em 

jogo. Esse jovem que o inspirou foi Midoriya Izuku, e após o 

ocorrido, All Might se mostrou interessado em tê-lo como 

seu sucessor, passando o One for All para ele. 

 

Figura 4 – All Might decide passar os poderes à Midoriya. 
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A sua representatividade como símbolo da paz é 

constantemente colocada em pauta no decorrer do mangá, 

em que suas características são geralmente colocadas de ma-

neira superlativa buscando exaltar a eficiência, dedicação e 

obrigação do herói perante a sociedade japonesa, sendo isso 

perceptível em trechos como “Âfinal, o All Might é o símbolo 

da paz. Por isso, ele tem que ser um herói por excelência 

desde o nascimento” e “Ser herói é, inicialmente, servir a so-

ciedade”. Isso reflete na caracterização do herói ideal japo-

nês. 

A perseverança é outro traço do comporta-
mento do herói de mangá, o qual tenta obsti-
nadamente chegar à meta estabelecida. Os he-
rói são retratados como pessoas comuns que 
desejam tornar-se os melhores naquilo que 
estão empreendendo. A ação das histórias 
está voltada para como deve ser o desempe-
nho do herói para alcançar o sucesso: treinos 
exaustivos, força de vontade e muita paciên-
cia. (LUYTEN, 2000) 

As presentes características se mostram essências ao 

personagem ao decorrer da história, algo evidente quando é 

revelado que, enquanto se dirigia à U.A, onde trabalha como 

professor, combatia o crime no percurso, mostrando sua ex-

trema dedicação em manter a paz, ficando explicito tamanho 
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esforço quando alega que “Sem esse herói, sem esse símbolo, 

a sociedade será tomada pelo mal”. 

O próprio nome de seu poder reflete no papel como 

super-herói de All Might, One for All, em tradução livre, “Um 

por Todos”, indicando que aquele que possui este poder 

deve ser sacrificar em nome de todos, rumo a uma sociedade 

melhor, em que símbolo da paz seja aquele que, perante o 

perigo, sorria, para que no coração das pessoas, dos heróis e 

dos vilões esse símbolo continuará a brilhar. 

Ao longo da história alguns vilões surgem e buscam 

desmitificar a figura heroica de All Might, sendo um deles 

Shigaraki Tomura, que em sua primeira aparição afirma “E 

se você pratica a violência para salvar os outros, isso é um 

ato de heroísmo, não é meu caro herói” se mostrando indig-

nado com o mundo onde vivem, que repudia a violência dos 

vilões e apoia a mesma violência quando praticada pelos he-

róis, e complementa sua fala questionando sua representati-

vidade como o símbolo da paz, alegando que ele não passa 

de um instrumento violento utilizado com fins de repressão, 

e tendo em vista que violência só gera violência, o seu obje-

tivo é matar o herói número um, All Might, e reduzir a pó a 

sociedade que o venera como se ele fosse uma divindade. 
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Stain é um outro vilão que apresenta uma grande 

ameaça para a paz, sendo que sua filosofia consistia no fato 

de que a sociedade está infectada com “vermes” que por 

conta de dinheiro e fama, qualquer um se acha um herói, mas 

esse tipo de pessoa não podem ser heróis e somente um he-

rói de verdade, no caso, All Might seria o único digno de 

matá-lo, deixando claro que seu objetivo era mostrar que a 

sociedade está deturpada, sendo hipócrita e fútil, cheia de 

impostores idolatrados como super-heróis, sendo que seu 

objetivo é trazer tal verdade à tona e purificar a mesma. Mas, 

mesmo sendo visto como um vilão ele também defende que 

os criminosos que usam da força em vão devem ser elimina-

dos. A diferença dele para os outros vilões é que, de acordo 

com estudos, por onde ele passou os índices de criminali-

dade baixaram e alguns comparavam a repercussão dos atos 

do Stain com a representatividade de símbolo da paz de All 

Might, e que ele pode ter inspirado novos vilões, criando a 

possibilidade para o surgimento de novas ligas de vilões. 

E, por fim, destaca-se All for One, o vilão responsável 

pelo ferimento de Toshinori, e pela criação do One for All, em 

que sua individualidade é a capacidade de absorver outros 

dons, e por piedade deu um ao seu irmão, que até então era 
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considerado um “sem dom”, mas com isso ele descobre que 

tem um, o de passar individualidades adiantes, e para deter 

seu irmão que havia se tornado o símbolo do mal, transmitiu 

seu poder para as próximas gerações e em um momento, 

aquele mal poderia ser detido, trazendo a paz. 

O fim da cruzada de All Might como o símbolo da paz 

começa quando ele e All for One iniciam um segundo conflito, 

ele logo de início Toshinori é criticado pelo vilão por ter su-

bido a tal posto com o sangue derrubado dos vilões que ele 

havia, entretanto, em meio ao combate, o seu limite diário 

para usar seu poder acaba, revelando sua forma real, mas ele 

diz que isso não o faz recuar, pois em seu coração, na sua es-

sência, ele ainda continua sendo o símbolo da paz e isso não 

pode ser tirado dele, perante tal situação, o herói se lembra 

das palavras de sua mestre, Nana Shimura. 

Quando estão em perigo, as pessoas ficam ex-
postas ao medo e ao desespero. O verdadeiro 
herói não salva só o corpo, mas também o co-
ração das pessoas. Por isso, não importa se 
está tremendo também, abra aquele sorriso e 
mostre que ‘tá tudo bem’, neste mundo, o 
mais forte é aquele que sabe sorrir.7 

 
7 Citação presente no volume 11 de My Hero Academia. 
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Mesmo ao verem a real forma de All Might a popula-

ção não deixa de acreditar nele, e sim, deposita todas as suas 

esperanças no herói, pois no final, independente da forma 

ele é o super-herói número um, e ao passar para o golpe final 

relembra da essência de seu poder, uma tocha passada de 

geração após geração, confiando-o às gerações futuras, que 

ele seja usado para um bem comum, como uma esperança 

para o amanhã, e com a última quantidade de poder em seu 

corpo, finaliza seu oponente, sendo louvado pela população 

por seus atos. 

Para situações como está Luyten (2000) afirma: 

Para o Ocidente, o final feliz é uma recom-
pensa da vitória do bem contra o mal, a garan-
tia de que os heróis viverão felizes para sem-
pre. No Japão, a renúncia ao amor, o sofri-
mento, a dedicação a alguma tarefa em detri-
mento da própria felicidade ou a morte po-
dem ser finais não necessariamente felizes. 
[...] “para a platéia japonesa basta que todos 
tenham pago o on (obrigações), dando tudo 
de si”. 

Tendo isso em vista conclui-se que para All Might, 

mesmo tendo que abrir mão de seus poderes, ele foi capaz 

de manter a paz, passando a tocha para a próxima geração 

de heróis, dado que ele se tornou um professor na U.A. e pas-

sou o One for All para Midoriya Izuku um dia fazer com que 
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o nome Deku (seu nome de herói) seja louvado como o sím-

bolo da paz, mesmo que após sua morte os índices de crimi-

nalidade tenham voltado a crescer, incentivando a criação de 

novas equipes constituídas por vilões, mas para isso, visto 

que dificilmente surgirá outro herói com o tamanho carisma 

que Toshinori Yagi possuía, foi reunido um grupo com os 

maiores heróis do país, com fins de que eles sejam capazes 

de manter a paz alcançada por All Might em seu tempo de 

atuação. 

 

Superman e a simbologia da justiça, da moral e da paz 

Criado  em  1938 devido a uma parceria entre Jerry  

Siegel e Joe Shuster, o Superman, um kriptoniano chamado 

Kal-El que ao ser enviado por seus pais até o planeta Terra, 

onde passou a ser chamado como Clark Kent, desenvolveu 

poderes sobre-humanos por conta do Sol de radiação ama-

rela, e a partir disso se tornou o herói; ele teve sua primeira 

aparição na Action Comics #1, e desde então se tornou uma 

das maiores personalidades, não só da cultura nerd, mas sim 

uma em âmbito internacional, tendo em vista sua personali-

dade “escoteira” em grande parte de suas encarnações, 

sendo constantemente representado como um símbolo da 
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moralidade, da justiça e da esperança, sendo ele, um exem-

plo o qual a sociedade deve se espelhar. 

Ainda sobre a iconografia em questão, Pafnosky 

afirma que ele é apreendido pela razão, e seu significado é 

naturalmente associado à ação ou ao objeto em que se en-

contra, vinculando composições e motivos artísticos a ideias 

e conceitos. Quanto a isso, Panofsky alega que: 

Motivos reconhecidos como portadores de 
um significado secundário ou convencional 
podem chamar-se de imagens, sendo que 
combinações de imagens são o que os antigos 
teóricos de arte chamavam de invenzioni; nós 
costumamos dar-lhes o nome de estórias e 
alegorias. A identificação de tais imagens, es-
tórias e alegorias é o domínio daquilo que é 
conhecido por iconografia. (PANOFSKY, 
2009, p. 51) 

O personagem em seus primeiros anos ainda não 

combatia ameaças de supervilões, mas sim, atitudes que ele 

julgava serem imorais ou injustas. Os temas abordados pelas 

HQs do personagem varia de acordo com as eras dos quadri-

nhos, divididas nas eras de ouro (1938-1950), que tratando 

as Guerras Mundiais, destacando o discurso patriótico e na-

cionalista do personagem, a de prata (1956-1970), que con-

sagrou grande parte das características que constituem o ca-

ráter do personagem até os dias atuais, a de bronze (1956-
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1985), que problematizava questões de teor social, apresen-

tando o herói preocupado com o desenvolvimento humano, 

das trevas (1985-2000) e a moderna, referente a contempo-

raneidade, na qual temas referentes ao lado pessoal e emo-

cional do personagem. 

Entretanto, em suas histórias nunca ficou realmente 

claro a motivação de seus atos, para isso o escritor de Reino 

do Amanhã, Mark Waid passou a analisar essa face do perso-

nagem, buscando encontrar a razão de seus atos. Ele chega à 

conclusão de que seus atos consistem na forma que o herói 

encontrou para se conectar com o mundo. Nesse contexto 

Waid afirma:  

Como Kal-El se liga com o mundo à sua volta? 
Não é dando as costas à sua herança aliení-
gena, embora esse fosse o seu instinto quando 
crescia em uma cidade pequena. Não; ele se 
liga abraçando essa herança – criando, como 
adulto, uma nova identidade, que é tão krip-
toniana quanto Clark Kent é humano. (...) 
(...) Kal-El sabe, por instinto, que só quando 
ele usa seus dons naturais é que se sente vivo 
e engajado. Só quando age em seu pleno po-
tencial, em vez de se esconder por trás de um 
par de óculos, ele participa de verdade do 
mundo a sua volta. Só quando é abertamente 
kryptoniano, ele pode ser também um ho-
mem da Terra, com exuberância e excelência. 
(WAID, 2008, p. 20) 
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Waid (2008) ainda comenta que desde sua criação, 

em 1938, ele tem se mostrado um exemplo da virtude do he-

roísmo altruísta, todavia, ele conseguiu tal feito agindo em 

interesse próprio, seus atos são justificados por ele se sentir 

sobre um dever moral superior, agindo de acordo com seus 

instintos naturais e a sua formação no centro-oeste ameri-

cano induzem-no a atos de moralidade.       

Já abordada a motivação dos atos do personagem, a 

partir desses conceitos passam a serem analisadas algumas 

HQs icônicas do personagem antes de seguir, enfim, ao prin-

cipal objeto de pesquisa referente ao Superman. 

Uma das histórias mais icônicas do personagem é Su-

perman: O que aconteceu com o Homem de Aço? escrita por 

Alan Moore, representando a conclusão da cruzada do Su-

perman no período pré-Crise nas Infinitas Terras9, uma saga 

responsável por gerar um reboot completo no universo DC. 

No quadrinho de Moore, é criada uma realidade, que em um 

determinado dia, Clark Kent teve que enfrentar seus maiores 

vilões, e segundo histórias do futuro esse seria o último dia 

 
9 Crise nas infinitas Terras foi um crossover que tentou organizar o conceito 
de multiverso desenvolvido pela editora, que prejudicava a compreensão de 
novos leitores na cronologia da história de super-heróis. 
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cujo personagem agiria como o herói, preso na Fortaleza da 

Solidão, deu-se início a uma batalha de Kal-El contra uma fu-

são de Lex Luthor com Brianiac, e após derrotá-lo foi reve-

lado que todo aquele dia havia sido orquestrado pelo perso-

nagem Mr. Mxyzptlk, assumindo uma forma mais poderosa 

e maligna, forçando o herói à quebrar seu código de honra e 

matar o vilão. Tal feito fez Superman refletir sobre seu papel 

como herói após quebrar o código que tanto zelava para 

manter, perante essa situação ele entra em uma sala repleta 

de kryptonita dourada, que faz o personagem perder todos 

os seus poderes, dando um fim a jornada do Homem de Aço. 

 
Figura 5 – Superman entrando na sala de kryptonita dourada. 
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Em Grandes Astros Superman (originalmente, All Star 

Superman), escrita por Grant Morrison e desenhada por 

Frank Quitely, após uma overdose de radiação proveniente 

do Sol amarelo terrestre, as células do personagem sobre-

carregam o destinando a morte, mesmo assim ele continua 

agindo como herói, porém, desta vez, o foco da história está 

em Kal-El não como o herói, mas sim como Clark Kent, em 

que o personagem tinha que cumprir 12 tarefas para se tor-

nar uma lenda após sua morte, de acordo com Sansão, um 

viajante do tempo no universo DC. Quanto a idealização 

Grant Morrison comenta sobre as bases da trama: 

Presos a este título ligeiramente singular e ar-
caico. Quitely (responsável pela arte) e eu de-
cidimos torná-lo literal e contar a história do 
Superman como astro, ou “deidade” solar; por 
isso a nossa sequência de abertura mostra o 
Homem de Aço enquadrado por chamas sola-
res e a estrutura da história atravessa um 
“dia” épico (...) (MORRISON e QUITELY,  2012, 
p. 298) 

Ao ter como foco da história esse viés do personagem, 

é objetivado pela obra uma aproximação entre o leitor e o 

herói, algo conceituado por Umberto Eco, ao realizar uma 

análise da simbologia do Superman, caracteriza o lado hu-

mano dele como: 
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De fato, Clark Kent personaliza, de modo bas-
tante típico, o leitor médio torturado por 
complexos e desprezado pelos seus seme-
lhantes; através de um óbvio processo de 
identificação, um accountant qualquer de 
uma cidade norte-americana qualquer, nutre 
secretamente a esperança de que um dia, das 
vestes de sua atual personalidade, possa florir 
um super-homem capaz de resgatar anos de 
mediocridade (ECO, 2000, p. 248). 

Ao analisar ambas as obras, se mostra claro os objeti-

vos de Mark Waid ao escrever Reino do Amanhã, sendo que  

histórias de super-heróis (...) são hoje a mani-
festação mais coerente do inconsciente popu-
lar. São histórias não sobre deuses, mas sobre 
como os humanos desejam ser. De fato, como 
eles deveriam ser. (WAID, 1996) 

a partir dessa afirmação conclui-se que, que a HQ Reino do 

Amanhã, não se trata de uma simples história de super-he-

rói, e sim uma história que demonstra o fato de “o poder pro-

duz discursos” (FOUCÂULT, 1986), em que os super-heróis 

não são apenas super-seres que buscam proteger aqueles 

que não tem como se defenderem de maneira autônoma, e 

sim, pessoas com o papel social de representarem um ideal 

para que a humanidade possa se espelhar, cujos discursos 

são formas de como os humanos, juntos aos heróis, podem 

construir uma sociedade melhor. 
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Destarte, passa a ser avaliado em primeira estância, 

quanto à história de Mark Waid e Alex Ross, a capa da obra, 

que ao ser o primeiro contato do leitor com a obra já trans-

mite algumas das principais ideias dos autores perante a 

obra em questão. Apresentando por meio da forma e posição 

de como os personagens são desenhados é possível realizar 

um primeiro estudo da obra.  

 

Figura 6 – Capa de Reino do Amanhã, desenhada por Alex Ross. 
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Logo de início, percebe-se o Superman no centro da 

capa, com todos os outros personagens se encontrando ao 

redor dele de maneira circular, induzindo o leitor a pensar 

que todos os heróis ali presentes estariam seguindo o Super-

man, seja por conta ou de seus ideias ou pela sua grande ico-

nografia como herói, representando o auge da era de ouro 

do heroísmo; outra característica marcante é o fato de Kal-

El estar vindo do céu, olhando em direção ao solo, sendo co-

locado como uma figura protetora que do alto vigia a todos, 

com fins de protegê-los, de forma análoga a um anjo da 

guarda que vem dos céus para proteger a todos; por fim, a 

imagem é se encontra no céu, algo recorrente nos quadri-

nhos do personagem, onde ele é constantemente colocado 

em uma posição superior, como uma figura divina, andando 

acima dos seres humanos. 
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Figura 7 – Imagem da capa de Grandes Astros: Superman, desenhada 

por Frank Quitely. 

 
Figura 8 – Capa de Superman: As Quatro Estações. 
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Agora passa a ser estudado o enredo da HQ, abor-

dando a trama principal, o contexto social, e os personagens 

da obra para que possa ser construída a personalidade do 

Superman como o símbolo da paz. 

Destarte, a HQ começa mostrando um mundo em que, 

devido ao fato de grande parte dos heróis terem se aposen-

tado, o valores que eles defendiam também foram desapare-

cendo com o passar dos anos, chegando ao ponto de que, 

após um ataque do Coringa, o anti-herói Magog, o assassi-

nou, isso, enquanto ainda agia como herói, criou uma duali-

dade entre o Superman e Magog. Ao levar o acontecimento a 

corte, grande parte da população ficou do lado do anti-herói, 

o absolvendo, isso, junto ao fato de ter perdido sua família, 

fez que Kal-El se aposentasse. Com o passar dos anos a po-

pulação meta-humana (seres que possuem poderes) do pla-

neta começou a guerrear entre si, gerando uma grande de-

sordem social, sendo que, por conta de tal fato, passaram a 

ser criadas sansões contra os meta-humanos, obtendo alta 

aprovação popular. 

Em meio a um mundo caótico, em que a esperança se 

virou um produto, se tornando cada vez mais caro, beirando 
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o Armagedon (algo previsto por um personagem essencial 

na obra, Norman McCay, um pastor que, junto ao persona-

gem Espectro, acompanharam o desenrolar da trama), o 

Clark Kent retorna ao manto do Superman, com fins de res-

gatar os valores de verdade e justiça. 

Durante o seu retorno, o kryptoniano, aparece vindo 

dos seus, como uma divindade vinda dos céus para salvar a 

humanidade, resgatando analogias de teor teológico com fi-

guras messiânicas, quanto a isso, em um estudo Gomes e 

Barbosa afirmam: 

A questão religiosa e mesmo messiânica no 
Superman sempre fizeram parte da mitologia 
do personagem. Os criadores do herói são ju-
deus, “El” é a palavra hebraica para “Deus” 
servindo para batizar o personagem com seu 
nome alienígena “Kal-el” e sua história possui 
paralelos com história de Moisés, como um li-
bertador do seu povo.  
Seu nome humano é “Clark”, que no inglês an-
tigo, significa “clérigo”, e “Kent” é uma forma 
da palavra hebraica que significa “encontrei 
um filho”, uma menção que aponta ao verda-
deiro, o único, que pode ser conectado à pala-
vra krista, que significa em português, 
“Cristo”. O nome de seu planeta natal, 
“Krypton”, vem do grego que dá origem à pa-
lavra “escondido”. (GOMES e BARBOSA, 2019, 
p. 142-143) 
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Esse teor messiânico presente no personagem, cri-

ando devido a uma intertextualidade entre textos bíblicos 

(como no caso de Reino do Amanhã, o Apocalipse, sendo 

sempre apresentados trechos do mesmo no início de cada 

capítulo da história em quadrinhos), é capaz de reforçar a 

representatividade do personagem como um símbolo da 

paz, tendo em vista que, na religião cristã como exemplo, Je-

sus Cristo é colocado como aquele que veio para libertar a 

humanidade de seus pecados, buscando relembrar a popula-

ção valores como a união e o bem ao próximo em seus ensi-

namentos, buscando trazer a paz, livrando o homem dos pe-

cados. E ao comparar ambos, percebe-se que ambos têm 

como seu objetivo trazer a paz para o tempo em que vivem, 

fortalecendo a representatividade de Clark Kent. 

A própria ética moralista do personagem é colocada 

em evidência durante a obra, após perder sua realeza, por 

não conseguir manter a paz no mundo dos homens, a Mu-

lher-Maravilha,  passa a sugerir soluções brutais para  a   si-

tuação, mas o herói nega, afirmando que sua obrigação é 

manter a paz, e apenas os fracos sucumbem à brutalidade, 

assim como em um dos momentos finais da trama em que, 

após o genocídio de grande parte da população meta-
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humana, o personagem beira a loucura ao se arrepender de 

seus atos, até que Norman McCay o lembra de sua maior qua-

lidade, a capacidade de distinguir o bem do mal, sempre 

sendo capaz de julgar a situação de maneira correta, isso faz 

que Clark retorne a sua consciência e decida que, para que a 

humanidade evolua e atinja um estado de paz, isso não será 

feito pelos heróis, e sim por uma união entre os mesmos e a 

humanidade, ensinando as futuras gerações a moralidade de 

um herói. 

 

Considerações finais 

Quanto ao comparativo, percebe-se uma grande rela-

ção entre a representatividade de ambos, visto que ambos 

representam para a população figuras que retratam os sen-

timentos de esperança e verdade, que sempre seguem um 

código de ética para manter a sociedade segura, e mesmo 

que, por mais adversa a situação ambos sempre serão capa-

zes de superar as dificuldades, sendo ambos, heróis por ex-

celência, um alicerce social, onde o mundo busca se espelhar. 

Ambos se assemelham também, no quesito da busca 

de garantias de um sucessor ou mesmo de inspirar o 
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surgimento de outros herói em suas respectivas sociedades, 

seja no caso de All Might inspirando todos os heróis profis-

sionais, tal como os estudantes do curso de heróis, como Mi-

doriya Izuku, aquele que ao receber de All Might o poder, 

One For All, começa sua jornada para um dia substituir Tos-

hinori Yagi, e o termo Deku (seu nome de herói, mas também 

em japonês significa, em tradução livre, “alguém que não 

serve pra nada”, “um inútil”), seja o Superman, que não só 

inspirou o surgimento de muitos heróis, mas serve como um 

mentor para muitos dele, como o Superboy (tanto a versão 

de Jonathan Kent ou Conner Kent), tendo em vista seu código 

de ética exemplar para muitos. 

Também, encontram-se semelhanças nos aconteci-

mentos que ocorrem posteriormente a aposentadoria de 

ambos, demonstrando que tal ato é responsável por aumen-

tar os índices de criminalidade e diminuir as esperanças da 

população, todavia, no universo de Boku No Hero, os heróis 

não começaram a desaparecer, e sim reforçaram seu valor 

social, formando uma liga de heróis que tem como objetivo 

substituir o pilar que All Might representava, e junto a isso 

eram reforçados os focos nos estudantes do curso de heróis, 
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pois lá que poderia surgir um novo herói, com o carisma e 

representatividade que o antigo símbolo da paz possuía. 

Por fim, se mostra essencial, para a construção de um 

símbolo da paz, não só a representação da verdade e justiça, 

mas sim que esses conceitos sejam transmitidos por meio da 

educação, e somente pelo ensino, que uma sociedade, ao ab-

sorver, desde o início os conceitos que devem ser defendidos 

por um símbolo da paz, irá atingir um real estado de paz será 

atingido. 
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REINO DO AMANHÃ: UMA LEITURA ALÉM DA BA-

TALHA HERÓI X VILÃO 

 
Vanderlis Legramante Barbosa 

 

Introdução 

Desde a década de 1960, na Europa, as histórias em 

quadrinhos têm sido assunto de pesquisa e trabalhos acadê-

micos, sobretudo por estudiosos como Claude Lévi-Strauss 

que passou a estudar princípios estruturalistas da linguística 

dos signos artísticos, devido ao movimento Pop Art1. Os es-

tudos científicos desse período concentraram-se em aspec-

tos dos quadrinhos ligados a questões da semiologia saussu-

riana, “especialmente no que concerne a sua linguagem e à 

sua estrutura das mensagens que veiculam”. (SILVÂ, 2017, p. 

25) No Brasil, a primeira pesquisa acadêmica divulgada so-

bre quadrinhos foi em 1975, por Antonio Luiz Cagnin, com a 

publicação de Os quadrinhos, resultado dos estudos de mes-

trado, orientado por Antonio Candido de Mello e Souza, 

grande sociólogo e literato da literatura brasileira. Esse 

 
1 O termo Pop Art (abreviação das palavras em inglês Popular Art) foi utili-
zado pela primeira vez em 1954, pelo crítico inglês Lawrence Alloway, para 
denominar a arte popular que estava sendo criada em publicidade, no de-
senho industrial, nos cartazes e nas revistas ilustradas. https://www.histori-

adasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/pop-art/ Movimento artístico usado 
na publicidade, no cinema e nos quadrinhos (SILVA, 2015). 
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interesse ocorreu devido à criação artística que envolve a 

elaboração textual, desenvolvendo um tipo de leitura que 

compara, analisa e observa as interfaces com outros textos, 

temas, situações. A versatilidade na construção dos enredos, 

dos efeitos semióticos e das releituras são pontos que, na re-

flexão e interpretação, possibilitam uma leitura mais densa, 

estimulando a investigação e possíveis conexões estabeleci-

das nos/pelos leitores, algo que escapa ao senso comum, que 

estabelece que os quadrinhos são leituras simplistas. 

Considerado o primeiro autor de uma obra acadê-

mica sobre quadrinhos, Antonio Luiz Cagnin publicou, em 

1975, Os Quadrinhos, livro que aborda aspectos fundamen-

tais da linguagem desse gênero considerado a nona arte. 

Para Cagnin (1975, p. 25), as histórias em quadrinhos são 

narrativas compostas de dois códigos de signos gráficos, “a 

imagem, obtida pelo desenho” e “a linguagem escrita”. Â par-

tir dessa concepção, os elementos verbais e não verbais são 

considerados pontos determinantes no sentido atribuído às 

narrativas em quadrinhos. A comunicação estabelecida na 

interpretação entre os recursos visuais e os linguísticos, de-

finem as funções e intenções que, muitas vezes, estão a cargo 
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do sentido que o emissor direciona ou se abrem para outras 

interpretações. Dessa forma, a 

narrativa peculiar, a história em quadrinhos 
sustenta-se no amálgama sígnico formado 
pelo sintagma narrativo imagem-texto, que se 
apresenta em escalas diferentes (do predomí-
nio absoluto do elemento pictórico à prepon-
derância da palavra). O texto pode explicar o 
imagético, complementar ou a partir dele, 
criar mundos, personagens e situações. (SAN-
TOS, 2015, p. 35) 

Sendo assim, a composição textual gera unidades de 

entendimento que variam de uma complementação entre 

verbal e não verbal, de uma ligação intertextual ou de asso-

ciações de inferências e levantamento de novas percepções. 

Esse processo, constituinte na sequência narrativa, 

gera graus de entendimento ao leitor e são, segundo Cagnin 

(1975), amparado por Barthes (1964), identificados a partir 

de fases, gerando dimensões de sentido desencadeados no 

que o autor denominou de três processos: de liberação, de 

fixação e de ligação.  

Esses conceitos serão discutidos ao longo deste tra-

balho no intuito de observar alguns aspectos desses proces-

sos na obra Reino do Amanhã, de Mark Waid (roteiro) e Alex 

Ross (arte). 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
209 

 

Um pouco sobre Reino no Amanhã e a teoria semiótica 

A graphic novel2 Reino do Amanhã (doravante RA) é 

uma minissérie escrita em quatro partes, em 1996, e depois 

publicada em volume único. Diferente de muitas histórias 

em quadrinhos da época, no mercado norte-americano, mar-

cadas por enredos violentos, com recursos visuais exuberan-

tes e com roteiros pouco desenvolvidos, RA revela uma face 

pouco explorada até então do super-herói: a crise existencial 

vivida pelo Homem de Aço. RA faz parte do selo Elseworlds, 

da DC Comics, que publica histórias fora da cronologia tradi-

cional da editora. Esse deslocamento temporal e espacial 

possibilita maior liberdade de criação aos autores, pois as 

histórias se desgarram das linhas temáticas desenvolvidas 

cronologicamente, o que permite certas incursões temáticas 

arrojadas, dada a verossimilhança que pode ser associada 

com um tempo/espaço distante a nossa realidade. 

 
2 Conforme Vergueiro (2017, p. 29), trata-se de “uma coletânea de obras 
quadrinísticas publicadas anteriormente em revistas regulares”, também 
denominada como uma nova estratégia de narrativa quadrinizada no tama-
nho de um livro. Geralmente, as graphic novel são histórias fechadas, sem 
continuidade, e voltadas quase sempre para um público mais adulto. 
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O título original da obra, Kingdom Come, foi retirado 

da oração conhecida como Pai-Nosso, a prece que Jesus en-

sinou para seus discípulos como modelo a ser seguido. O en-

redo se passa em futuro alternativo em que as novas gera-

ções de super-heróis, conhecidos como meta-humanos, ha-

bitam a Terra e, na sua maioria, são descendentes dos heróis 

da Liga da Justiça, que estão aposentados ou agindo isolada-

mente. Essa nova geração, entretanto, não luta por um bem 

coletivo ou ideal de prosperidade, pelo contrário, lutam por 

si só.  Suas ações são guiadas por atitudes  irresponsáveis,  

violentas e agressivas, fazendo uma alegoria aos persona-

gens focados nos aspectos físicos exuberantes e com pouca 

construção psicológica da editora Image, que virou moda no 

mercado da época. É nesse ponto que Superman retorna de 

seu exílio de dez anos, após desilusões pessoais e com os ru-

mos da opinião pública sobre seu estilo de luta pela verdade 

e justiça. 

Partindo desse enredo, a peculiaridade da obra se es-

tende para diversas questões para além do embate entre o 

bem o mal. Os confrontos de julgamento, conflitos entre o 

que seria o bem e a justiça; disputas sobre quem sofre as con-

sequências do mal que nasce das melhores intenções; 
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análise da consciência do poder humano, da fé, mesmo 

quando parece estar por um fio; referências religiosas a par-

tir da intertextualidade direta ao livro de Apocalipse de João 

e outras passagens que remetem ao contexto bíblico. 

A intertextualidade presente em RA, analisada pela 

semiótica de Charles Sanders Peirce (2017) também se in-

sere em estudos de textualidade, envolvendo a cooperação 

do signo, objeto e interpretante3. Nessa lógica peirceana, o 

signo da intertextualidade se refere ao objeto e depende da 

experiência do intérprete para que o interpretante seja cons-

tituído por relações de sentidos. O resultado da semiose de-

pende do repertório de leituras realizadas anteriormente 

pelo leitor. Logo, a intertextualidade age a partir do caráter 

das ideias, funcionando como uma extensão da imaginação 

ou relacionando os conteúdos dos textos, tratando de um 

mesmo assunto ou área de conhecimento. O conceito de 

signo para Peirce (2017, p. 46) é “aquilo que, sob certo as-

pecto ou modo, representa algo para alguém”, e pode ser en-

tendido como alguma coisa que está em lugar de outra, em 

 
3 Interpretante, segundo Peirce, é o que um signo pode gerar na mente de 
alguém e são classificados em três tipos: interpretante imediato, interpre-
tante dinâmico e interpretante final. 
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outras palavras, quando os aspectos intertextuais são inter-

pretados, o sentido do signo amplia-se. 

O ato de ler é uma interação entre o leitor e o autor, 

apresentando pistas da finalidade e dos significados do 

texto, sendo assim, o autor é um mediador dessa interação. 

Esse tipo de relação desenvolve-se em cada interpretante de 

forma diferente, no entanto, ao se referir à intertextualidade, 

fica manifesto que a finalidade do texto ultrapassa a noção 

de uma leitura pueril, sobretudo ao que se refere às histórias 

em quadrinhos. 

Isso se deve ao teor multissemiótico, ou seja, pela 

construção dos sentidos do texto caracterizado pelo uso das 

diversas linguagens, estabelecendo interfaces a diversos 

campos como o da filosofia, da história, da política, da litera-

tura que englobam o enredo das HQs. Esse fator eleva a dis-

cussão acerca das possibilidades de se analisar as histórias 

em quadrinhos publicadas ao longo dos tempos. A exemplo 

de RA, pode-se citar também a HQ Daredevil, no arco A Queda 

de Murdock analisado no capítulo “Demolidor e Jó: Um diá-

logo entre a saga A Queda De Murdock e o livro bíblico do 

Antigo Testamento”, por Nataniel dos Santos Gomes nesta 

coletânea, em que o personagem Matt Murdock, o 
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Demolidor, é resgatado por Frank Miller, na década de 1986, 

ganhando um viés religioso. Desde então a história vem 

sendo analisada pelo seu caráter teológico. Caldas (2019) 

publicou o artigo Quadrinhos e teologia: o Demolidor da Mar-

vel como um cavaleiro cristão, discutindo a configuração do 

personagem atrelada ao catolicismo, religião assumida por 

Matt Murdock, fator esse que explica muitas das atitudes do 

herói, contribuindo para que a HQ ganhasse fôlego de rein-

tegrasse no mercado editorial. Tanto a saga Demolidor – A 

queda de Murdock quanto RA são obras com temas mais den-

sos, que lidam com questões humanitárias, filosóficas e, so-

bretudo teológicas. Essa abordagem passa a fazer parte das 

tramas até então aventurescas, denotando, de certa forma 

uma postura mais dialógica com as indagações que regem o 

mundo acerca das possibilidades de combater o mal, ser-

vindo a um bem comum.  

 Além dessas contribuições, os quadrinhos passaram 

de histórias de super-heróis, identificadas para o público in-

fantil e, ganharam status de adaptações de textos literários, 

biográficos, religiosos, entre outros. Somada a essas verten-

tes, a intertextualidade ganha destaque a partir das analo-

gias possíveis no diálogo entre textos, uma vez que, capta as 
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intenções e os sentidos, resguardados em percepções muitas 

vezes sutis, mas de expressiva complexidade e construção de 

sentido. Ramos (2009) explica que a presença de HQs nos 

processos seletivos e na inclusão no PCN (Parâmetro Curri-

cular Nacional), estimulou a necessidade de compreender 

esse campo de comunicação que articula os diferentes signos 

(verbais e visuais). Âssim, o texto é encarado como “produ-

tividade”, pois ele não está pronto, sendo construído junto 

ao seu destinatário, que interpreta e assume uma atitude 

responsiva ativa. Somados a essa experiência, os sistemas 

semióticos não verbais dão ao leitor novas possibilidades de 

leitura. 

A obra analisada, RA, é um exemplo de aberturas e co-

nexões com o texto bíblico. O detalhismo da graphic novel re-

presentado pelas escolhas dos elementos simbólicos (ver-

bais e não verbais) é resgatado a todo o momento por meio 

de inferências e de citações diretas, traduzindo, assim, mui-

tos aspectos que podem ser comparados e/ou ressignifica-

dos de acordo com a apreensão e compreensão da leitura e 

da interação das linguagens. 

Como comentado anteriormente, mesmo em se tra-

tando de uma HQ, a obra RA vai além da iniciativa de apenas 
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entreter. Isso ocorre especialmente em relação à composi-

ção biográfica na criação do personagem Superman, e aos in-

dícios verbais e não verbais em que se observa a relação di-

reta do personagem e do enredo com o cristianismo. Assim, 

a arquitetura visual da graphic novel, somada à abordagem 

dada ao herói com aspecto messiânico, remete a concepções 

ligadas à teologia, como será observado, em algumas passa-

gens da obra, neste trabalho. Portanto, analisar os aspectos 

semióticos e intertextuais de RA também representa valori-

zar a interpretação das diversas linguagens (espacial, ges-

tual, visual, linguística), representadas por ícones, as quais 

permeiam o gênero das HQs e estão presentes na obra, per-

mitindo o diálogo com o texto bíblico e outras compreen-

sões. 

Somados a novas tabulações de apresentação das HQs, 

a estrutura  usual constitui-se por combinações que vão 

desde a diagramação, enquadramento, uso da imagem, ba-

lões, legendas e composição dos personagens que se comple-

mentam com o conteúdo e o texto. Nesse viés, a intenção 

deste trabalho é discutir sobre algumas abordagens de RA 

no intuito de interpretar e relacionar possíveis valores soci-

ais, culturais apontados no texto, extraindo elementos 
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substanciais que evidenciam para uma obra além da trivial 

batalha herói versus vilão.  

 

Por que uma história além da batalha herói X vilão? 

Embora o personagem Superman não tenha sido ela-

borado com a intenção de representar a figura de Jesus 

Cristo, ao longo dos anos, essa analogia tornou-se indissoci-

ável. De acordo com Barkman (2014, p. 125), a elaboração 

do herói se deu “intencionalmente para subverter o Über-

mensh de Nietzsche”, da autoria de dois cartunistas judeu-

americanos, Jerry Siegel e Joe Shuster, em 1933. Inicial-

mente, foi elaborado como resposta ao termo Übermensch, 

de Friedrich Nietzsche, que representava um super-homem 

“além do bem e do mal”, formado por caráter renomado e 

pela liberdade de pensamento, sem se subjugar a qualquer 

questão de moralidade tradicional. Essa nova concepção, po-

sitiva para Nietzsche, encontrou na “maior parte dos judeus 

e cristãos, que acreditam em uma lei moral universal” 

(BARKMAN, 2014, p. 125) uma reação negativa ao conceito 

nietzschiano de um super-homem. Dessa forma, Siegel e 

Shuster escreveram uma pequena história chamada O Reino 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
217 

do Super-Homem, inspirados em Hitler4, assim, fizeram com 

que a palavra “Super-Homem” ganhasse sentido contrário 

ao Übermensch de Nietzsche, dando-lhe ares de “megaloma-

níaco voltado para a conquista global”. Portanto, pode-se di-

zer que, inicialmente, Superman tinha sido criado para ser 

um vilão, no sentido de representar o Super-Homem de Ni-

etzsche, o que de “fato, ao fazer de seu Super-Homem um vi-

lão, Siegel e Shuster claramente tinham a intenção de sub-

verter o conceito de Nietzsche.” (BÂRKMÂN, 2014, p. 127) 

Nessa teoria, as intenções de liberdade do super-ho-

mem de Nietzsche não se preocupam com os efeitos das suas 

vontades e necessidades, contradizendo, assim, as atitudes 

altruístas de Jesus Cristo. Superman segue essa mesma linha, 

inicialmente, mas “gradualmente, através dos anos, ele se 

tornou nada além do que uma grande personificação de 

Cristo”.  (BARKMAN, 2014, p. 126)  Cinco anos mais tarde,  

Siegel e Shuster reconfiguraram o personagem Superman, 

acrescentando aos princípios de super-homem nietzschiano, 

valores morais de bondade e cuidado com os mais fracos.    

 
4 Vivia-se neste período resquícios da Primeira Guerra Mundial e impactos 
da Segunda-Guerra Mundial, em que o Super-Homem de Nietzsche foi con-
siderado “apóstolo alemão”, mesmo sendo contrário ao nacionalismo ale-
mão. 
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 Além dessa perspectiva, a abordagem da origem do 

personagem resgata a história de Moisés que, assim como 

Superman, sendo uma tipologia do Cristo bíblico, foi enviado 

pelos pais para outro lugar de onde nasceu para se salvar e 

se tornar grande símbolo de justiça e paz. 

Outro ponto a se considerar sobre o herói, desenvol-

vido por Gomes e Barbosa (2019)  está na perspectiva  reli-

giosa, envolvendo a mitologia do nome de origem do Super-

man, “Kal-El”. A palavra hebraica “El” significa “Deus”, suge-

rindo uma forte conexão entre Deus e o Superman. Mesmo 

quando a palavra “El” passa a ter um sentido kryptoniano do 

seu mundo de origem, nos quadrinhos, significa “crianças”, 

perdendo a conotação divina. “Ka” significa “estrela”, com o 

sentido de “filho das estrelas”, como Jesus, o nascimento foi 

anunciado pela estrela de Belém. Ainda segundo os autores, 

outra possível interpretação para o nome alienígena do Su-

perman apresenta “Kal” como uma corruptela da palavra he-

braica “kol” que significa “voz”. Assim, “Kal-El” seria “Voz de 

Deus”. 
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O nome humano recebido por Superman é “Clark”, 

que no inglês antigo, significa “clérigo”5, e “Kent” é uma 

forma da palavra hebraica que significa “encontrei um filho”, 

uma menção que aponta ao verdadeiro, o único, que pode ser 

conectado à palavra “krista”, que significa “Cristo”6. O nome 

de seu planeta natal, “Krypton”, vem do grego que dá origem 

à palavra “escondido”7 (GOMES; BARBOSA, 2019). 

A organização de cada capítulo de RA é iniciada com 

a apresentação de trechos do livro de Apocalipse de João, o 

que agrega a história um ar tenso e de perigo iminente. Res-

saltando para outro aspecto também explorado pelas histó-

rias em quadrinhos: a intertextualidade. 

 
5 Disponível em: https://www.behindthename.com/name/clark  
6 BAILEY (1742). 
7 Disponível em: https://www.etymonline.com/word/krypton  
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Figuras 1 e 2 – Abertura do primeiro capítulo da obra. 

 

De acordo com Corrales (2010, p. 7), a intertextuali-

dade foi uma das primeiras preocupações de Bakhtin em 

seus estudos, porque para ele,  

o sujeito perde seu papel principal no  enun-
ciado e é substituído por duas vozes sociais 
que fazem dele um sujeito histórico e ideoló-
gico; e considera esse dialogismo como prin-
cípio constitutivo da linguagem e a condição 
de sentido do discurso.  

Para Fiorin, o discurso “não é um ponto (um sentido 

fixo), mas um cruzamento de superfícies textuais, um 
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diálogo de várias escrituras”. (2006, p. 440). Âssim, todo 

texto é formado por citações, absorções de outros textos 

mesmo transformados. 

A questão religiosa, e mesmo messiânica do Super-

man, é observada na obra pelos tipos de signos que se mis-

turam significativamente de forma verbal e não verbal. 

Nesse sentido, os conceitos simbólicos são construídos, con-

forme a semiótica peirceana, devido ao poder de referência 

entre os elementos icônicos e suas relações com o interpre-

tante. Essas referências são visualizadas, por exemplo, na 

passagem em que Superman retorna do exílio. A representa-

ção do herói vindo do céu, explora a perspectiva messiânica 

de esperança em meio ao caos. O que é analisado pelo posi-

cionamento central do personagem, pela expressão facial re-

produzindo um olhar confiante e seguro, diante de uma pos-

tura corporal que reflete rigidez e tranquilidade ao mesmo 

tempo. 
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Figura 3 – O retorno do exílio do Superman 

 

Antunes (2010) justifica a intertextualidade como um 

processo dinâmico o que permite analisar RA por esse viés 

significativo e representativo. A imagem abaixo, ilustra os 

sete super-seres em uma representação icônica referente 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
223 

aos sete anjos, segundo o Apocalipse de João, no início do ca-

pítulo 2.  

 
Figura 4  – “Eu vi os sete anjos que estavam diante de Deus...” (Apoca-

lipse 8.2) 

 

O processo de produção de sentido, segundo Cagnin 

(1975, p. 79) ocorre a partir da junção de elementos típicos 

dos quadrinhos – quadros, sequências, imagens, texto, 
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posição, espaços, ângulos... – e são classificados em libera-

ção, fixação e ligação: 

1. Processo de liberação (desligamento, des-
locamento): libera a imagem de sua condição 
de ícone (simples cópia do original); o con-
junto icônico significante (significante + sig-
nificado), continua a existir, mas é transfor-
mado em substância de expressão de outro 
significado  
2. Processo de fixação: há uma redução da po-
lissemia e, portanto, um encaminhamento 
para a univocidade do significado. Os Q colo-
cados em uma sequência narrativa se organi-
zam normalmente ao redor de um tema, que 
seria a linha condutora isotópica, que dá uni-
dade e univocidade aos significantes díspa-
res. Na medida em que se faz a comparação, 
no trajeto da leitura, entre um Q e outro, per-
cebem-se os elementos comuns e os diferen-
tes. Este processo de oposição conjuntiva e 
disjuntiva é idêntico ao de se perceberem as 
estruturas elementares de significação; ele 
reduz a ambiguidade, exclui um grande nú-
mero de possibilidades e encaminha para o 
sentido único.  
3. Processo de ligação: os três processos são 
simultâneos. Ao mesmo tempo que se liberta 
a imagem da sua mera iconicidade intrínseca 
e se lhe dá um significado, também ela é li-
gada à imagem seguinte, recebendo as ideias 
de consecução, de tempo, ou de consequência 
(causa e efeito). 

É por meio do processo de liberação, de fixação e de 

ligação que a construção de sentido é elaborada pelo leitor. 

A liberação ocorre no primeiro contato com a imagem (os 
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sete super-heróis), nesse momento a junção entre a imagem 

observada e as associações começam a ser relacionadas. A 

partir disso, a fixação organiza os efeitos de semiose, realo-

cando as imagens para uma teia de raciocínio que interliga 

os elementos e caminha para um sentido único do texto (a 

relação dos sete anjos aos sete super-heróis). Por fim, no 

processo de fixação, a identificação e o(s) sentido(s) já estão 

construídos, os ícones passam a ser observados de forma 

mais articulada, transitando entre as convergências das ima-

gens. 

Outro quadro de representatividade icônica e emble-

mática, está na passagem em que Superman, ainda exilado 

na reconstrução da fazenda onde viveu, encontra-se despro-

vido de qualquer característica que remeta ao super-herói 

do passado. Partindo de pressupostos semióticos, a pre-

sença de determinados elementos na imagem é e associada 

a ícones e indícios ligados ao cristianismo. Remetendo-se à 

relação semiótica de Peirce (2017) entre o signo e o objeto, 

interpreta-se o personagem a partir de ícones – cravos no 

bolso, barba, cabelo comprido, macacão de carpinteiro, ma-

deira sobre os ombros – indícios que simbolizam a imagem 

de Jesus Cristo, relacionando ao texto bíblico do Evangelho 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
226 

que trata do processo de crucificação de Jesus. Estabele-

cendo lógica à dinâmica do pensamento dos ícones citados, 

projeta-se os indícios dos momentos em que houve a via sa-

cra até o Calvário, com a cruz nas costas, seguido da prega-

ção de Cristo na cruz com os três cravos. No que se refere à 

roupa utilizada por Superman, a representação de similitude 

é estabelecida em face do signo com o ícone (macacão) na 

ideia de semelhança; o índice da carpintaria é estabelecido 

pela proximidade a profissão do Messias. Toda essa repre-

sentação sígnica organizada funciona a partir da perspectiva 

de interpretação, uma vez que são processos dinâmicos que 

representam a realidade. 
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Figura 4 – Superman com roupa de carpinteiro, madeira nas costas, 

barba e cabelo compridos, presença de três cravos no bolso de trás. 

 

A figura de Jesus é diretamente associada ao perfil de 

bondade, de justiça, de sabedoria, entre outros sentimentos 

que refletem comportamento de moralidade, de paz e de cre-

dibilidade no ser humano. Esses preceitos de conduta cristã 
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são amplamente explorados nas atitudes do Superman, que 

assim como Jesus, acreditava na vida humana. Essa convic-

ção é reforçada quando o herói se depara com uma situação 

em que a população decide apoiar um meta-humano, cha-

mado Magog, que havia assassinado Coringa. Esse tipo de 

postura, com atos de justiça violentos, sem preservar a vida, 

mesmo daqueles que ameaçam a sociedade, eram contradi-

tórios ao que Superman seguia. Com isso, prefere retirar-se 

das atividades da Liga da Justiça, demonstrando os valores e 

a importância de um herói altruísta e perseverante em resol-

ver os pela lei e pela justiça. 
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Figura 5 – Momento em que Superman se depara com situações que se 

opõem ao que considera ser a missão de um herói: a verdade e a justiça 

em prol da humanidade 

 

Nesse ponto da história, evidencia-se como as esco-

lhas humanas também podem ser questionadas. Diante das 

constantes ameaças dos vilões, a população escolheu a alter-

nativa que representava ser a mais efetiva, mesmo sendo a 

mais radical, Magog, que havia assassinado Coringa, é absol-

vido com grande aprovação da sociedade. O que se observa 
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ao longo da história é que ainda que transmitisse maior se-

gurança e eficácia naquele momento, a população não espe-

rava pagar um preço alto futuramente. Superman é contrá-

rio à absolvição de Magog, sendo o ponto crucial para se exi-

lar por dez anos. Essa justificativa, mais uma vez traz à tona 

a o padrão de um super-herói de princípios morais, pois as-

sim como Jesus, “suas convicções morais inabaláveis e a re-

cusa de colocar em risco o que ele acredita ser certo” (BÂRK-

MAN, 2014, p. 131), traduzem a visão de integridade do per-

sonagem, aproximando-o mais ainda do aspecto messiânico.  

 

Outras conexões de Reino do Amanhã 

Além do aspecto messiânico presente tanto na obra 

RA quanto na própria criação do personagem Superman, ou-

tros aspectos também se consolidam para entender como 

trata-se de uma graphic novel que vai além da história herói 

versus vilão. Entre as ações que enredam a obra, que foi es-

crita em 1996, analisa-se a presença de questões muito rele-

vantes e atuais como a que envolve o fluxo migratório de imi-

grantes em certos países. Na obra, fica explícita essa aversão 

na passagem em que um meta-humano, chamado Americo-

mando, impede que imigrantes cheguem em embarcações na 
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praia americana, desferindo-lhes a seguinte frase: “Vocês 

imigrantes, ousam esperar asilo? A América não é mais tão 

grande como costumava ser!”  

 
Figura 6 – Atitude de rejeição aos imigrantes que chegaram à praia dos 

Estados Unidos 

 

Essa atitude xenofóbica vem seguida de atos de vio-

lência para tentar conter a entrada dos emigrantes, entre 
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eles, crianças, mulheres, idosos, desesperados e sendo ata-

cados de forma hostil.  

Não há como não traçar um paralelo às inúmeras si-

tuações que se assemelham à retratada pela graphic novel há 

mais de vinte anos. É um tema que reside na sociedade con-

temporânea e que nos últimos anos têm representado uma 

preocupação sobre o destino de milhares, milhões de pes-

soas que saem dos seus países de origem em busca de asilo, 

mas que em muitas dessas investidas morrem no trajeto ou 

sofrem situações de repulsa em solo estrangeiro.   

Diante de um mundo em que o caos está instaurado, 

ameaçado por atitudes irresponsáveis da nova geração de 

super-heróis, a humanidade já não vê em suas conquistas, 

relação aos atos de grandeza. O sentimento de descrença no 

poder do ser humano sem poderes sobrenaturais é tanto que 

disputas de engrandecimento e realização social, como os Jo-

gos Olímpicos e os Prêmio Nobel, foram extintos.  

Esse cenário de falta de perspectiva é desenvolvido, 

ao longo da história, a partir da superação do próprio Super-

man em reaprender a lidar com a humanidade, respeitando 

a importância de dividir as responsabilidades com todos. 

Dessa forma, ele é obrigado a refletir sobre suas atitudes em 
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reverter e recuperar o tempo em que ficou exilado, uma vez 

que as antigas estratégias em “fazer todo mundo comportar-

se como antigamente”, não funcionam mais. “Os problemas 

ainda existem, não vamos resolvê-los pra vocês... Vamos re-

solvê-los com vocês!” (Superman – RA) 

Mark Waid, roteirista da obra, apresenta Superman e 

outros heróis enfocando o lado humano desses seres, que em 

certos momentos, também são vítimas de suas fragilidades e 

dores, o que é refletido na reclusão do Homem de Aço por 

dez anos, na sua insegurança na tomada de iniciativas em 

restabelecer a ordem; na retomada de planos já estabeleci-

dos e, sobretudo pela dificuldade de voltar a acreditar em si. 

Diante de tantas tensões, demonstra que os heróis também 

se equivocam, não estão acima de tudo e todos, mesmo 

quando desejam consertar o mundo a qualquer custo 

“Quando possível o Superman negocia a paz. Quando im-

possível ele a impõe…”. (RA), o que não funciona, pois o Ho-

mem de Aço é uma figura que embora não seja humano, traz 

na sua origem a “motivação”, sendo assim, “coloca as neces-

sidades dos outros acima das dele” e o mais específico ainda, 

“ nunca desiste”. (WELDON, 2016, p. 13) 
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É uma obra que discute a consciência do poder hu-

mano, da fé, mesmo quando parece estar por um fio. Traz a 

valorização das pessoas no intuito de encontrar um caminho 

para encarar as mudanças com responsabilidade, mesmo ha-

vendo um embate entre o bem e o mal, há confrontos de jul-

gamento, de conflitos entre o que seria o bem e a justiça e, 

quem sofreria as consequências do mal que nasce, muitas 

vezes, das melhores intenções.  

Mais do que trazer grandes batalhas envolvendo su-

perpoderes, além do alcance humano, a grande metáfora 

está na associação de como esses dons, virtudes e atitudes 

são interpretados e usados. 

 

Considerações 

Desde as primeiras páginas, RA apresenta o Super-

man como o Messias para o universo dos super-heróis e para 

isso faz uso da intertextualidade com o livro de Apocalipse, 

do apóstolo João, resgatando o que já havia sido apresentado 

inúmeras vezes nos quadrinhos, no cinema e na TV, inclu-

sive, por meio de imagens que emulam a figura de Cristo 

para a história. As relações comparativas nos permitem in-

ferir que há um programa interno à composição dos 
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quadrinhos que aproxima a figura do herói dentro da cultura 

cristã. De fato, essa perspectiva estabelece no receptor im-

pressões presentes no fundo psicológico e filosófico da cul-

tura, desenvolvendo uma trama com todas as nuances que 

extrapolam histórias simples e emblemáticas entre heróis e 

vilões. 

O que se observa em RA é a inserção de temáticas li-

gadas à compaixão, à entrega, à abnegação, à bondade, à co-

ragem, à dúvida, ao medo, entre outros valores, presentes no 

sentimento coletivo já enraizado no Ocidente. É uma obra 

que resgata impressões que imergem além das proposições 

de aventura e embate físico displicente entre os persona-

gens. As fronteiras entre o real e o imaginário se embara-

lham em pontos verossímeis e atuais. A humanidade é frágil 

dentro de suas concepções, sobretudo vivendo com seres tão 

aquém das possibilidades ditas normais, mas o que a obra 

deixa transparecer é que, muitas vezes, só se precisa de uma 

inspiração para suscitar a esperança em voltar a acreditar. E 

o mais interessante é que mesmo um ser tão poderoso, con-

siderado praticamente invencível, quanto o Superman, tam-

bém sofre com questões existencialistas e de falta de convic-

ção em si mesmo.  
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A partir do momento que o Homem de Aço deixou de 

acreditar na inspiração que ele representava para todos que 

o seguiam ou precisavam dele, entende-se a metáfora da im-

portância em reconhecer as limitações e os momentos de 

fragilidade em que tudo vem de encontro ao que se almeja. 

Foi em um desses momentos que Superman perdeu a fé, a 

crença e o estímulo para continuar lutando em prol de uma 

sociedade que o havia ultrajado. Mas também foi dessa cons-

tatação que houve o ressurgimento e com ele, a luta contra o 

tempo e contra as atitudes equivocadas. A importância dessa 

história em quadrinhos está na percepção multissemiótica, 

construída pelos signos e revestida por índices, estabele-

cendo interfaces a outros textos, situações, que englobam 

tanto as histórias de aventura e ação, típica de super-heróis, 

como também propiciam diálogos entre o texto verbal e não 

verbal. Isso se deve porque nas HQs há mais do que simples 

traços artísticos, há princípios, modelos e reflexões sobre 

nosso mundo.  
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DEMOLIDOR E JÓ: UM DIÁLOGO ENTRE A SAGA 
A QUEDA DE MURDOCK E O LIVRO BÍBLICO DO 

ANTIGO TESTAMENTO1 

 
Nataniel dos Santos Gomes 

   
“O absurdo continua sendo 

absurdo, mesmo quando esta-

mos falando de Deus.” 

C.S. Lewis 

 

Introdução 

Esse trabalho faz um diálogo entre o arco em quadri-

nhos do personagem Demolidor (em inglês, Daredevil), em A 

Queda de Murdock, da editora estadunidense Marvel, com o 

livro do bíblico do Antigo Testamento Jó. Para tal usamos 

Kristeva ([1969], 2005) que trata da intertextualidade na 

forma de construção dos textos como um mosaico de cita-

ções, indicando que o texto não surge do nada, ou seja, todo 

texto é a assimilação e metamorfose de outro texto. O con-

ceito de intertextualidade apresentado por Kristeva foi de-

corrência da leitura dos conceitos de polifonia e, principal-

mente, o de dialogismo para Bakhtin. 

 
1 Uma versão preliminar do presente texto foi publicada com o seguinte título 

“A queda de Murdock e o livro de Jó: interfaces entre a Marvel e a Bíblia” 

In.  SILVA, Suellen Cordovil da e MENEZES NETO, Geraldo Magella de. 

Histórias em quadrinhos em diálogo. Alagoinhas: Bordô-Grená, 2019. 
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[...] o eixo horizontal (sujeito-destinatário) e o 
eixo vertical (texto-contexto) coincidem para 
revelar um fato maior: a palavra (o texto) é 
um cruzamento de palavras (de textos) onde 
se lê, pelo menos, uma outra palavra (texto). 
Em Bakhtin, além disso, os dois eixos, por ele 
denominados diálogo e ambivalência, respec-
tivamente, não estão claramente distintos. 
Mas essa falta de rigor é, antes, uma desco-
berta que Bakhtin foi o primeiro a introduzir 
na teoria literária: todo texto se constrói 
como mosaico de citações, todo texto é absor-
ção e transformação de um outro texto. Em lu-
gar da noção de intersubjetividade, instala-se 
a de intertextualidade, e a linguagem poética 
lê-se pelo menos como dupla. (KRISTEVA, 
2005, p. 68) 

Tal conceito abrange toda informação externa ao 

texto que não seja originada das palavras do autor, podendo 

ser explícita ou mesmo implicitamente revelada. O próprio 

Bakhtin seguiu um caminho diferente dos estudiosos de sua 

geração, ao defender que estudos do texto literário deveriam 

ir além do texto, já que ele é um mosaico de citações de es-

critos e sua história criativa e de duração.  

Greimas (1973) também apresenta o texto a partir de 

um olhar da intertextualidade. Para ele, o texto é capaz de 

remanejar a língua, e um dos caminhos para isso é a partir 

das trocas entre os elementos textuais. Quando se faz a lei-

tura de um texto, devemos considerar os fragmentos 
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identificados ao redor do texto novo e dentro deste os frag-

mentos. Assim, Greimas (1973) afirma que todo texto é um 

intertexto, ou seja, todo texto traz outros textos dentro de si, 

em níveis variados, que podem ser reconhecidos de forma 

imediata ou não.  

Para Koch,  

os diversos tipos de relações intertextuais só 
podem ser explicitados de maneira adequada 
por uma teoria linguística que leve em conta 
não apenas os enunciados efetivamente pro-
duzidos, mas – sobretudo – o evento particu-
lar que constitui a sua enunciação (2000, p. 
31) 

Ao usarmos como objeto de análise o arco de história 

do personagem Demolidor nos quadrinhos, que cria os seus 

argumentos textuais a partir do livro de Jó, precisamos en-

tender que nem sempre os argumentos enunciativos estarão 

retratados de forma igual ao texto de base, o que não torna o 

objeto menos legítimo. Logo, o que foi dito no texto de base 

e que inspira a série em quadrinhos, serve como subsídio e 

para dar um novo sentido, já que  

revela uma relação radical de seu interior 
com seu exterior; e, desse exterior, evidente-
mente, fazem parte outros textos, que lhe dão 
origem, que o predeterminam, com os quais 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
242 

dialoga, que retoma, a que alude, ou a que se 
opõe (KOCH, 2000, p. 46) 

As manifestações intertextuais encontradas são a es-

tilística e a explícita. A primeira acontece quando o texto 

acaba imitando o estilo do original, que lhe serviu de base 

(LINHARES, 2010) e a segunda faz conexão entre os textos 

de forma mais evidente, permitindo que o leitor realize tal 

ligação sem precisar de alusão direta (KOCH; VILHAÇA, 

2007).  

Já para Koch e Travaglia (2010), a intertextualidade 

oferece um elemento de coerência do texto. Com a produção 

e a recepção do texto por intermédio do processo cognitivo, 

é possível distinguir outros textos. No caso do objeto em 

questão é possível estabelecer os paralelos entre o texto da 

cultura de massa e com os traços em comum da literatura 

bíblica de Jó. 

 

Demolidor, o homem sem medo: origens e reformulações 

Daredevil (no Brasil, Demolidor) é um personagem do 

universo das histórias em quadrinhos norte-americanas da 

Marvel Comics. O Demolidor foi criado por Stan Lee e dese-

nhado inicialmente por Bill Everett, com subsídios de Jack 
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Kirby, um ícone nas histórias em quadrinhos da época. Sua 

primeira aparição na Nona Arte foi em 1964, na revista Da-

redevil n. 1.  

Sua origem é contada no bairro de Hell’s Kitchen (Co-

zinha do Inferno, em inglês), em Nova Iorque, quando 

Matthew Murdock ainda era criança e salva um idoso de ser 

atropelado por um caminhão desgovernado carregado com 

carga radioativa, derramando o material nos olhos do perso-

nagem. A consequência primeira foi a perda da visão de Mur-

dock, mas com a consequente melhoria de outros sentidos, 

acima de outros seres humanos, dando-lhe também um tipo 

de sonar que substitui sua visão.  

O jovem foi criado por seu pai, um boxeador deca-

dente, que fazia trabalhos para a máfia. Ao recusar entregar 

uma luta comprada pelos criminosos, ele é morto pelos ma-

fiosos 

Entre o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980, 

o personagem ganhou detalhes novos sobre sua origem nas 

mãos do jovem roteirista Frank Miller. O artista acrescentou 

que Matthew foi treinado secretamente por um sensei, Stick, 

que lhe ensinou artes marciais e o controle de seus novos 

sentidos. Assim começa a carreira do Demolidor, lutando 
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para encontrar os assassinos de seu pai e contra todos os cri-

minosos que infestavam seu bairro. Inicialmente com um 

uniforme amarelo e vermelho (depois vermelho), ele parte 

para sua cruzada contra os bandidos. Durante esse meio 

tempo, ele se torna advogado e passa a exercer uma vida du-

pla, profissional do Direito durante o dia e um justiceiro 

mascarado à noite.  

 
Figura 1 – Capa da primeira edição do Demolidor em inglês (1964). 
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A partir do trabalho do jovem roteirista foram acres-

centados novos inimigos como Wilson Fisk, o Rei do Crime, 

um mafioso milionário que comanda boa parte do sub-

mundo de Nova Iorque; o Mercenário, um personagem que 

tem uma pontaria muito precisa capaz de transformar qual-

quer objeto em uma arma letal; a ninja Elektra Natchios, ex-

namorada de Matthew da época da faculdade, que se torna-

ria uma mercenária após o assassinato de seu pai. Além 

disso, foram adicionados o sócio do escritório de advocacia 

Foggy Nelson; o jornalista Ben Urich e Karen Page, ex-namo-

rada e secretaria.  

Frank Miller foi muito influenciado pelos quadrinhos 

japoneses, os chamados mangás, quando eram praticamente 

desconhecidos no mercado norte-americano, em especial o 

Lobo Solitário, criado por Kazuo Koike e desenhado por 

Goseki Kojima. Quando foi dada a oportunidade para assu-

mir o Demolidor, na Marvel Comics, Miller começou a inserir 

elementos dos mangás na série, evitando o cancelamento da 

revista, conseguindo destaque enquanto artista e transfor-

mando um herói genérico em personagem que fazia parte do 

grande estrelato da Marvel. 
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Figura 2 – Páginas de Demolidor roteirizada por Frank Miller e ilus-

trada por Klaus Janson. Note-se com o desenho dos personagens “san-

gra” em diversos quadros, invadindo outros, algo incomum para as 

HQs norte-americanas da época. 
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Entre as características dos mangás que Miller 

utilizou para o Demolidor conquistar os leitores, podemos 

destacar, segundo McCloud (2005):  

(i) personagens icônicos – as faces e figuras 
simples e emotivas que levavam ao tipo 
de identificação do leitor;  

(ii) maturidade genérica – a compreensão 
dos desafios narrativo únicos de literal-
mente centenas de diferentes gêneros;  

(iii) um forte senso de localidade – detalhes 
ambientais que ativavam memórias 
sensoriais e que contrastados com os 
personagens icônicos, resultavam no 
“efeito máscara”; 

(iv) uma ampla variedade de designs de 
personagens – incluindo tipos vasta-
mente diversos de rostos e corpos, e o 
uso frequente de arquétipos recorren-
tes;  

(v) o uso frequente de quadrinhos sem 
palavras, combinados com transições de 
aspecto a aspecto entre os quadrinhos, 
levando os leitores a montar cenas a 
partir de informações visuais fragmentá-
rias; 

(vi) pequenos detalhes do mundo real – a 
valorização da beleza de coisas comuns, 
para conectar-se com as experiências do 
quotidiano dos leitores – mesmo em 
histórias fantásticas ou melodramáticas; 

(vii) o movimento subjetivo – usar fundos 
rajados para fazer os leitores sentirem 
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que estão se movendo com o persona-
gem, em vez de simplesmente obser-
vando de fora os movimentos; 

(viii) vários efeitos emocionais expressivos, 
como fundos expressionistas, monta-
gens e caricaturas subjetivas – todos des-
tinados a oferecer aos leitores uma ja-
nela para o que os personagens estão 
sentindo.  

Em 1982, Miller encerra seu trabalho ininterrupto 

com o personagem e só volta em 1986, transformando a vida 

do Demolidor em um verdadeiro inferno no arco A Queda de 

Murdock. A premissa do roteiro tem uma dicotomia única: 

simplicidade e genialidade. O que aconteceria se o maior ini-

migo de um herói descobrisse sua identidade? E se esse cri-

minoso fosse um mafioso que domina boa parte do país? 

Born Again (título original da saga) traz a seguinte 

questão: vale a pena ser herói? O sucesso da série de histó-

rias foi tanto que o seriado homônimo da Netflix (2015-

2018) adaptou a história para sua terceira temporada, con-

siderada pelo público a melhor de todas.  
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A Queda de Murdock e o livro de Jó 

O Prólogo da história com três páginas, apresenta 

como a tragédia atingiria Murdock. Seus sonhos se torna-

riam em nada, quando sua ex-namorada se torna atriz pornô, 

viciada em álcool e drogas e vende a identidade secreta do 

personagem para Wilson Fisk, o Rei do Crime, para aplacar 

o seu vício na dependência química. Depois disso, segue a 

destruição de Matt Murdock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Prólogo de A Queda de Murdock 

 

A história é construída de tal modo que o leitor fica 

sabendo que Heather Glenn, uma ex-namorada do herói ha-

via cometido suicídio; sua empresa de advocacia falira; sua 
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namorada atual, Glorianna O’Breen, não consegue entender 

as alterações de comportamento de Matthew. Para iniciar a 

tragédia que viria sobre a vida do personagem, Karen Page 

vende seu maior segredo por uma dose de heroína, levando 

a tragédia a proporções bíblicas, conforme dito acima e apre-

sentado no prólogo.  

A narrativa serve como uma grande parábola sobre 

ruína e redenção, em que todos os limites do personagem 

são colocados à prova. Ele vai da miséria à loucura; da lou-

cura à beira da morte e da beira da morte à redenção. É nesse 

momento que o Demolidor renasce purificado.  C. S. Lewis, 

ao tratar do sofrimento, afirma  

Tente excluir a possibilidade de sofrimento 
que está envolvida na ordem da natureza e a 
existência de livre-arbítrio, e acabará desco-
brindo que excluiu a própria vida. (2006c, p. 
15) 

 Talvez seja a razão pela qual os leitores se identifi-

cam tanto com A Queda de Murdock, já que faz parte da vida 

de todos os seres humanos em graus maiores ou menores. 

O Demolidor sofre bastante, preso em sua própria ci-

dade, visto como criminoso, perseguido e sabendo que seus 

inimigos estão desdenhando dele e preparando novos 
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ataques. Ele começa sua cruzada usando da violência para 

encontrar os responsáveis pela sua condição, até mesmo fa-

zendo uso da tortura com bandidos de segunda linha nos ba-

res da cidade. Como não funciona, ele passa até a ter alucina-

ções, sentir mania de perseguição com sua saúde mental co-

meçando a escapar por seus dedos.  

As duas partes que compõem o arco trazem o início 

dessa queda. No capítulo intitulado Apocalipse, o herói é 

visto deitado em sua casa para, no capítulo seguinte (Purga-

tório), ele ser mostrado em um minúsculo quarto de hotel, 

descoberto e em posição fetal. As tragédias estão combina-

das ao inverno, uma metáfora do clima e do sofrimento. Os 

quatro capítulos seguintes mostram a inocência, a negação, 

a depressão e finalmente a redenção do herói.  

A questão moral ganha mais evidência a partir do se-

gundo capítulo, quando o texto mostra que todos têm algo a 

perder e ao mesmo tempo algo pelo qual devem lutar para 

dar sentido a vida. Mas, algumas pessoas, por algum motivo, 

têm mais força e disponibilidade do que outros para pelejar 

pela sobrevivência, sobrando para apenas o instinto para 

não perder a vida.  
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Figura 5 – A abertura de três capítulos mostrando o estado cada vez 

mais sofrido do personagem indo em uma gradação, do quatro de em 

sua casa a uma dormir na rua ao relento com mendigos, passado por 

um pequeno quarto de hotel de quinta categoria. 

 

O alter ego do Demolidor começa a avaliar a morali-

dade da sociedade em que está inserido e do mundo, ele 

chega à conclusão de que só pode ganhar se lutar por sua 

própria vida. Essa atitude vai assumindo destaque a cada 

momento e a identidade cristã católica (mais um acréscimo 

que Frank Miller fez ao herói) emerge, primeiramente com 

dúvidas sobre as bem-aventuranças e o sofrimento. É nesse 

momento que a intertextualidade com o Jó do texto poético 

do Antigo Testamento bíblico fica evidente. Para Andersen 

(1984, p. 7),  

A história de Jó é um convite e um guia para 
descobertas como a dele [Jó]. É especialmente 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
253 

o livro para quaisquer pessoas que se acham 
“no dia da doença de Jó” como resultado dal-
guma experiência abaladora.  

Andersen resume o livro de Jó da seguinte forma: 

O livro de Jó diz respeito às realidades huma-
nas imutáveis – a guerra, a miséria, a doença, 
a humilhação, a perda de entes queridos, a de-
pressão. Diz respeito, também à bondade 
imutável de Deus, que transforma nossa ago-
nia humana em justiça, bondade, amor e ale-
gria. Diz respeito ao “temor do Senhor” (2Co 
5.11) e à sua grande ternura (Tg 5.11). É a his-
tória de um homem que se apegou à sua vida 
com Deus através da fé que sobreviveu nos 
tormentos da perda total e que se expandiu 
em novos âmbitos de maravilha e deleite. 
(1984, p. 7) 

O texto bíblico abaixo revela o contexto desta aflição 

que se abateu sobre este homem de reconhecida integri-

dade: 

Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó es-
tavam num banquete, comendo e bebendo vi-
nho na casa do irmão mais velho, um mensa-
geiro veio dizer a Jó: ‘Os bois estavam arando 
e os jumentos estavam pastando por perto, 
quando os sabeus os atacaram e os levaram 
embora. Mataram à espada os empregados, e 
eu fui o único que escapou para lhe contar!’ 
(Jó 1.13-16) 

Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro 

mensageiro e disse: “Fogo de Deus caiu do céu e queimou 
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totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que 

escapou para contar a você!” 

Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro 

mensageiro e disse:  

Vieram caldeus em três bandos, atacaram os 
camelos e os levaram embora. Mataram à es-
pada os empregados, e eu fui o único que es-
capou para contar a você! 

Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda ou-

tro mensageiro e disse:  

Seus filhos e suas filhas estavam num ban-
quete, comendo e bebendo vinho na casa do 
irmão mais velho, quando, de repente, um 
vento muito forte veio do deserto e atingiu os 
quatro cantos da casa, que desabou. Eles mor-
reram, e eu fui o único que escapou para con-
tar a você! (Jó 1.13-19) 

Assim como em Jó, Matt Murdock tem a vida destro-

çada de forma lenta, perdendo respeito, amigos e trabalho. 

Por exemplo, em cada página que traz o título nos quatro pri-

meiros capítulos, apresenta o personagem deitado em con-

dições cada vez piores para na última, aparecer em uma po-

sição que simula Cristo. Paralelamente, a cidade está cada 

vez pior: personagens são perseguidos, ameaçados, assalta-

dos, a criminalidade aumenta e Rei do Crime prospera cada 
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vez mais, numa alusão à pergunta que passa pela cabeça de 

muitas pessoas: “Por que sofremos?” Tudo isso acontece 

porque o Demolidor está fora de ação, sofrendo, quase de-

primido. Neste momento ele começa a reagir com perseve-

rança, com lembranças do pai e do boxe, numa alusão ao es-

porte como uma forma de tenacidade.  

Desde suas primeiras aparições nos quadrinhos, o so-

frimento fez parte da trajetória do herói: a perda da visão, a 

infância pobre, o complexo de inferioridade, o abandono de 

sua mãe e o assassinato de seu pai. Mas o seu olhar é mar-

cado pela fé cristã, de amparo e defesa dos pobres, exer-

cendo a sua profissão como advogado, mesmo com todas as 

dificuldades, como a cegueira, assim como Jó, por isso An-

dersen afirma:  

O livro de Jó conta a história de um homem 
bom assoberbado por aflições. É despojado 
das suas riquezas, da sua família, e da sua sa-
úde. Não sabe por que Deus lhe fez aquilo. So-
mente o leitor sabe que Deus está procurando 
comprovar ao Diabo que a fé de Jó é genuína. 
Três amigos vêm consolá-lo na sua desgraça, 
e os quatro se envolvem numa longa discus-
são. Os amigos procuram explicar o que acon-
tecera vinculando os sofrimentos de Jó aos 
seus pecados. Jó rejeita a teoria deles. Ao in-
vés de aceitar o seu conselho no sentido de 
aprender-se e assim reconciliar-se com Deus, 
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Jó insiste na sua própria inocência e questi-
ona a justiça do tratamento dado por Deus.  
A esta altura, aparece uma nova personagem, 
Eliúde faz quatro discursos que, segundo 
pensa, solucionarão o problema; mas não pa-
rece que isto faz alguma diferença. Final-
mente, o próprio Senhor se dirige a Jó. Estes 
discursos transformam a atitude de Jó, por-
que ele responde com submissão contrita. No 
fim, Deus declara que Jó está com a razão e 
restaura sua prosperidade e sua felicidade. 
(1984, p. 13) 

Assim como no livro de Jó, em A Queda de Murdock a 

premissa de renovação é marcada pela noção de que a dor 

transforma, espelhando o ideal cristão de sacrifício, morte e 

ressurreição,  o  que remete a intertextualidade com  o cris-

tianismo, como mencionado,  

todo o texto é absorção e transformação de 
outro texto. Em lugar da noção de intersubje-
tividade, se instala a de intertextualidade, e a 
linguagem poética se lê, pelo menos, como 
dupla. (KRISTEVA, 1967, p. 142)  

Assim,  na imagem abaixo há o apelo para  intertextu-

alidade visual já que simboliza a figura de Jesus crucificado 

ao lado de homens, emulado pelo artista que mostra 

Matthew Murdock sendo cuidado pelas freiras, a que está ao 

lado dele é sua mãe, fazendo novamente referência durante 

a chamada Paixão de Cristo. A cor branca da parede com as 
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janelas, o travesseiro e roupa de cama brancas fazem a com-

posição se assemelhar a uma cruz e acima de sua cabeça apa-

rece um pequeno crucifixo.  

 
Figura 6 – Murdock sendo tratado pelas freiras. A imagem remete à 

crucificação, inclusive, com a disposição da cama, da parede e das jane-

las. O termo “born again” (nascido de novo), refere-se à experiência 

cristã da conversão, comumente chamada de “novo nascimento” (João 

3) 
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A história mostra de modo simbólico-imagético toda 

a queda do herói, prostrado, deitado, em ângulos pouco fa-

voráveis e sempre perdido ou preso no cenário de um qua-

dro. É a partir do capítulo “Salvo” que o herói ganha impor-

tância visual em todos os ambientes. No capítulo “Por Deus 

e Pela Pátria” ele assume controle sobre si mesmo e sobre os 

vilões.  

Se por um lado tem-se as imagens como construtoras 

de sentido e elementos que ajudam na intertextualidade, a 

narrativa também faz o mesmo ao simular o sofrimento de 

Jó, mas agora na vida do herói.  

O Livro de Jó tem sido chamado de “poema 
dramático de uma história épica”. Os caps 1-2 
são um prólogo que descreve o cenário da his-
tória. Satanás apresenta-se ao Senhor, junto 
com os filhos de Deus, e desafia a piedade de 
Jó, dizendo: “Porventura, teme Jó a Deus de-
balde?” (1.9). Vai mais longe e sugere que se 
Jó perdesse tudo o que possuía, amaldiçoaria 
a Deus. Deus dá licença a satanás para provar 
a fé que tinha Jó, privando-o de sua riqueza, 
da sua família e, finalmente, da sua saúde. 
Mesmo assim, “em tudo isto não pecou Jó com 
os seus lábios” (2.10). Jó, então, é visitado por 
três amigos—Elifaz, o temanita; Bildade, o su-
íta e Zofar, o naamatita; que ficam impressio-
nados pela deplorável condição de Jó que per-
manecem sentados com Jó durante sete dias 
sem dizer uma só palavra. A maior parte do 
livro é composta por três diálogos entre Jó e 
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Zofar, seguidos pelo desafio de Eliú a Jó. Os 
quatro homens tentam responder à pergunta: 
“Por que sofre Jó?” (...) Quando os quatro con-
cluíram, Deus respondeu a Jó de dentro de um 
remoinho. (HAYFORD, 2017) 

Se é Satanás que quase destrói a vida de Jó, a personi-

ficação do mal em A Queda de Murdock é representada por 

Wilson Fisk, o Rei do Crime. Os amigos do personagem bíbli-

cos são representados pelo olhar dos amigos e da sociedade 

que olham para Murdock e não conseguem entender o que 

está acontecendo com ele, e tentam usar uma teologia de 

barganha e causa e efeito, em que o homem sofre por conse-

quência de seus erros, jamais por ser inocente. Nos dois tex-

tos, os olhares externos não são capazes de explicar a razão 

do sofrimento e os dois protagonistas se negam a assumir a 

culpa que não é deles, por mais que sejam feitas inúmeras 

acusações. Abaixo, um texto do livro de Jó: 

Se grito: É injustiça! Não obtenho resposta; 
clamo por socorro, todavia não há justiça. 
Ele bloqueou o meu caminho, e não consigo 
passar; cobriu de trevas as minhas veredas. 
Despiu-me da minha honra e tirou a coroa de 
minha cabeça. 
Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu 
não me vou; desarraiga a minha esperança 
como se arranca uma planta. 
Sua ira acendeu-se contra mim; ele me vê 
como inimigo. 
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Suas tropas avançam poderosamente; cer-
cam-me e acampam ao redor da minha tenda. 
Ele afastou de mim os meus irmãos; até os 
meus conhecidos estão longe de mim. 
Os meus parentes me abandonaram e os 
meus amigos esqueceram-se de mim. 
Os meus hóspedes e as minhas servas consi-
deram-me estrangeiro; veem-me como um 
estranho. (Jó 19.7-15) 

 Se o redentor de Jó é Deus, na saga em quadrinhos, 

Murdock tem esse papel de ser seu mesmo redentor. Ele tem 

todas as oportunidades para exercer a vinganças, mas con-

segue manter os seus princípios cristãos, apesar de toda tra-

gédia passada.  



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
261 

 
Figura 7 – Pintura Job VI 1 To 4 Job & His Friends, Gustave Dore 

(1832-1883). 

 

Após o seu retorno, Murdock não pensa em vingança 

contra o Wilson Fisk ou fazer algo apenas para si, mas vai 

atrás de seus amigos com dificuldades. Ele salva o jornalista 

Urick e a esposa, em seguida, seu sócio Foggy Nelson e sua 

ex-namorada, Karen; só depois disso ele parte para o con-

fronto, mas sem o uniforme do herói, simbolizando o homem 

comum, que só tem a vida para defender e nada mais, inclu-

sive lutando com um vilão vestido com o uniforme do herói.   
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Nos capítulos “Por Deus e Pela Pátria” e “Armage-

dom” olha-se para fora do microcampo de uma crise pessoal, 

e vê-se os fatores que fizeram o herói ir ao fundo do poço. 

Logo, “a queda” não é apenas do herói, mas da civilização, é 

não apenas do ser humano, seja Demolidor ou de sua ex-na-

morada que sonhava se tornar atriz de cinema e acabou 

como uma viciada em drogas. Assim, o problema surge 

quando se sabe que todos caem, mas são poucos os que se 

levantam. Há esperança, é isso que basta para continuar lu-

tando.  

Mazzucchelli, desenhista da obra, experimenta narra-

tivas derivadas do expressionismo, como a sequência em 

que, ao telefone, Ben Urich acompanha um assassinato. Em 

três páginas com grade de cinco tiras, alternando quadros do 

personagem ao centro na iluminada e movimentada redação 

do  jornal com outros  de uma  enfermaria  sombria e silen-

ciosa, o artista gera um momento intenso da história. No 

quadro final, o rosto de Urich reproduz a face da persona-

gem do quadro “O grito”, de Munch (pp. 90-92), fazendo um 

outro tipo de intertextualidade, agora visual.  

“O grito”, de Munch, é marcado por ser um quadro 

que dá origem ao expressionismo, que tem a atmosfera 
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lúgubre e não iluminada e alegre, como o impressionismo. 

Na cena descrita, há elementos impressionistas como a me-

tonímia, que foca objetos em close para significar algo maior, 

mas a aparição de “O grito”, vai conduzindo a cena, de ilumi-

nada para sombria, da mesma forma que, historicamente, o 

impressionismo foi dando vazão ao expressionismo, princi-

palmente na obra de Van Gogh. 

 
Figura 9 e 10 – O desenhista revisita “O grito” e fazendo uma versão 

em formato de quadrinhos. 

 

Toda a tragédia na vida do herói se assemelha ao per-

sonagem bíblico Jó, conforme dito acima, e serve como uma 

grande parábola para o sofrimento humano. Assim como o 
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escritor C. S. Lewis fala sobre o sofrimento depois da morte 

de sua esposa, Joy, para seu enteado Douglas Gresham  

Sobre como suporto o sofrimento, a resposta 
é: “De quase todas as formas possíveis”. Por-
que, como você talvez saiba, não se trata de 
um estado, mas de um processo. (2006b, p. 
113) 

Lewis encontra parte de sua redenção no sofrimento 

e também se assemelha a Jó e a Murdock,  

a parte amorosa do sofrimento é boa e tem 
efeitos purgatórios, ao passo que a parte rai-
vosa é ruim e infernal… O coração humano 
(pelo menos o meu) é “desesperadamente 
mau”. (LEWIS, 2006b, 114-115) 
 
Duas convicções diversas a respeito do todo 
pressionam-me cada vez mais o espírito. Uma 
é a de que o Veterinário Eterno é ainda mais 
inexorável; a outra, de que as possíveis ope-
rações ainda sejam mais dolorosas do que 
nossas elucubrações mais graves podem pre-
ver; mas há outra, segundo a qual “tudo aca-
bará bem”… Âs imagens do Sagrado facil-
mente se tornam imagens sagradas – sacros-
santas. Minha idéia de Deus não é uma idéia 
divina. Ela deve ser despedaçada. Ele próprio 
a despedaça. Ele é o grande iconoclasta. (LE-
WIS, 2006 a, pp. 81-82) 

Assim como aconteceu com C. S. Lewis, Mathew Mur-

dock e Jó depois do sofrimento a imagem cosmética divina 

desapareceu e eles se tornaram seres humanos melhores, 
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mais conscientes de suas limitações e com olhares mais mi-

sericordiosos para seus semelhantes. No texto abaixo Jó re-

conhece as suas limitações diante de um Deus que tudo 

pode:  

Sei que podes fazer todas as coisas; nenhum 
dos teus planos pode ser frustrado. 
Tu perguntaste: “Quem é esse que obscurece 
o meu conselho sem conhecimento?” 
Certo é que falei de coisas que eu não enten-
dia, coisas tão maravilhosas que eu não pode-
ria saber. 
Tu disseste: “Agora escute, e eu falarei; vou fa-
zer perguntas, e você me responderá”.  
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, 
mas agora os meus olhos te viram.  
Por isso menosprezo a mim mesmo e me ar-
rependo no pó e na cinza. (Jó.42.2-6) 

Encerramos o presente texto, com uma carta sobre o 

sofrimento, escrita meses antes da morte de Lewis:  

Imagine-se como sementinha pacientemente 
hibernando enterrada na terra; à espera do 
afloramento no tempo que o jardineiro achar 
melhor, para o mundo real, para o verdadeiro 
despertamento. Suponho que toda a nossa 
vida presente, quando olharmos para trás, a 
partir daí, não parecerá mais do que um deva-
neio sonolento. Este é o mundo dos sonhos. 
Mas o galo está para cantar. E está mais pró-
ximo agora, do que quando eu comecei a es-
crever esta carta. (LEWIS, 1980, p. 187) 
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Se em Jó, Satanás quer destruir o personagem bíblico, 

em A Queda de Murdock, Wilson Fisk coloca em prática sua 

estratégia para destruir a alma mais pura e decente que ele 

já encontrou, como se ele fosse a personificação da maldade. 

Uma história que começa com sua ex-namorada, Karen Page, 

destruída e prostituída, comercializando a identidade dele 

por uma porção de heroína, termina com a personagem res-

taurada e recuperando sua vida ao lado de seu amado. Não 

existe remorso, apenas o perdão. A saga, além de se inspirar 

no texto de Jó, é uma grande lição sobre valores humanos e 

cristãos, independente do credo do leitor, conforme imagem 

abaixo,  que  emula  a  capa  do  álbum de Bob Dylan, The 

Freewheelin' Bob Dylan (1963).  
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Figuras 11 e 12 – Página final da história e capa do disco The Fre-

ewheelin' Bob Dylan (1963). 

 

A imagem do álbum acima mostra Bob Dylan e sua 

namorada nos anos 1960 Suze Rotolo, de braços dados com 

o músico na capa de The Freewheelin' Bob Dylan (1963), con-

forme lembra o Prof. Daniel Abrão em uma conversa sobre a 

obra. Assim como Karen Pagen foi para Matthew Murdock, 

Rotolo foi a musa inspiradora de diversas canções de amor 

compostas por Dylan, entre elas Don't Think Twice, It's All 

Right, Boots of Spanish Leather e Tomorrow Is a Long Time. 

No começo de 1962, Rotolo vinha de uma família nova-ior-

quina de esquerda e teve um papel importantíssimo no 
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despertar político de Dylan, enquanto Page despertou a hu-

manidade de Murdock.  

No verão de 1962, ela fez uma viagem para a Itália, 

deixando o músico sozinho em Nova York, com o coração 

partido. Quando ela voltou em janeiro de 1963, a gravadora 

Columbia  enviou  um  fotógrafo para fazer a capa de The  

Freehweelin' Bob Dylan. O casal andou pelas ruas de Nova 

York por alguns minutos enquanto Hunstein fazia as ima-

gens, mostrando que o amor havia sobrevivido, mesmo com 

o meses de distanciamento. Em A Queda de Murdock, o amor 

também sobreviveu e, apesar de todas as adversidades, a 

história resgata a relevância de valores e de sentimentos in-

trínsecos assim como a fidelidade de Jó em acreditar, inde-

pendentemente das intempéries, em um amor de redenção 

muito maior.  

Considerações A operação intertextual entre textos, 

especialmente nas situações que se manifestam em diferen-

tes mídias ou gêneros, pode ser entendida como um pro-

cesso de adaptação. A adaptação, a intertextualidade e a tra-

dução podem ser usadas com uma forma de revitalizar o ori-

ginal para um novo público.  
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Frank Miller resolveu levar Matt Murdock ao seu li-

mite, fazendo com o que herói passasse por uma crise que o 

levou ao fundo do poço. A partir dessa fase do personagem, 

o conceito do sofrimento tem sido canônico em suas sagas, 

sendo considerado praticamente intrínseco ao herói, mu-

dando o personagem para sempre, inclusive na forma de fa-

zer os quadrinhos. Mas o roteirista experimentou e ousou 

nos quadrinhos. Levando-o a camadas sombrias e de perigo 

em cada página, sendo o primeiro escritor a adicionar um 

elemento religioso nas histórias do Demolidor, estipulando 

que o homem que se vestia como um demônio, era católico 

praticante, além do apelo sexual pouco comum na época da 

personagem Elektra, que não aparece nessa história, mas é 

recorrente na mitologia do herói, como seu grande amor.  

Além disso, a história ajudou a definir a personali-

dade de Murdock como alguém instável, na linha tênue entre 

a sanidade e a loucura, quase sempre em um cenário urbano, 

com heróis e anti-heróis suportando a parte suja da cidade, 

envolvendo tráfico de drogas e exploração infantil.  

O estudo apresentado aqui se voltou para o exercício 

de caráter intertextual, abordando o fronteiriço e dialo-

gismo. E, como foi visto, não existe um texto puro,  
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a Odisseia remonta à história oral anônima, 
Don Quijote remonta aos romances de cavala-
ria, Robinson Crusoé remonta ao jornalismo 
de viagem, e assim segue ad inifitum. (STAM, 
2006, p. 22) 
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NANATSU NO TAIZAI (THE SEVEN DEADLY 
SINS) E OS MANGÁS SHONEN: ARCOS TEMÁTI-

COS, ESTÉTICOS E AFETIVOS 

 
Ravel Giordano Paz  

  

Introdução: do Ciclo aos arcos 

Desde o seu surgimento, em algum ponto impreciso 

da vasta Idade Média, as lendas do Rei Artur — ou, antes, as 

lendas e histórias em torno de um “Rei Ârtur” (e/ou “Âr-

thur”) — constituem uma rica fonte de inspiração para o 

imaginário ocidental. Dos grandes épicos cristãos do Ciclo 

Arturiano aos best-sellers e filmes modernos, passando pelas 

novelas cortesãs de Chrétien de Troyes, a figura “original” 

dessa figura sem origem se transforma, se matiza e se agu-

diza de diversas formas. Não tantas, porém, quanto as de 

seus tumultuados entornos humanos, suas plêiades de figu-

ras “secundárias”, tão ativas e altivas que esse adjetivo lhes 

soa impróprio. 

Chega a ser curioso que parte importante dessas nar-

rativas, e das mais povoadas de vidas e eventos, tenham sido 

amealhadas por uma imagem-conceito tão unitarista como a 

de “ciclo”: um grande Ciclo ocorrido e encerrado, quando na 

prática não se fechou coisa alguma, e nem “ele mesmo” (ou 
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seja, seus incontáveis autores, orais e escriturais) tentou se 

fechar, pois a verdade é que muitos ciclos o habitam desde 

sempre; tantos, e remetendo a tantos outros, que seria im-

possível fechá-los. Tanto mais quando eles comportam de-

senvolvimentos e interesses tão variados, num arco axioló-

gico tão amplo — o que vai do sagrado ao profano —, capaz 

de abarcar virtualmente tudo o que concerne ao humano. 

Não é por acaso que as lendas arturianas se prestam 

a uma “releitura” tão inovadora, tão radicalmente infiel, 

como a do mangá japonês Nanatsu no Taizai (em inglês, The 

Seven Deadly Sins). Infiel a ponto de mal se reconhecer, em 

seu “universo”, o “original”, do qual a maioria das figuras ex-

traídas e conduzidas ao primeiro plano narrativo — a des-

peito, inclusive, do “fundo histórico” medieval —  não são, 

nem de longe, as mais conhecidas. Destas, além do próprio 

Arthur — que só tardiamente começa a ganhar algum prota-

gonismo e a se aproximar do lendário —, a mais relevante é 

Merlin, aqui uma maga deslumbrante e sensual que, ao invés 

de longas vestes encobertas por barbas igualmente longas, 

se apresenta em roupas mínimas. No mais, quem antes já ti-

nha ouvido falar em Meliodas ou Ban, os pais respectivos, em 

algumas versões da lenda, de Tristão e Lancelote, e que aqui 
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estão na primeira fila dos protagonistas? E onde mais se con-

ceberia, por exemplo, que o Rei Meliodas da lenda é, na ver-

dade, uma espécie de demônio humanizado? 

Por mais longe que vá, no entanto — e ela vai bem 

mais longe que isso —, a ousadia dessa “releitura” guarda 

muito de uma atitude reverencial. A começar pela afinidade 

profunda que ela reivindica implicitamente, e que, no fim das 

contas, legitima a própria liberdade a que se arroga: é sob o 

mesmo e amplo arco das vastidões e profundezas do hu-

mano —  e de forma mais consciente, já que aqui o supra-

humano é figura do humano — que o enredo de The Seven 

Deadly Sins busca se constituir, com o dinamismo peculiar 

aos códigos e recursos disponíveis à sua forma literomidiá-

tica. 

Ao mesmo tempo, justamente nisso o mangá de Na-

kaba Suzuki dá vazão a uma tendência inata aos mangás sho-

nen (sinteticamente, com enredos de lutas e/ou aventuras 

dirigidos ao público juvenil masculino): a de submeter seus 

códigos e elementos, novos ou velhos, incluindo os clichês 

mais batidos, a uma dialética de acomodação e disrupção 

que é o próprio motor de sua vitalidade; de não recusar à 

gama de elementos díspares que compõem seus arcos 
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temáticos a dialética de extremos que eles demandam em 

sua diversidade e contraditoriedade. 

Muito, afinal, da tendência ao jogo com os extremos 

dos mangás se deve à “impureza”1 de sua origem histórica e, 

portanto, de sua forma. Os mangás contemporâneos se ligam 

a pelo menos duas tradições distintas: a da arte pictórica em 

rolos de origem chinesa, e que no Japão emerge no Período 

Nara (séc. VIII), e a das comics ocidentais, principalmente 

norte-americanas (SILVA, 2013). Como informa Luyten 

(2001), a expansão dos mangás como arte e negócio edito-

rial, na década de 50 do século XX, deve muito ao impulso e 

à influência de Walt Disney, visível, sobretudo, no trabalho 

de Osamu Tezuka, talvez o principal mangaká2 dessa época. 

 
1 Glosando a leitura de Max Sitrner por Marx, Derrida (1994, p. 131) fala em 
uma “impura ‘impura história de fantasmas’”. Quantas impuríssimas histó-
rias de fantasmas e demônios, oriundos de tantas tradições reais ou imagi-
nárias quanto possível, já não comporta a relativamente recente tradição 
dos mangás shonen? 
2 É a palavra usada para um quadrinista ou artista de banda desenhada 
no Japão. No Japão a palavra é utilizada para se referir a qualquer cartunista 
ou quadrinista, tanto japoneses quanto estrangeiros. Fora do Japão, 
os mangás geralmente se referem aos livros japoneses em quadrinhos ou 
banda desenhada e mangaká refere-se ao autor do mangá, que normal-
mente é japonês. In. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mangak%C3%A1#:~:text=Fora%20do%20Jap
%C3%A3o%2C%20os%20mang%C3%A1s,mang%C3%A1%2C%20que%20no
rmalmente%20%C3%A9%20japon%C3%AAs. 
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Mas também as histórias de super-heróis — principalmente 

as do Superman, publicadas e filmadas desde 1938 — são 

uma influência decisiva para Tezuka e outros autores. 

No entanto, o próprio impulso duplo, oriental e oci-

dental, só se desenvolve enquanto forma estética graças à 

tendência, que já indicamos, antes de assimilatória, reveren-

cial, intrínseca à cultura nipônica. O surpreendente é como, 

nesse caso e provavelmente em outros, essa tendência se 

exerce face a elementos exógenos, numa cultura que é tam-

bém, em larga medida, fechada. Mas, como quer que se expli-

que isso — e interpretações histórico-psicológicas do fenô-

meno é o que não faltam —, o fato é que, desde sempre, uma 

duplicidade habita esse gesto reverencial-assimilatório. É 

muito instrutivo saber, por exemplo, que, quando se inspi-

rou, aberta e declaradamente, em Bambi para compor seu 

Kimba, o Leão Branco,3 Tezuka tinha a ideia, também, de re-

tocar inconsistências ou inverossimilhanças da animação 

disneyniana. 

 
3 Enquanto a Disney nunca reconheceu a possível influência desse trabalho 
em seu O Rei Leão, cuja produção, aliás, teve início no ano da morte do mes-
tre japonês. Sobre essa polêmica, cf. GARCIA, 2019. 
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Nesse sentido, e ainda que em direção totalmente di-

versa, Nakaba Suzuki dá continuidade ao que se pode cha-

mar de uma tradição moderna. O fato é que seu Nanatsu no 

Taizai é um dos mangás contemporâneos de sucesso que se 

esmera nessa dialética de extremos de forma mais virtuosís-

tica. Isso não se dá apenas no trato com o material lendário 

de que se apropria, mas na forma como abarca uma diversi-

dade de elementos, e que demonstra o potencial estético e 

temático das narrativas shonen, inclusive no que se imis-

cuem ou, quando menos, resvalam por outros estilos, como 

o shoujo e mesmo o hentai, voltados, respectivamente, para 

o público jovem feminino e o público adulto. 

As tiradas de humor histriônico e mesmo escatoló-

gico em enredos recheados de batalhas grandiosas, não raro 

de par com uma intensidade dramática que provavelmente 

se liga a outras tradições artísticas japonesas, como o teatro 

Kabuki, sendo aqui e ali atravessadas por situações ou su-

gestões eróticas, são exemplos de mesclas de tons e temas 

narrativos que, quando ocorrem nas histórias em quadri-

nhos ocidentais — pelo menos as voltadas para o grande pú-

blico —, fazem-no de forma muito mais tímida. 
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Naturalmente, isso também se verifica, com menor ou 

maior virtuosismo, em outros trabalhos, inclusive naquele 

que é, provavelmente, a principal influência de Suzuki: a sé-

rie Dragon Ball, de Akira Toriyama.4 Porém, justamente ao 

se imiscuir de forma mais direta no trânsito cultural Ori-

ente/Ocidente, Nanatsu no Taizai se torna um trabalho par-

ticularmente interessante. Daí nos valermos dele, aqui, para 

ilustrar a forma como os arcos temáticos e estéticos se for-

mam e se relacionam nos mangás shonen. 

E como se trata de flagar um movimento, acompanha-

remos mais de perto um dos muitos arcos, ou miniarcos, em 

que a narrativa em curso pode ser dividida (lembrando que, 

ao contrário dos ciclos, a maioria dos arcos não se fecha, e 

isso vale para os dois sentidos da palavra em jogo aqui): 

aquele que talvez possamos chamar de “arco da segunda 

ofensiva dos demônios sobre a Britannia” — no caso, os 

 
4 Em entrevista à editora Kodansha, traduzida e publicada na página de Fa-
cebook Animanart (2019), Suzuki afirma que seu primeiro mangá foi Dr. 
Slump, de Toriyama. Mas é com a série Dragon Ball que as semelhanças de 
Nanatsu no Taizai mais saltam à vista: nos traços fisionômicos; nas cenas de 
batalha; nos rankings de poderes; na amplitude fantasiosa e cosmológica; 
na forte presença do humor e do erotismo etc. 
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demônios muito sugestivamente denominados Os Dez Man-

damentos. 

 

Sete Pecados, Dez Mandamentos, infinitos arcos 

Escrito e desenhado por Nakaba Suzuki, publicado no 

Japão desde 2012 pela editora Kodansha, com capítulos se-

riados na revista Weekley Shonen Magazine, Nanatsu no Tai-

zai foi lançado no Brasil com o título em inglês, The Seven 

Deadly Sins, pela editora JBC, e sua adaptação televisiva, re-

lativamente fiel ao mangá original, se encontra disponível na 

provedora via streaming Netflix.  

Nessa peculiar “reescritura” das lendas do Rei Ârtur 

(aqui Ârthur), as figuras centrais são os “Sete Pecados” no-

meados no título, um grupo de cavaleiros com poderes má-

gicos e força extraordinária a serviço do Rei de Lyonesse, um 

dos reinos que compõem a região da Britannia, cuja capital é 

Camelot. O grupo inclui humanos (Ban e Escanor), uma fada 

do sexo masculino (King, o Rei das Fadas), a maga (não hu-

mana) Merlin, uma gigante (Diane) e dois seres de origem 

demoníaca: o capitão Meliodas, líder do grupo, e um boneco, 

Gowther, criado por um demônio com o mesmo nome para 
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substituí-lo enquanto jazia aprisionado. A cada um desses 

personagens — quase todos inspirados nas lendas arturia-

nas, mas quase sempre irreconhecíveis como tal — corres-

ponde um dos “sete pecados capitais” da tradição católica, 

mas vistos em chave não condenatória, já que atribuídos aos 

heróis da narrativa (o que não significa se proceda a um “elo-

gio” dos pecados). 

Outras figuras integram esse núcleo diegético, entre 

elas a princesa Elizabeth, terceira na linha de sucessão de Le-

ones, e que forma um “par romântico” com Meliodas (a rigor, 

protagonizando com ele a narrativa), e Hawk, um porquinho 

falante e irritadiço, figura providencial em situações cômicas 

e na defesa da castidade de Elizabeth. 

Mas essa apresentação diz muito pouco sobre os efei-

tos, inclusive os de sentido, que Nanatsu no Taizai provoca 

no leitor do mangá — e mais ainda no espectador do anime 

—, de certa forma antes mesmo de seu desenvolvimento 

narrativo, por obra de seus elementos estéticos de primeiro 

plano.  

Elementos como o colorido intenso – plasmado, no 

caso do mangá, nas capas (ver Figura 1) e páginas iniciais –, 

feito o mais das vezes de cores “alegres”, constituindo, 
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apesar dos temas e vários cenários sombrios, uma ambien-

tação fundamentalmente apolínea e extremamente fantasi-

osa. As cenas em que a mãe de Hawk, uma gigantesca porca 

verde, se ergue do solo onde jazia enterrada com o bar de 

Meliodas — o Chapéu do Javali — às costas e o céu iluminado 

da Britannia ao fundo, plasmam bem esse tom apolíneo-fan-

tasioso, propício aos clichês infantis: Meliodas e King, por 

exemplo, são apresentados como crianças de feições ingê-

nuas, embora essas formas ocultem outras, verdadeiras (ou 

“mais verdadeiras”) ou não. 

 
 Figura 1 – Capa original do primeiro volume de Nanatsu no 

Taizai, com Elizabeth, Meliodas e Hawk. 
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Contribui para essa leveza de primeiro plano a pre-

sença recorrente do humor, que, embora não raro histriô-

nico ou acintoso (como nas abordagens físicas da recatada 

Elizabeth por Meliodas, que frequentemente apalpa seus 

seios ou inspeciona, com o rosto, suas calcinhas por sob a 

saia), também ajuda a investir a diegese de uma ternura ka-

waii (“fofinha”), típica da estética shoujo. Eis, aliás, um ponto 

digno de nota: Nanatsu no Taizai é uma história shonen, cujo 

atrativo mais imediato são as lutas e os poderes dos heróis, 

mas onde o feminino ocupa um amplo e diversificado espec-

tro, quase a ponto de se poder dizer que é sob o seu signo 

que ela se escreve e ilustra. 

Mas é, de fato, na ação narrativa que a riqueza das his-

tórias shonen se revela melhor. Não procederemos, aqui, a 

uma sinopse do enredo, passando imediatamente aos pontos 

que nos interessam; em troca, buscaremos “situar” o leitor 

sempre que possível e necessário — ficando, desde já, o 

alerta de spoilers, e a forte sugestão de que se conheça antes 

a obra. 

Podemos situar o início do arco a que denominamos 

“a segunda ofensiva dos demônios sobre a Britannia” entre 
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os capítulos 175 e 176,5 quando Meliodas é derrotado e, a 

seguir, “morto” por integrantes dos Dez Mandamentos, a 

elite do Clã dos Demônios recém-liberta da prisão a que fora 

confinada há 3.000 anos pelo Clã das Deusas. Apesar das as-

pas acima — já que o herói despertará ou ressuscitará capí-

tulos adiante —, o episódio é fortemente dramático: no ápice 

de uma batalha cheia de reviravoltas, no momento em que 

sua vitória parecia certa, Meliodas é detido por Estarossa, 

um demônio em forma humana agraciado pelo Rei dos De-

mônios com o Mandamento do Amor, que torna ineficazes os 

poderes de quem quer que sinta ódio ou ira diante dele (e 

Meliodas, o Pecado da Ira, está no auge da ira nesse mo-

mento).6 

Enquanto tortura o adversário ferido, Estarossa re-

vela detalhes de uma história da qual, até então, temos pou-

cos fragmentos: a da traição de seu Clã por Meliodas, ao qual 

o mesmo pertencia há 3.000 anos, bem antes, portanto, de se 

tornar um dos Sete Pecados Capitais. 

 
5 Por motivos de fluidez do texto, indicaremos apenas o capítulo das passa-
gens apenas mencionadas, reservando as referências bibliográficas comple-
tas para as citações diretas. 
6 Devo a Kaguya (2019) a compreensão dessa passagem. 
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Sabemos, então, que antes de consumar sua traição, 

Meliodas era nada menos que o líder dos Dez Mandamentos: 

um demônio cuja força, crueldade e desprezo pela vida (cap. 

176) o tornavam temível até mesmo pelas deusas, mos-

trando-se apto, portanto, a suceder o Rei dos Demônios. Mas 

subitamente — prossegue Estarossa — ele se voltara contra 

os seus, gerando um desequilíbrio de forças que permitiram 

que as deusas, auxiliadas por fadas e humanos, movessem a 

Guerra Santa que culminara com a ruína dos demônios. Es-

tarossa ainda o acusa de ter matado dois dos então Dez Man-

damentos e de ter agido por mera diversão, inquirindo-o re-

toricamente sobre quando ele trairá seus novos companhei-

ros. Tudo isso para espanto destes, os Sete Pecados, que as-

sistem à batalha de outro lugar, por uma espécie de bola de 

cristal, ao lado de Arthur, Elizabeth e outros personagens. 

Esse espanto, porém, não impede que eles se aflijam 

quando a Mandamento Merascylla se prepara para devorar 

a alma de Meliodas, e peçam para Ban — um dos Pecados 

mais poderosos, e o mais próximo dele — tentar salvá-lo. 

Trata-se de um apelo duplamente dramático, pois nesse mo-

mento Ban sustenta e conforta sua amada Elaine, a Rainha 

das Fadas, que perdera a vida há tempos (em parte, por 
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culpa dele próprio) mas fora provisoriamente ressuscitada. 

Mesmo sentindo-se na iminência de perdê-la novamente, 

Ban se faz transportar para o local da luta e mata — também 

provisoriamente — Merascylla, que já começara a extrair a 

alma do corpo de Meliodas.  

Surpreendentemente — já no capítulo 177 — Esta-

rossa agradece a Ban por ter matado sua companheira, pois 

ela iria devorar a alma de seu irmão — é quando sabemos 

desse parentesco entre ele e Meliodas — sendo que sua 

morte deveria se consumar por suas próprias mãos. Vemos, 

então, Estarossa perfurar um a um os sete corações de Melio-

das — o que deveria ser fatal para qualquer demônio —, ao 

mesmo tempo que recebe os golpes desesperados, irados e, 

portanto, impotentes de Ban, antes de literalmente fulminá-

lo (como Meliodas, Estarossa possui o poder chamado Full 

Counter, que lhe permite devolver os golpes do adversário 

com o dobro da força) e, com seus companheiros restantes, 

abandonar a cena e o corpo do irmão. Mas não antes de 

enunciar as palavras que anunciam a nova ofensiva dos de-

mônios sobre a Britannia: “Meliodas morreu. Âgora, 
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Britannia é nossa. Vamos indo”7 (SUZUKI, 2017, p. 145). No 

fim dessa dramática sequência — que só não é propriamente 

trágica porque nenhum dos heróis chega a perder definitiva-

mente a vida —, Elizabeth pede para ser transportada para 

o local da batalha já finda e resgata o corpo de Meliodas. 

No capítulo seguinte, o 178o, somos levados para um 

mês depois desses acontecimentos. A essa altura, o terror já 

se espalhou pela Britannia, cuja população jaz submissa, de-

pois poucas tentativas de resistência, ao poder cruel dos Dez 

Mandamentos. Apavoradas, tentando proteger suas famílias, 

ou mesmo curvando-se espontaneamente aos dominadores, 

as pessoas realizam atos indignos. Na cena dramática que 

ilustra isso, um grupo de aldeões entrega dois Cavaleiros Sa-

grados8, defensores da Britannia — embora tenham sido os 

antagonistas no primeiro grande arco do mangá (mas essas 

posição não são nada fixas aqui) — para terem suas almas 

devoradas por um dos Mandamentos, angariando com isso a 

promessa de não serem mortas por mais alguns meses. 

 
7 Na edição virtual do mangá do site Projeto Scanlator, esse fecho é mais 
enfático: “E que o show comece” (SUZUKI, 2009). 
8 Ou “Paladinos”, na edição da JBC. Mas, nesse ponto, seguiremos a deno-
minação utilizada pela quase totalidade dos fãs nos posts e chats sobre o 
mangá e o anime. 
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Vale sublinhar a importância desse salto para a ambi-

entação social. Ainda que a sugestão, feita mais adiante, de 

que um tipo de feitiço também paire sobre o povo, ajudando 

a atenuar o peso moral da situação, a busca de representação 

de uma condição social ou psicossocial em si mesma extrema 

ajuda a conferir — a despeito a despeito dos poderes ilimi-

tados da fantasia — certa densidade ao pano de fundo “his-

tórico”; não, decerto, a densidade dos fatos históricos em 

que ela se inspira (por exemplo, a ascensão do Nazismo), 

mas, quando menos, uma densidade axiológica compatível 

com o arco de extremos em que se movem os heróis. Mas, 

potencial ou inevitavelmente problemática como é, essa 

questão ainda deve render, aqui mesmo — e sem intenção 

de trocadilho —, algum pano pra manga. 

Seja como for, outros episódios trágicos integram a 

conquista de Lyonesse pelos demônios. Num deles, Sir Den-

zel, irmão do Rei, perde a vida tentando defender o Família 

Real, ao invocar a deusa Nerobasta, alojada em sua espada, e 

oferecer o próprio corpo para que ela se manifeste (cap. 

186). Para surpresa geral, a entidade, já de posse do corpo 

de Denzel, se mostra abalada ao reconhecer os Mandamen-

tos, que ainda julgava presos, e recusa-se a combatê-los, só o 
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fazendo porque eles a perseguem. Tentando apelar para a 

diplomacia, Nerobasta credita a quebra do pacto estabele-

cido com os demônios, há três mil anos, e o massacre promo-

vido contra eles, incluindo crianças e prisioneiros — fatos de 

que sabemos então —, às líderes do Clã das Deusas, afirmado 

que as demais agiam sob ordens (cap. 187). A resposta da 

Mandamento Derieri, que ouvia essas palavras, é fulminar a 

deusa – na verdade, o corpo de Sir Denzel – com um gesto, 

tornando o sacrifício do nobre inglês praticamente inútil. 

De um modo geral, porém, os Sete Pecados conse-

guem fazer frente à ofensiva dos demônios. Os combates se 

sucedem até o mais encarniçado deles, quando novamente 

Meliodas se faz presente; e este é o ponto em que devemos 

notar que esse arco narrativo comporta outro, ao qual pode-

mos denominar o “arco da ressurreição — ou da dupla res-

surreição — de Meliodas”.  

Esse “arco” ao mesmo tempo interno e paralelo ao da 

ofensiva dos demônios se inicia no capítulo 180, com um in-

terlúdio no qual nos inteiramos da situação de Elizabeth 

após a suposta morte do herói. Vemos, então, a princesa em 

plena atividade no bar Chapéu de Javali, servindo canecas de 

cerveja aos sedentos e opressos aldeões enquanto se ocupa 
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de assuntos mais ou menos laterais à trama central: os cui-

dados com um Cavaleiro Sagrado, outrora adversário dos 

Pecados, que resgatara em vias de ser capturado pelos de-

mônios (e cuja ingratidão serve para que ela reafirme sua 

bondade e esperança), e, no capítulo seguinte, o reencontro 

com Zaratras, o capitão dos Cavaleiros Sagrados, tido como 

morto, e que narra a tragicômica história de sua derrota, ao 

lado de seus companheiros Hendricksen e Dreyfus (seu ri-

mão), tributando-a a uma torta de peixe envenenada. No en-

tremeio disso, no fim do capítulo 180, vemos Meliodas em 

seus aposentos, com o corpo e os sete corações restaurados 

(Elizabeth, na verdade de origem divina, possui poderes de 

cura) mas, para desalento da princesa, ainda inerte. 

Na sequência, ao longo dos capítulos 181 e 182,  Eli-

zabeth “visita”, graças a uma técnica mágica de Zaratras, 

parte do passado de Meliodas. Além de assistir à formação 

dos Sete Pecados Capitais no corpo dos Cavaleiros de Lyo-

nesse, ela descobre, por exemplo, que ele a servira como pa-

jem, depois resgatá-la, recém-nascida, das cinzas da cidade 

que ele mesmo destruíra — no episódio  que explica sua au-

todenominação como Pecado da Ira — ao encontrar sua en-

carnação anterior, Liz, sua assassinada. Depois, em outra 
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sequência, mais curta (capítulos 182-183), vemos o próprio 

Meliodas — ou sua alma, mas não propriamente imaterial — 

aprisionada no Purgatório, desafiando e afinal enfrentando 

o próprio Rei dos Demônios, que se queixa por seu filho — 

outro parentesco que nos é revelado — ter trocado as ambi-

ções demoníacas pelo amor de Elizabeth. 

Porém, capítulos adiante — no final do 188o — o he-

rói ressurgirá, em plena vida e vigor, sob o céu claro e a pai-

sagem arruinada da Britannia, num momento mais do que 

providencial: bem a tempo de impedir que um golpe da Man-

damento Derieri, que  reconhecera na Elizabeth “atual” a de 

milênios atrás, mate sua amada. O casal, então, celebra seu 

reencontro (cap. 189). Depois de uma troca de declarações 

de afeto, confiança e gratidão, Meliodas responde à pergunta 

de Elizabeth quanto ao estado de seu corpo, exibindo-o e le-

vando-a a tocá-lo; então, inicia ele próprio uma “inspeção” 

do corpo dela, apalpando-lhe os seios, fuçando sob suas 

saias, etc., e quando começa a desfiar sua ladainha sobre a 

inocência desses atos, ela o surpreende com sua resposta: 

“Pode me tocar mais” (SUZUKI, 2017a, p. 10). 

Aparentemente episódica, a passagem é importante 

porque constitui um passo a mais no longo arco da 
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“evolução” ou despertar sexual de Elizabeth (afinal, o aman-

tes milenares se mantêm castos na sua presente encarna-

ção). Esse arco não só se liga ao da história precedente do 

casal, incluindo as memórias de outras vidas que vão sendo 

reveladas aos poucos, como tudo isso se liga ao que se pode 

denominar o grande arco cosmológico da narrativa, já que 

ambos, Elizabeth e Meliodas, ocupam ou ocuparam lugares 

importantes, respectivamente, nos panteões divino e demo-

níaco que emolduram o cenário “histórico” do enredo. O re-

conhecimento de Elizabeth por Derieri participa da constru-

ção desse arco, que ganhará um marco decisivo logo adiante, 

por intermédio do demônio Fraudrim. 

Mas aquela cena aparentemente fortuita também se 

presta à restituição, vira e mexe necessária, da plena varie-

dade de tons da narrativa. Ainda que breve, o deslizamento 

do épico-belicoso para o idílico-amoroso presta-se a uma 

costura formal-axiológica da qual também participa o hu-

mor, que aliás marca presença na própria cena e mais ainda 

depois dela, quando Elizabeth se atrapalha tentando se ex-

plicar e, a seguir, se apavora ao se dar conta da presença de 

Zaratras, “sutilmente” revelada pelo próprio cavaleiro. Sem 

essa alternância de tons, obviamente, Nanatsu no Taizai não 
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seria o que é; no entanto, mais do que a atenção às expecta-

tivas do leitor, cumpre indicar como ela cumpre um papel 

importante no desenvolvimento dos arcos narrativos e sua  

estreita vinculação com o arco axiológico. 

É digno de nota, por exemplo, que também essa alter-

nância se aplica ao campo dos antagonistas. Após derrota-

rem a deusa Nerobasta (no corpo de Sir Denzel), os Manda-

mentos Derieri e Monspiet protagonizam algo semelhante a 

um idílio, que se não chega a ser amoroso, abriga certa inti-

midade: depois de cortar os cabelos da bela companheira, 

conferindo-lhe um visual descontraído, Monspiet sugere que 

ela use uma roupa algo coquete, e ela (que aliás não veste 

nada, cobrindo as partes íntimas com sua própria escuridão 

demoníaca, mas terminará usando o conjuntinho) lhe paga a 

sugestão com um cascudo, deixando-lhe — num dos clichês 

mais recorrentes nos mangás — um galo enorme na cabeça 

(cap. 188). Há mais do que alívio cômico, aí. Seguindo-se à 

terrível revelação das crueldades praticadas pelas deusas 

contra os demônios, essa cena ajuda a compor o processo de 

humanização destes, e é um dos preâmbulos para os arcos 

narrativos posteriores, onde eles se deslocarão considera-

velmente do lugar de antagonistas. 
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Mas já no clímax dessa segunda ofensiva, ou seja, a 

batalha entre Meliodas e o Mandamento Fraudrim, as fron-

teiras e os trânsitos entre o humano e o demoníaco são um 

tema explícito. Fraudrim fora o único dos Mandamentos a 

conseguir fugir da prisão há 3.000 anos, dedicando-se, desde 

então, a tentar libertar os companheiros. Em seu último e 

bem-sucedido plano, ele se apossara do corpo de um Cava-

leiro Sagrado, Dreyfus, irmão de Zaratras, passando a viver 

oculto nele e, assim, conduzindo os defensores do Reino às 

traições e aos abusos que desencadearam os conflitos do pri-

meiro arco do mangá. Fraudrim fora, também, o responsável 

pela morte de Liz, a encarnação anterior de Elizabeth e então 

esposa de Meliodas. No mais, sua crueldade se revela em di-

versos episódios, inclusive pouco anteriores à luta decisiva 

com o herói. 

Antes dessa luta, porém, o recém-regresso Zaratras 

dará sua vida para expulsar Fraudrim do corpo de Dreyfus 

(por amor ao irmão e porque se sente culpado por ele ter 

sido possuído), de modo que o demônio se revela em sua 

verdadeira e monstruosa forma (cap. 193). 

O combate com Meliodas (caps. 194-195) é relativa-

mente curto, já que Fraudrim não é páreo para ele, mas 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
294 

próximo ao fim chega a um impasse dramático: prestes a ser 

derrotado, o demônio anuncia que irá se autodestruir, ge-

rando uma catástrofe capaz de destruir todo o Reino de Lyo-

nesse (mas não de matar Meliodas). Para surpresa de todos, 

o herói provoca o adversário, dando a entender que não se 

importa com vidas alheias, e fazendo seus companheiros que 

assistem a batalha se perguntarem se aquele é o Meliodas 

que conhecem. Na verdade, eles já haviam se perguntado 

isso pouco antes, ao verem o capitão dos Sete Pecados brin-

car com as expectativas de Fraudrim, com um sorriso sádico 

que até então não tinham visto em sua face. 9 Naturalmente, 

é sua essência demoníaca que emerge, o que ocorre um 

pouco mais — como a maga Merlin explicará mais tarde — a 

cada vez que ele “morre” e retorna à vida. Esse retorno do 

demoníaco é o que denominamos o segundo despertar de 

Meliodas. 

No entanto, a catástrofe não se consuma, e devido a 

um motivo, por assim dizer, oposto:  Fraudrim se humaniza. 

Isso ocorre graças à presença do filho de Dreyfus, o pequeno 

Griamore (na verdade um jovem adulto, mas que voltou a ser 

 
9 A não ser Elizabeth – e o leitor, é claro –, num segundo combate de Melio-
das com Derieri, no final do cap. 189. 
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criança devido a um feitiço), entre os que acompanham a ba-

talha. Ao ouvir a decisão trágica anunciada pelo demônio, 

Griamore corre para lhe abraçar o tornozelo (é o máximo 

que alcança), implorando que não os mate (cap. 195; Figura 

2). Fraudrim se lembra, então, de momentos compartilhados 

com ele, quando ele mesmo não sabia que um demônio ocu-

pava o corpo do pai. Enfim, o afeto do demônio pelo garoto 

emerge com toda a força, fazendo-o desistir de sua vingança 

suicida. Mais que isso, ele reconhece algo que um de seus 

companheiros lhe havia dito em outro momento, mas que 

então ele se recusara a compreender: que a traição de Melio-

das tivera uma razão (defender a vida de Elizabeth) impor-

tante e válida, ao menos para o herói. Finalmente, sentindo 

seus propósitos perdidos, Fraudrim pede que Meliodas o 

mate, o que este faz com o mesmo sorriso sádico de antes. 
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 Figura 2 – Griamore apela para os sentimentos de Fraudrim, 

ante o indiferente Meliodas. 

 

Há muito, certamente, de clichê aí, mas não tanto a 

ponto de elidir uma diferença fundamental a como em geral 

se praticam esses jogos de inversões: eles são muito mais os-

cilações, matizamentos, do que inversões absolutas. Além 

disso, eles não se fundam numa divisão maniqueísta, ou 

mesmo propriamente identitária, entre os campos: o “demo-

nismo” que emerge em Meliodas é, de certa forma, ele pró-

prio um elemento humanizador. Não no sentido da humani-

zação como piedade ou empatia, mas no da complexidade 
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humana e da vontade, ou melhor, das vontades, problemáti-

cas que sejam, que subjazem à individualidade humana: 

complexidade e vontades estas de certa forma ocultas na 

máscara de sociabilidade que é o rosto algo atoleimado do 

“pequeno” Meliodas a servir os clientes do Chapéu de Javali 

ou a bolinar Elizabeth. 

No epílogo que se segue à batalha (cap. 196), e que 

fecha o arco da segunda ofensiva dos demônios, nos acerca-

mos um pouco mais da situação de Meliodas. Sentindo o es-

tranhamento dos companheiros, que mal conseguem fitá-lo 

nos olhos — e vice-versa —, ele decide comemorar sua vitó-

ria sozinho, numa caverna: não tanto a vitória parcial sobre 

os Mandamentos quanto a consumação de sua vingança con-

tra Fraudrim. Entretanto, Elizabeth o encontra, e, no curso 

do diálogo que travam, o faz notar — intencionalmente ou 

não — o contraste entre o que ele era e o que é agora, no 

início de seu despertar demoníaco. Meliodas confessa, então, 

seu prazer ao matar Fraudrim, e o temor de que esse prazer 

comece  a dominá-lo, e,  enfim,  de que sua condição  demo-

níaca o tome de vez; ao mesmo tempo, observa que somente 

dessa forma conseguiria proteger Elizabeth. Nesses temores 

— expressos sob o clichê das lágrimas torrenciais, mas aqui 
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sem qualquer sombra de humor —, na oscilação e na própria 

indecibilidade entre o humano e o demoníaco, emerge a ple-

nitude da condição humana do herói. 

 

Conclusão 

Não é apenas a variedade de tons, recursos e situa-

ções que confere riqueza e dinamicidade a Nanatsu no Taizai 

e, vale insistir, muitos trabalhos do gênero. A problemático 

ético-moral-afetiva, ou seja, o que chamamos de arco axioló-

gico, é tão fundamental na narrativa quanto a ação e os ele-

mentos estéticos, aos quais ela se integra a ponto de se tor-

nar indissociável deles. Clichês como os rankings de poderes 

com seus nomes portentosos vão muito além da puerilidade 

ou do “tecnicismo” que aparentam, na medida em que se in-

vestem de elementos sublimizantes: os vínculos, não raro de 

fundo dramático, com as demandas íntimas e histórias de 

vida dos heróis (e “vilões”) e, sobretudo, a magnitude des-

trutiva.10 Âssim, nas pontuações que aferem seus “níveis de 

 
10 Pelo menos desde Burke, Kant e os românticos, uma das formas mais ele-
mentares e eficazes do Sublime. Sobre a isso, recomendo o capítulo “O su-
blime romântico: sobrevoo” de meu trabalho sobre o sublime em Machado 
de Assis (PAZ, 2009). 
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poder”, também o calculável se torna sublime, não apenas o 

contrário. 

Talvez o que se intensifique particularmente em Na-

natsu no Taizai, e lhe confira um encanto particular, seja a 

variedade de elementos articulada num todo coeso e forte —  

o vocabulário épico, aqui, é necessária justiça poética —, mas 

isso também se constitui e implica na força desse arco axio-

lógico: as alturas, amplitudes e profundezas do “humano”. O 

humano como constitutivamente outro: como demoníaco, 

“animalesco”, mas também como animalidade (Hawk) e até 

como divino (Elizabeth). O humano como aquilo que se de-

fine pela alteridade: como o boneco Gowther —  coisa, de-

mônio, humano11 —  se define duas vezes, como “Pecado” e 

“Mandamento”, e como sua própria sexualidade, se é que ele 

a possui, parece clamar por mais de uma definição; ou como 

Meliodas e King são ao mesmo tempo crianças e adultos, o 

segundo chegando a assumir, por vezes, uma forma avanta-

jada nessa condição. Mas o humano, também, como compro-

misso com uma alteridade, como partilha empática 

 
11 É ele, aliás, quem tenta chamar a atenção de Fraudrim para as razões ín-
timas de Meliodas em sua traição. 
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profunda, por mais que parcial, do lugar-sentimento que ela 

é. Isso de que o amor e as possessões são duas grandes figu-

ras.  

E sem dúvida que o fato dessas figuras conviverem 

numa diegese onde ambas possuem o mesmo grau de veros-

similhança é um tipo de vantagem. Diante da amplitude cos-

mológica dos mangás, e da dinamicidade que ela confere a 

tudo o que vive (e morre, e volta a viver), os aparatos cientí-

fico-tecnológicos e as exigências “realistas” das comics de 

super-heróis ocidentais,12 onde o desencantamento do 

mundo fala muito mais alto, se assemelham a pesos nos pés 

de um velocista. A não compartimentação dos lugares axio-

lógicos e identitários se inicia nessa amplitude cosmológica 

e conceptiva (não importando se a fantasia fala mais alto que 

os conceitos): um mundo feito de trânsitos entre  mundos, 

de trânsitos entre seres, de trânsitos entre vida e morte. Algo 

que pode se prestar a soluções acomodatícias (há, sem dú-

vida, mangás e animes que se prendem muito mais aos 

 
12 Exigências essas com os quais os heróis de “origem divina” convivem a 
duras penas, assim como o fazem as situações anacrônicas, como a manu-
tenção das identidades secretas num mundo devassado pelas câmeras e sa-
télites. Lembrando que, por outro lado, nos animes e mangás, mesmo a “ci-
entificidade” extrapola facilmente para o supranatural. 
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clichês), mas que, assumido em suas potencialidades, pro-

pende ao contrário disso.  

Em Nanatsu no Taizai, a virtual imortalidade de mui-

tos heróis serve amplamente como recurso dramático. Vol-

tar à vida é voltar a sofrer e a morrer, sem necessariamente 

ter superado os sofrimentos anteriores. Os próprios Melio-

das e Elizabeth estão ligados por uma relação —  e uma mal-

dição —  desse tipo, em que a lembrança do que viveram, da 

parte dela, significa sua morte iminente. Aliás, o tema da me-

mória —  e, portanto, do esquecimento —, quase onipre-

sente no enredo, é um dos elementos que conferem uma 

densidade particular ao trabalho de Suzuki. Outro, que já in-

dicamos, é a dialética de reverência e ousadia diante do ma-

terial de que ele se apropria —  ou, que seja, em que se ins-

pira, vagamente ou não.  

O fato é que, ao contrário do que os primeiros passos 

do enredo podem sugerir, o jogo com os códigos da tradição 

judaico-cristã em Nanatsu no Taizai não se reduz a uma 

mera inversão — os “pecados” como o bem e os “mandamen-

tos” como o mal. Se Meliodas de algum modo —  por exem-

plo, em seu hedonismo —  se assemelha a um Anticristo, 

também é um Anticristo às avessas (afinal, ele ascende do 
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Reino dos Demônios ao dos homens), e com muitos traços 

crísticos. Além disso, como vimos no caso da deusa Nero-

basta, também o paganismo sai chamuscado nessa humani-

zação do divino e do demoníaco. Enfim, a proposta é outra. 

Derrida nos recomenda, em Espectros de Marx, que ouçamos 

e lidemos com os fantasmas; as narrativas shonen, ou muitas 

delas, nos sugerem que lidemos com os demônios,13 “nos-

sos” ou não, ou seja, os “pecados” e “mandamentos” que nos 

pesam mas também os “demônios” que nos chegam na forma 

de alteridades absolutas; tão absolutas que nos custa reco-

nhecer suas faces como humanas — apesar de não raro, pa-

radoxalmente, nos servirem de espelho. 

Por tudo isso —  mas talvez haja algo de uma ilusão 

de perspectiva aí, na medida em que é um ocidental quem 

escreve —, os mangás nos parecem muito mais afeitos à 

complexidade do real — inclusive do que nele se insere de 

fantasia — do que as comics ocidentais. Não tanto a comple-

xidade técnica em que se esmeram as histórias de paradoxos 

temporais, mas, justamente, sobretudo a do humano. Os he-

róis dos mangás são alteridades fortes, carregadas de 

 
13 Mas os demônios de Nanatsu no Taizai são, em si mesmos, demônios es-
pectrais: são, afinal, demônios que se ocultam e que demandam. 
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demandas, mas raramente ostentam sínteses identitárias 

como as dos super-heróis, com seus brasões a adornarem o 

peito; ao passo que um All Might (uma evidente homenagem 

ao Capitão América), de My Hero Academia, une o “épico” ao 

sarcástico, com a mesma duplicidade reverente/irreverente 

de que já tratamos. 

O que não significa que os complexos narrativos e  

axiológicos dos mangás e animes14 estejam isentos de con-

tradições, aporias, excessos e insuficiências. Uma cena como 

a da indiferença de Meliodas diante da hecatombe anunciada 

por Fraldrim, por exemplo, parece ligeiramente inconsis-

tente, mesmo levando-se em conta o estado do herói naquele 

momento. Mas há indiferenças ocultas, supostamente não 

programadas, e essas costumam ser as piores. 

O arco axiológico — que é também ideológico — de 

Nanatsu no Taizai não exclui o humano enquanto abertura 

para a alteridade social, mas é aí que ele tende a se encurtar 

e, digamos, afunilar mais facilmente. A eventual impressão 

de que reside algo de um viés elitista na representação de 

um povo alienado o bastante para sacrificar seus “sagrados” 

 
14 As considerações a seguir não diferem muito das que fizemos acerca dos 
enredos da franquia Naruto (cf. PAZ, 2019). 
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defensores pode ser mais do que uma impressão, em se tra-

tando de uma diegese sobre a qual paira um espírito liberal-

aristocrático: digamos que liberal (pero no mucho) nos cos-

tumes e aristocrático nas relações sociais — ou, mais propri-

amente, de classe. 

Em todo caso, salta aos olhos certo contraste entre a 

função a que essa figura denominada “o povo” se presta na 

economia retórica do enredo e o papel que ela cumpre em 

seu efetivo desenvolvimento15; um lugar de passividade que 

se traduz, também, por uma fácil descartabilidade. Num epi-

sódio (no cap. 188) que deixamos de lado em nossa exposi-

ção, dois empregados (ou “criados”) do Castelo de Lyonesse 

têm uma morte terrível, ao serem transformados em demô-

nios por obra dos antagonistas — mas graças, também, a um 

ato precipitado de um jovem arqueiro, um certo Arden —, 

numa batalha em que alguns Cavaleiros Sagrados —  pelo 

menos um deles de certo revelo —  também perdem a vida. 

É algo consternante a indiferença com que os primeiros são 

 
15 Embora alguns heróis, como Ban e vários Cavaleiros Sagrados, sejam de 
“extração popular”; mas eles só ganham relevo actancial justamente na me-
dida em que se integram a suas Ordens de elite. Nesse sentido, é preciso 
reconhecer que personagens como o Homem-Aranha ou, mais ainda, um 
Luke Cage, da Marvel, respiram ares mais democráticos. 
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prontamente liquidados pelos próprios defensores do cas-

telo, plasmando a perfeita irrelevância desses personagens 

anônimos, “imerecedores”, por exemplo, de qualquer crise 

de consciência do desastrado cavaleiro que selou seus desti-

nos inadvertidamente, ou mesmo de qualquer menção ou 

lembrança na cerimônia fúnebre (no cap. 196) em que se se-

pultam os corpos dos cavaleiros (mas não os seus) mortos 

naquele e em outros combates; cerimônia esta, não obstante, 

na qual se louva, diante do Rei, os leais guerreiros pela vir-

tude de se sacrificarem “pelo seu Reino e pelo seu povo” (SU-

ZUKI, 2017a, p. 24). 

Nada que desmereça as virtudes, essas sim, dessa 

obra fantástica em mais de um sentido — mas principal-

mente no de que é, ela própria, uma pequena monstruosi-

dade; quiçá, uma pequena Quimera (para lembrar outro 

mangá excepcional, Full Metal Alchemist), um pequeno e ví-

vido amálgama de retalhos estéticos, narrativos, afetivos e 

axiológicos: das fontes e tradições ancestrais aos clichês de 

todo dia e à arte tecnológica16; do trágico-épico ao cômico-

 
16 Veja-se, quanto a esse aspecto em particular, sobretudo animes — este 
e em geral —, onde o acréscimo de elementos técnico-sinestésicos se tra-
duz num evidente ganho estético, inclusive pelo incremento de certo 
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idílico; do pueril-infantil ao sórdido-libidinoso; dos sulcos da 

História à vastidão da Fantasia; da força das individualida-

des aos abismos das alteridades; do humano ao demoníaco 

e de ambos ao divino. E vice-versa, e assim por diante. 
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AUTORRETRATO: RELAÇÕES ENTRE MANUEL BAN-

DEIRA E ROSANA RICALDE 

 

Magda Simone De Toni  
Daniel Âbrão  

 

Introdução 

A literatura e as artes visuais apresentam inúmeras 

possibilidades de expressão e interação. Neste capítulo, pro-

cura-se demonstrar a possibilidade da interface entre a lite-

ratura e as artes visuais, por meio da leitura da trajetória do 

poeta Manuel Bandeira e da artista contemporânea Rosana 

Ricalde. Neste percurso, destaca-se o conceito de autorre-

trato, que oportuniza o diálogo interartes entre as obras des-

ses dois artistas.  

Trataremos do autorretrato na poesia de Bandeira, 

por meio do estudo de seu poema “Âuto-retrato”, com foco 

na produção de imagens que o poema emana. Já no que tange 

a obra de Rosana Ricalde, a discussão se iniciou a partir da 

presença das imagens construídas com palavras em suas 

obras, particularmente na apresentação das obras de arte 

que compõem a exposição “Palavras Compartilhadas”. Nesse 

sentido, a artista utiliza a palavra em um contexto imagético, 

o que desestabiliza o conceito de autorretrato ao criar obras 
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de autorretratos feitas a partir de poemas de um grande nú-

mero de escritores brasileiros, como Mário Quintana, Au-

gusto Massi, Graciliano Ramos, Cecília Meireles, entre ou-

tros. Essa provocação fica evidente quando se pensa sobre o 

conceito de autorretrato que, especificamente, nessas obras, 

não é realizado de acordo com o padrão estabelecido pela 

cultura. Sendo assim, a artista usa o autorretrato com a irre-

verência e a criatividade da arte conceitual. A palavra na 

imagem e a imagem na palavra denotam a possibilidade da 

imaginação e inventividade que permeiam e enriquecem a 

sua produção artística. Esses territórios comunicativos dão 

vazão à originalidade, ao processo criativo e à analogia que 

se estabelece entre as artes. Espera-se, a partir desta discus-

são, incrementar os estudos sobre as possibilidades que en-

volvem o tema Autorretrato e ampliar o repertório que per-

meia a expressão artística no exercício interartes. 

Na história da arte, o autorretrato é considerado um 

subgênero, no qual o artista realiza a representação de suas 

características físicas, sociais ou psicológicas, de um ponto 

de vista que vai de representações mais “realistas” até outras 

mais heterogêneas, irônicas ou inventivas. Assim, podemos 

encontrar autorretratos em quase todas as épocas da 
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história da arte, a partir do Renascimento que, aliado ao an-

tropocentrismo, passou a configurar importante representa-

ção do homem e sua visão de si e do mundo que o cerca. En-

tretanto, o fato de ser considerado um subgênero não dimi-

nui a importância que esta representação tem arte, pelo con-

trário, pois traz particularidades e nuances infinitamente ri-

cos para essa discussão. 

Tomando o tema do autorretrato em Bandeira, torna-

se necessário conhecer um pouco mais sobre sua biografia, 

relacionada à construção da obra. Bandeira fazia versos por 

distração, e sua vida mudou bruscamente a partir da desco-

berta da tuberculose. Então, passou a fazer versos para pre-

encher o vazio existencial que ficou após constatar sua do-

ença:  

A poesia de Bandeira, conforme nos contou 
tantas vezes, tem início no momento em que 
sua vida, mal saída da adolescência, se quebra 
pela manifestação da tuberculose, doença en-
tão fatal. (ARRIGUCCI, 1990, p. 132)   

A ideia da morte, que passou a povoar seus pensa-

mentos, lhe trouxe a insegurança diária, em que a grandeza 

solene do homem se depara com a finitude contrária ao 

tempo e à esperança, demonstrando, assim, como a vida 
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pode ser fugaz. A partir desse fato, que modificou a rotina e 

a vida do poeta, pode-se identificar seu percurso na litera-

tura. Destaca-se, em especial, o poema Auto-Retrato, que faz 

parte da obra Mafuá do Malungo, sendo válido ressaltar que, 

segundo o próprio poeta, “Mafuá” é representado como algo 

para o divertimento e “Malungo”, para os amigos, de modo 

que o poeta revela que suas poesias devem ser lidas com ca-

ráter lúdico, jocoso, cheios de irreverência e humor, como 

jogos e brincadeiras. 

Será abordado, também, o caminho trilhado pela ar-

tista visual Rosana Ricalde, uma vez que entre seus trabalhos 

artísticos, desenvolveu uma obra intitulada Autorretrato1 de 

Manuel Bandeira, no ano de 2004. Rosana Ricalde estudou 

na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Durante sua trajetória, observamos que desde sua 

infância demonstrou interesse pela escrita. As pesquisas da 

artista estão sempre em busca do potencial da palavra, a par-

tir da origem da escrita e da história da humanidade. Para 

fundamentar seu trabalho, faz menção à Bíblia, ao Alcorão e 

 
1 Ao trabalhar com o tema autorretrato optamos por manter a ortografia 
original nas citações, e obras artísticas, portanto, por vezes, aparecerão for-
mas diferentes da grafia do tratado ortográfico em voga na presente data 
deste trabalho. 
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aos arabescos; procura na história universal o início da es-

crita e como ela se estabelece em cada cultura. Ricalde ex-

plora o poder que a palavra e o discurso possam ter em cada 

contexto, ou em diferentes deles. Vergara e Condeixa (2012) 

comentam um trabalho de Rosana Ricalde intitulado Per-

sisto, em que a palavra é repetida até terminar o grafite do 

lápis, momento em que o som e a palavra se juntam. A im-

pressão que se tem é que a palavra, tantas vezes repetida 

adentra para o conceito de mantra, ou ainda, para a repeti-

ção e o desgaste da nossa linguagem em sua rede de signifi-

cações presentes na atualidade. Como se pode observar, 

trata-se, aqui, de um processo de criação que foge ao padrão 

da pintura, técnica ou linguagem artística, pois a artista pos-

sui uma trajetória marcada pela utilização de materiais e téc-

nicas de representação que transitam com outras lingua-

gens, ao explorar objetos comuns do cotidiano e lhes dar 

novo sentido. Essa característica provoca o pensamento li-

vre e a interpretação peculiar a cada espectador, que é con-

vidado a se atentar para os aspectos da subjetividade e des-

pertar para a interação como se provocasse uma reação no 

outro, que  se vê frente a um espelho, já que abre os olhos 

para o exercício do pensar metafórico, em que as letras e as 
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palavras passam a figurar como elementos imagéticos na 

composição das formas. Sua busca está relacionada à densi-

dade que a palavra tem e às maneiras como ela pode ser uti-

lizada para não perder a potência nesse universo do imedi-

ato. 

Rosana confere à escrita uma visualidade, extraindo fra-

gmentos de poemas, manifestos, romances, todo tipo de texto 

que transforma em imagem. O texto é desassociado do conteúdo 

original, assume outra forma: os sentidos são ressignificados em 

outros contextos. Nessa percepção, a palavra, tomada como uma 

experiência fundamentalmente sensível, liberta-se da condição 

usual e exigente, no que diz respeito à reestruturação da forma e 

do conteúdo, se refazendo em novo texto. Segundo Santaella; 

Noth (2005, p. 37): 

As imagens podem ser observadas tanto na 
qualidade de signos que representam aspec-
tos do mundo visível quanto em si mesmas, 
como figuras puras e abstratas ou formas co-
loridas. A diferença entre ambas as maneiras 
de observação se refletirá, na semiótica da 
imagem, na dicotomia signos icônicos vs. sig-
nos plásticos. 

Na complexidade do mundo contemporâneo, a obra 

de Rosana Ricalde faz jus à sua época — uma obra que exige 

a interpretação, o reconhecimento da metáfora e a 
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imaginação poética para potencializar os elos entre palavras 

e imagens, e conseguir tornar materiais simples em obras de 

arte que partem de um conceito e se reestruturam em uma 

nova ordem de conhecimento e reconhecimento do mundo. 

São obras que exigem do receptor a reflexão para que o ciclo 

se complete, como vemos na imagem, a seguir: 

 
Figura 1 – RICALDE, Rosana. Imagem da mão de Rosana Ricalde de-

senhando palavras (2009).2 

 

A série Autorretratos, de Rosana Ricalde, estabelece 

um diálogo entre artistas de duas linguagens diferentes: 

apresenta os poemas, que têm como título e tema o 

 
2 Fonte: Ferreira; Ricalde (2015, p. 217). 
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autorretrato e os transforma em obras imagéticas, elabora-

das com as palavras dos poemas, compondo uma estrutura 

em que a palavra e a imagem se entrelaçam e constituem 

uma única expressão. O autorretrato na literatura, utilizado 

como elemento metafórico, coloca em cena a figura do ar-

tista, seja o poeta ou o artista plástico. Nesse sentido, têm a 

intenção de problematizar experiências relacionadas às ca-

racterísticas pessoais do indivíduo representado, podendo 

formar, ou até mesmo desconstruir, a imagem que se tem de 

si mesmo e a maneira como que comunicar a própria ima-

gem e como os outros podem vê-los. A artista, ao imprimir 

características do movimento modernista na composição de 

autorretratos enfatiza o poder que cada poeta tem em ex-

pressar o seu “eu-lírico” e, ao mesmo tempo, consegue levar 

o leitor/fruidor a se espelhar e se reconhecer, no momento 

em que se aproxima da obra e vê a própria imagem refletida 

no vidro que cobre o poema, oferecendo oportunidade de 

percepção e reflexão ao receptor, que também se reinventa. 

Na leitura de Bandeira e Ricalde, portanto, podemos com-

preender uma relação de mútua iluminação, caso compreen-

damos os processos intersemióticos envolvidos na elabora-

ção da obra de Ricalde a partir de Bandeira. 
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Intersemiose e autorretrato 

Acompanhando o pensamento de Santaella (1987), é 

possível afirmar que há três matrizes de pensamento e da 

linguagem capazes de dar origem a todos os processos e sis-

temas de signos que os seres humanos podem criar. Nesse 

sentido, a linguagem virtual situa-se na perspectiva do ícone, 

a linguagem visual situa-se na perspectiva do signo e a lin-

guagem verbal situa-se na perspectiva do símbolo. Essas ca-

racterísticas estão embasadas na caracterização tricotômica 

da teoria peirceana. Na análise da linguagem visual, Santa-

ella (1989) toma as formas de representação como “Formas 

não-representativas, Formas Figurativas e Formas Repre-

sentativas.” Âs Formas não-representativas estão associadas 

ao ícone, fazem parte da dominância do signo em si; as For-

mas figurativas estão na dominância do signo-objeto, relaci-

onadas à convenção, e as Formas representativas estão na 

dominância do signo-interpretante, relacionadas à repre-

sentação por analogia, por figuração ou por convenção. Para 

situar melhor essa classificação, Santaella (1987, p. 29) asse-

gura que “é uma espécie de rede para ser utilizada na leitura 

das formas visuais”, reforçando, assim, a ideia de que a figura 

se situa como registro no espaço da linguagem visual. A 
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autora aponta também a necessidade de compreender que o 

código poético, no que tange as palavras que aspiram ser 

imagens, demonstra que a linguagem verbal está situada no 

símbolo, classificada na terceiridade peirceana, mas pode 

ser, também, uma primeiridade e secundidade, não impe-

dindo que seja verbal; os processos não são completamente 

isolados, ao contrário, eles se comunicam e se intercalam. 

Assim, a pintura representa por similaridade e a poesia tam-

bém se apresenta nessa linha, sob as formas de imagem, di-

agrama e metáfora. Na arte, identifica-se de imediato as 

questões estéticas em primeiro lugar, depois se atenta para 

a ética e para lógica. As possibilidades, e a subjetividade das 

artes visuais, contribuem para situá-la no ícone e a poesia 

pode aventurar-se pelo ícone, índice ou símbolo, pela sua va-

riável intensidade ou hesitação. No sentido de compreender 

um pouco mais sobre esse tema, Oliveira (1999, p. 32) escla-

rece que: 

A arte, é primeiridade. [...] Situadas, Poesia e 
Pintura, de imagem, na primeiridade, por seu 
caráter estético, configuram-se como tal a 
partir das tricotomias do signo e se apresen-
tam em gradação representativa de imagem, 
diagrama e metáfora, signos icônicos confor-
madores da arte.  
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 O ícone isoladamente não teria significado: há uma 

necessidade de vincular a esse aspecto a qualidade de senti-

mento e a criação que pode ser organizada a partir de sons, 

movimentos, traços de cores, palavras, entre outras possibi-

lidades, na intenção de expressar-se nas mais variadas lin-

guagens. Observar o objeto artístico é um exercício necessá-

rio neste estudo; olhar para a poesia ou para a tela, buscar 

essa familiaridade com os objetos de estudo permite identi-

ficar pontos semelhantes entre poesia e pintura. A poesia, 

como objeto artístico, chama a nossa atenção para os aspec-

tos da materialidade física, como também para as ideias que 

nela se expressam, em suas diversas possibilidades de forma 

e conteúdo. Sendo assim, segundo Oliveira (1999, p. 33): 

A poesia, por exemplo, se desenha na página, 
tanto chamando a atenção para sua materia-
lidade física, quanto para as idéias que a con-
formam. Se manifestadora de formas, estas se 
mostram significativamente variadas; se por-
tadora de conteúdo, este se manifesta por al-
gum aspecto de visualidade. Igualmente se dá 
com a Pintura. Abstrata e desrealizada a um 
tempo, surge figurativizando o mundo, a ou-
tro, ou ainda, transpondo os limites miméti-
cos, faz o observador ver o que nem sempre 
os olhos apanham. De modo que o elemento 
comum entre Poesia e Pintura parece-nos es-
tar naquilo que permite torná-las objeto da 
visão. Aí pode estar a explicação do üt pictura 
poesis e da relação “pintura poesia muda” e 
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“poesia pintura falante”, porque em ambas o 
ponto de intersecção se dá na imagem, na vi-
são construída com tinta ou com palavra, e 
sempre como artes do ver.  

A questão aqui apresentada discute a possibilidade 

de relação entre a poesia e a pintura, e a visualidade oportu-

niza essa relação: a pintura é imediatamente captada pelo 

olhar, já na poesia há uma preocupação que desafia um 

pouco mais o receptor, ela não se restringe ao olhar, ela eleva 

o pensamento ao nível da compreensão do texto e do con-

texto. O olhar é necessário e fundamental quando se trata de 

estabelecer relação entre as duas manifestações, mas não 

pode ser o único aspecto relevante. Outros fatores podem 

contribuir para que a visualidade seja revelada na poesia. 

Santaella (1993), embasada na ideoscopia peirceana, aponta 

um caminho para o exame mais detalhado das manifestações 

visuais mais complexas na poesia, desvendando as qualida-

des mais puras até a representatividade mais convencional.  

Para Chklovsky (1976, p. 39), “Â arte é pensar por 

imagens”, assim, a poesia pode ser vista como um modo par-

ticular de expor o pensamento, auxiliado por imagens e, que 

não necessariamente está configurado por uma razão lin-

guística instrumentalizada pela palavra. A poesia se dá como 
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objeto ao olhar — ela pode ser vista e analisada. Claramente 

não é uma referência a todas as poesias, já que algumas po-

dem não apresentar uma característica visual acentuada, 

mas suas ideias podem se tornar imagens. A poesia necessita 

de um interpretante, bem como a pintura; não há fruição na 

ausência de um interpretante para projetar imagens em sua 

mente: é um raciocínio, uma reflexão, um desenvolvimento 

do pensamento a partir da poesia que pode, perfeitamente, 

ser realizado a partir de uma pintura, na leitura da natureza 

plástica-visual dos objetos em discussão. Essa aproximação 

se torna possível a partir da visualidade, juntamente com a 

análise de dois sistemas que são o verbal-poético e o visual-

pictórico. Peirce, em sua teoria, forneceu instrumentos que 

permitem a compreensão das questões artísticas em varia-

das linguagens e expressões. No que tange a poesia e a pin-

tura, estamos buscando a semelhança. Ancorando-se nessa 

teoria, a semelhança poderá ser averiguada a partir dos hi-

poícones peirceanos: imagem, diagrama e metáfora. Assim, 

para Peirce (2005, p. 64),  

Os hipoícones, grosso modo, podem ser divi-
didos de acordo com o modo de Primeiridade 
de que participem. Os que participam das 
qualidades simples, ou Primeira Primeiri-
dade, são imagens; os que representam as 
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relações, principalmente as diádicas, ou as 
que são assim consideradas, das partes de 
uma coisa através de relações análogas em 
suas próprias partes, são diagramas; os que 
representam o caráter representativo de um 
representâmen através da representação de 
um paralelismo com alguma outra coisa, são 
metáforas.  

Dessa maneira, a imagem é o primeiro componente 

de aproximação entre a poesia e a pintura; a semelhança en-

tre a natureza essencial e a verdadeira arte colocada à dis-

posição da própria arte. Esta perspectiva é corroborada nas 

palavras de Oliveira (1999, p. 38): 

Se a poesia é a transformação do símbolo em 
ícone, isto é, da palavra em imagem visual, 
mental, então a rigor, a poesia é palavra de 
que se acolhe com ênfase a dimensão visual. 
A poesia transgride a lógica, a contiguidade, o 
simbólico. É um símbolo iconizado. A escri-
tura poética, entendida dessa forma, engen-
dra-se em um processo translingüístico e 
emigra para a esfera plástico-espacial das ar-
tes visuais. Poesia e pintura em relação de 
harmonia composicional, comungam de re-
cursos idênticos e se espelham mutuamente.  

Assim, as manifestações de mediação, em busca da se-

melhança, passam pelo olhar do interpretante e das caracte-

rísticas do objeto interpretado, a ponto de se tornar simbó-

lico. Oliveira (1999) analisa que um elemento característico 

da poesia é o imagético, e acompanhando o pensamento de 
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Pound sobre a fenopeia, identificando-a como a criação da 

imagem na mente. Afirma que a poesia chinesa poderia ser 

considerada a mais imagética, ideogramática, sendo assim, 

constata que os objetos aparecem à nossa visão como apa-

rência:  

Desde os primeiros textos teóricos do movi-
mento, o grupo Noigandres apontou o mé-
todo ideogrâmico, introduzido por Fenollosa 
via Pound no Ocidente, como um dos princí-
pios basilares do poema concreto. (MENEZES, 
1991, p. 31)  

Observa-se, assim, no pensamento de Campos 

(2000), a oportunidade dada pela semiótica, em especial à 

contribuição de Peirce, sobre a concepção de que o diagrama 

é um ícone de relação. Já segundo Bosi (1977), a imagem se 

apresenta por meio de áreas, centros, periferias, bordos. É 

possível identificar nela figura e fundo, uma vez que ela é 

carregada de coesão para povoar nossa mente. A imagem é 

representação, formando objetos e provocando sentimen-

tos, sempre buscando a visualidade. Assim, a formação de 

uma representação compreende a imaginação, conforme as 

palavras de Perrone-Moisés (2006, p. 104).  

A imaginação como fuga ou compensação, 
como prêmio de prazer, é exercitada por 



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
323 

todos os seres humanos. Alguns, entretanto, 
exteriorizam sua imaginação, inscrevem-se 
em objetos expostos à percepção de outras 
pessoas. Esse é o modo artístico de exercer a 
imaginação e de compensar o que falta no 
mundo. Não nos importa, por enquanto, o va-
lor desse fazer, isto é, se o objeto produzido 
realiza ou não o objetivo de substituir um real 
insatisfatório. Tentar dar uma forma concreta 
ao imaginado é, de qualquer modo, uma ativi-
dade de tipo artístico.  

A imaginação é a faculdade em que se é permitido 

também representar imagens: a imagem é em primeiro lugar 

uma representação — produzir a imagem como forma e in-

terpretar o que os olhos apreendem — assim, o objeto repre-

sentado é uma aparência, e por meio da imagem é possível 

criar e sentir emoções. Há o ato de “investir em ver” a partir 

das habilidades relacionadas à visualidade. A imagem foi 

amplamente explorada na história da arte e apresentou im-

portância elevada em diversos momentos da história, como 

assegura Richards (1967, p. 30): “a representação na pintura 

corresponde ao pensamento na poesia.” Ela é um pensa-

mento que potencializa a força poética do texto, o ícone que 

se fixa pela sensação visual. O ritmo estabelece a frequência 

à poesia, enquanto a imagem se apresenta por meio de des-

crições da natureza, do caráter mimético e até da apresenta-

ção material da poesia em sua construção plástica. Em 
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muitos poemas percebemos a utilização da página material, 

o suporte, como elemento primordial para a distribuição dos 

versos, a estrutura das palavras e a forma gráfica, aproxi-

mando-se de elementos plástico-visuais. Essas característi-

cas já levam a perceber uma visualidade: elas transformam 

o visível em legível e diferenciam-se das outras formas lite-

rárias e/ou tipologias textuais. Para Pignatari (2005, p. 17), 

“fazer poesia é transformar o símbolo em ícone.”. O sentido 

da poesia também é dado pelas imagens e pelo som, sendo 

assim, a poesia deve ser vista e ouvida. No pensamento de 

Oliveira, alguns autores que defenderam ideias referentes ao 

olhar, na poesia, corroboraram para a compreensão de que 

a imagem pode ser apreendida sem ser tocada, já que as ex-

periências humanas, de certa forma, estão pautadas nos 

cinco sentidos. Calvino (1980) afirma que temos em nós um 

cinema mental que funciona continuamente. A imagem, 

como  semelhança ao cinema, apresenta-se de maneira  va-

riada: como desrealização do objeto e também como forma 

e significado. Calvino defende que há dois tipos de processos 

imaginativos: o primeiro inicia-se na palavra, para a constru-

ção da imagem visual, e o segundo inicia-se na imagem, para 

se concluir na construção verbal. A poesia se faz com 
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imagem, mas para essa definição não encontramos uma 

compreensão simples ou imediata. A palavra imagem apre-

senta inúmeras possibilidades semânticas. No campo literá-

rio, ela exibe conotações variáveis. A pergunta que se faz é: 

o que representa a imagem no poema e em que ponto o re-

presentado extrapola o conceito de representação? 

Autorretrato, de Rosana Ricalde 

 

Figura 2 – RICALDE, Rosana. Autorretrato de Manuel Bandeira, 

(2004).3 

 
3 Fonte: SESC (2012, p. 34). 
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Há sempre um interesse comunicativo quando se 

trata de arte, assim, para analisar a obra de Rosana Ricalde, 

parte-se, inicialmente, da característica do material. A res-

peito da escolha dos materiais, Losada (2010, p. 240, grifo do 

autor) considera que: 

O material condiciona o trabalho do artista. 
Grosso modo, pode-se dizer que, para traduzir 
numa imagem aquilo que vê (ou imagina), o 
artista terá – se estiver utilizando o lápis so-
bre papel – de pensar sua obra em termos de 
linhas, contornos, contrastes de claro e es-
curo; se estiver utilizando a tinta sobre tela, 
terá de formular outros procedimentos, como 
o uso de manchas e contrastes de cores. O 
mesmo será exigido diante da especificidade 
de qualquer outro material e suporte (físico 
ou eletrônico) que o artista vier a incorporar 
ao seu trabalho.  

Ao preparar os materiais, Rosana Ricalde partiu da 

fita rotuladora preta para escrever o poema Auto-Retrato 

(1948) de Manuel Bandeira. Rosana escreveu palavra por 

palavra com a fita rotuladora, várias vezes, até preencher o 

espaço de 50cm x 46cm. Ela escolheu essa medida porque 

considerou próxima ao tamanho dos retratos pintados por 

renomados artistas na História da Arte. A fita rotuladora 

também se aproxima da ideia de estar relacionada ao per-

tencimento, já que, na época em que surgiu, era muito 
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utilizada para demarcar posse de objetos com ela identifica-

dos. O processo criativo se iniciou a partir das decisões que 

a artista  tomou para a  realização dessa obra: escolheu  o 

poema com o título “Âuto-Retrato”, porém não era só a mera 

descrição do artista que ela procurava no poema, mas, tam-

bém, a abrangência de outras implicações poéticas e artísti-

cas que pudessem ser consideradas no que tange o poema e 

o poeta. O poema é composto por letras, palavras, ideias, e o 

quadro a que se refere este texto, apresentado na figura 1, 

também é constituído de palavras que são utilizadas fora de 

seu uso convencional, porque extrapolam o sentido do texto 

e se constituem em imagem. Neste caso, a imagem apresen-

tada no quadro de Rosana Ricalde não segue as convenções 

da representação figurativa, é outra construção, explora ma-

teriais que não são comumente usados na arte para repre-

sentar uma temática como o autorretrato, mas, estabelece 

um modo nada convencional de representação, não utiliza a 

imagem na sua figuratividade óbvia, pelo contrário experi-

menta a representação do autorretrato por meio de palavras 

e de cores. Essa imagem, sem figuras reconhecíveis, se apre-

senta em si mesma, nela dominam as qualidades elementa-

res percebidas sensorialmente como cor, forma, escala, 
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dimensão. A simplicidade dos materiais e da forma dão va-

são a um quadro que envolve uma construção elaborada, no 

sentido de que não pretende representar um objeto reco-

nhecível que está fora dele, sua intenção é construir uma 

imagem que se completa em sua própria existência e repre-

sentação e se aperfeiçoa na semiose em que o observador é 

capaz de realizar quando se percebe no reflexo do vidro e se 

pergunta como seria seu autorretrato. 

A partir dessa reflexão sobre a arte conceitual, que in-

fluencia a obra de Rosana Ricalde, percebe-se que a cognição 

está entrelaçada nessa estrutura e a poesia de Bandeira não 

se revela sem a habitual simplicidade, é necessário assim, re-

tomar a leitura do poema: 

 

“Auto-retrato”, de Manuel Bandeira 

 

AUTO-RETRATO 

 

1 Provinciano que nunca soube 

2 Escolher bem uma gravata; 

3 Pernambucano a quem repugna 

4 A faca do pernambucano; 

5 Poeta ruim que na arte da prosa 

6 Envelheceu na infância da arte, 

7 E até mesmo escrevendo crônicas 

8 Ficou cronista de província; 
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9 Arquiteto falhado, músico 

10 Falhado (engoliu um dia 

11 Um piano, mas o teclado 

12 Ficou de fora); sem família, 

13 Religião ou filosofia; 

14 Mal tendo a inquietação de espírito 

15 Que vem do sobrenatural, 

16 E em matéria de profissão 

17 Um tísico profissional. 

 

(BANDEIRA, 1993, p. 304). 

 

Âo ler “Âuto-Retrato” pela primeira vez, sem preocu-

pação estritamente analítica, talvez não se percebam os con-

trastes e a ironia presentes nos versos. Ao realizar uma lei-

tura com maior concentração e um olhar mais apurado, po-

rém, é possível perceber o trabalho formal, a ludicidade, a 

memória e o divertimento autoirônico do autor. Identificam-

se traços de caricatura, em que o poeta faz afirmações con-

traditórias e exageradas nos versos sobre suas característi-

cas, como ser um poeta ruim ou um “tísico profissional”. Â 

qualidade do autorretrato possibilita pensar no poeta e em 

suas qualidades,  não possuindo  a mesma função  de uma 

biografia, não significando a chamada “realidade”, por este 

motivo pode causar curiosidade, diversão ou inquietação no 

leitor, o que é uma excelente ferramenta para desafiar tanto 

o poeta quanto o público/receptor. Ainda é possível 
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encontrar no poema o recurso do enjambement, o que con-

tribui para dar a impressão de continuidade e de inacaba-

mento. Complementando este recurso, o poeta utiliza tam-

bém os versos estruturados em seis sequências enumerati-

vas, que abordam as características do poeta, separadas por 

ponto e vírgula. Este recurso reforça a ideia de continuidade 

iniciada pelo cavalgamento.  

O poeta também utiliza os recursos de assonância e 

aliteração. A aliteração pode ser identificada pela utilização 

de sons consonantais bilabiais /p/ e /b/ e fricativos sibilan-

tes como /s/ e a assonância e pela exploração dos sons vo-

cálicos nasais, como se verifica nas palavras “pernambu-

cano”, “poeta”, “província”, “prosa”, “piano” e “infância”. O 

poeta procura passar a impressão de brincadeira e ironia 

construída pelo jogo de opostos entre forma e conteúdo, ou 

pela brincadeira de fingir ser um poeta ruim. Os opostos irô-

nicos, neste sentido, podem ser verificados quando notamos 

uma densa elaboração poética que, na superfície da leitura, 

apresenta-se por meio de palavras e justaposições aparente-

mente simplórias. Essa estratégia é muito utilizada por Ban-

deira em grande parte de sua obra, isto é, escrever poemas 

complexos que se mostram, à primeira leitura, simples, o que 
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nos faz lembrar a tônica modernista de amplificar a leitura 

na sociedade sem deixar o trabalho formal de lado. Assim, a 

alta elaboração formal do poema contrasta com a auto des-

crição irônica.  

Dos versos um a quatro, é possível observar a mistura 

de conotação e denotação, o homem comum que passa a ser 

representado pelo homem social. Há uma contradição evi-

denciada pela utilização de um recurso que marca o distan-

ciamento: “Provinciano que nunca soube / Escolher bem 

uma gravata; /Pernambucano a quem repugna / A faca do 

pernambucano; [...].”. Do quinto ao oitavo verso, é possível 

perceber a complexidade com que o poeta brinca entre as 

formas do modernismo e do tradicional, usando a linguagem 

coloquial ao mesmo tempo em que emprega as métricas 

mais rigorosas.  

Do nono ao décimo terceiro verso, há uma mudança 

no ritmo, em que se perde a musicalidade, parecendo que o 

poema se arrebenta, exigindo uma pausa para que se com-

preenda o sentido: “Ârquiteto falhado, músico / Falhado (en-

goliu um dia/Um piano, mas o teclado/Ficou de fora); sem 

família, / Religião ou filosofia; [...].” Neste ponto, além da 
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quebra do ritmo, percebemos a ironia e a intenção de provo-

car o leitor.  

Os últimos quatro versos soam como uma verificação 

de ordem prática: “Mal tendo a inquietação de espírito / Que 

vem do sobrenatural, / E em matéria de profissão / Um tísico 

profissional.”, e funcionam como um suspiro, uma constata-

ção, uma descrença ou angústia que se apresentam no dís-

tico final, um paradoxo entre o profissional e pessoal.  

Outra característica que deve ser levada em conta é a 

linguagem figurada apresentada no poema. Bandeira em-

prega palavras depreciativas, os disfemismos: “provinciano, 

poeta ruim, arquiteto falhado, músico falhado e tísico”. Âs 

antíteses também contribuem para o ar irônico do poema 

como “poeta ruim / arte da prosa” ou ainda “envelheceu na 

infância”. Â ironia aparece nos versos: “em matéria de pro-

fissão, um tísico profissional”, na prosopopeia: “infância da 

arte”, traz a gradação: “sem família, religião ou filosofia” e na 

elipse: “arquiteto falhado, músico falhado”. Percebe-se, na 

obra de Bandeira, uma linguagem figurada elaborada e sua 

intenção é definida para atingir o efeito desejado: esse arti-

fício causa certo impacto à leitura e provoca reação ao recep-

tor, assim, o poeta conduz seu texto na direção almejada. No 
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segundo, quarto, oitavo, décimo segundo e décimo terceiro 

versos, há necessidade de pausas maiores na hora da leitura. 

Há uma necessidade de fazer respirações meditativas, na in-

tenção de fazer parecer que o cansaço e o percurso quebram 

a cadência do poema. As figuras de linguagem são utilizadas 

para dar o contraste e criar o autorretrato com aspecto de 

negação e como força do acaso, circunstâncias da vida que 

foram acontecendo sem consentimento. Os significados do 

poema vão se construindo para oportunizar múltiplas inter-

pretações, relacionando o autor e o homem, o tempo e o con-

texto, o sentimento de melancolia e de frustração. 

Podemos dizer que as correlações descritas acima, 

que incidem  sobre o que  chamamos de materialidade do  

poema, formam elementos que corroboram com a semântica 

que emana do texto, pois intensificam os aspectos auto irô-

nicos, presentes na dimensão intersubjetiva que o poemas 

instaura em sua leitura. Nessa perspectiva, podemos afirmar 

que é uma metacrítica na metalinguagem utilizada com pri-

mor, deixando na subjetividade uma grande metonímia: o 

autor que se expõe, recua e se refaz na literatura, abusa da 

poética e do domínio da linguagem e se apresenta simples-

mente Bandeira, desconstruindo a si mesmo e ao leitor. O 
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poema é composto por letras, palavras, ideias e o quadro de 

Ricalde também é constituído de palavras, estas utilizadas 

fora de seu uso convencional, porque extrapolam o sentido 

do texto e se constituem em imagem. Desta forma, a partir 

da ótica peirceana, há uma iconização dos elementos do po-

ema, bem como dos elementos da obra visual, pois há um 

jogo de semelhanças físicas entre os objetos observados por 

meio do jogo de materialidades: a imagem refletida do ob-

servador, a proximidade entre sons do poema e sensações 

sonoras correlacionais presente na cultura, o ritmo dado 

pela disposição sonora dos fonemas e a significação de con-

tinuidade e imersão. O interessante, é que as fronteiras entre 

ícone, símbolo e índice se misturam a todo momento, pois a 

iconização é entrelaçada com o abstrato dos símbolos e das 

tênues associações.  

O texto poético, da mesma forma, transformado em 

imagem, perde seu caráter conceitual inicial e se reinventa 

com outro sentido: o que pode ser notado em um quadro 

que, observado de longe, parece apenas um retângulo pin-

tado de preto, mas de perto parece um amontoado de letras, 

de palavras, de frases? Neste ponto está o primeiro impacto 

que a obra causa: o receptor precisa se aproximar do quadro 
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para se certificar do objeto que está visualizando, e cabe a 

ele distinguir se o que está vendo tem um simples signifi-

cado. Inicia-se, assim, um processo mental, já que entram em 

cena a cognição, a semiose, a reflexão, bem como a corporei-

dade do receptor. O que se pode perceber, neste momento, é 

o fato de que a imagem não se restringe à palavra escrita, seu 

sentido não está na imagem isolada das palavras escritas 

com fita rotuladora, na cor preta, uma palavra após a outra. 

Ao olhar atentamente para a imagem, bem de perto, o pú-

blico/receptor enxerga seu próprio rosto no reflexo do vidro 

do quadro. Quem o receptor observa neste exato momento? 

Não vê nessa hora a artista Rosana Ricalde, não vê o poeta 

Manuel Bandeira, mas vê o reflexo do seu resto refletido na 

obra de arte. Esse reflexo, do rosto do receptor no espelho, é 

o início do processo cognitivo que a artista procura desenca-

dear com seus autorretratos de poetas. Quando o receptor 

se pergunta sobre a obra, a poesia e o sentido que essa expe-

riência artística proporciona, ele está questionando seu pró-

prio papel nesse contexto. 

Para reconhecer Manuel Bandeira no poema “Âuto-

Retrato”, o receptor precisa estabelecer relação entre os ver-

sos e alguns conhecimentos sobre o poeta e a sua história. 
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Ao ler o poema pela primeira vez, se o receptor não tiver ne-

nhum conhecimento sobre a biografia e a obra do poeta, com 

certeza não terá as mesmas possibilidades de análise que um 

receptor que possua esse conhecimento prévio. 

Para reconhecer características impostas por Rosana 

Ricalde, no quadro referente a este ponto da análise, o exer-

cício de semiose é fundamental, já que se observa a necessi-

dade do campo visual e o reconhecimento imagético, que 

partem dessa captação por meio do olhar, e a leitura do 

texto, que se completa na compreensão da simbologia que a 

obra representa, podendo, desta maneira, recorrer à meta-

linguagem.  

O uso das palavras com representação imagética, tão 

presente na base da poética de Rosana Ricalde, partindo do 

poema de Manuel Bandeira, parece simples, mas exige um 

elo entre as artes e um distanciamento da função usual, que 

se estabelece com a palavra escrita, que perde, de certa ma-

neira, a função de comunicar pelo sentido e assume outros 

tantos sentidos convertendo-se em imagem. Para Peirce, 

(2005, p. 65),  

[...] uma importante propriedade peculiar ao 
ícone é a de que, através de sua observação 
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direta, outras verdades relativas a seu objeto 
podem ser descobertas além das que bastam 
para determinar sua construção.  

Destaca-se, assim, a transformação do uso da palavra 

em outro contexto. O vidro translúcido e o reflexo possibili-

tam a observação da palavra, e através, a produção de outra 

imagem: a complexa tarefa de perceber que personagem 

será esse.  

Uma pergunta surge: como uma pessoa pode usar 

essa expressão “autorretrato” e não realizar um trabalho 

que seja sobre sua imagem ou sobre suas próprias caracte-

rísticas?  

Neste caso, a expressão artística, apoiada na seme-

lhança ou analogia, não significa literalmente o que se apre-

senta na obra. Rosana Ricalde cria um jogo de trocas, desloca 

do sentido usual a imagem e a palavra, constitui outras in-

terpretações a partir de seus autorretratos. Reconhecer-se 

no reflexo do espelho. Essa possibilidade de se reconhecer 

está relacionada com o poder que a imagem exerce sobre o 

receptor, segundo Peirce (2005, p. 40),  

Todo símbolo é, em sua origem, ou uma ima-
gem da ideia significada, ou uma reminiscên-
cia de alguma ocorrência individual, pessoa 
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ou coisa, ligada a seu significado, ou é uma 
metáfora.  

As artes visuais, a literatura e a poesia representam 

parte da história da humanidade e seus registros denotam 

muitas  particularidades e  pensamentos de cada época, pe-

ríodo ou civilização.  Os registros são  expressões de  uma 

sociedade e demonstram suas práticas, crenças e costumes. 

Ao refletir sobre a importância ou o significado que um au-

torretrato pode ter na vida de uma pessoa, é preciso pensar 

nos aspectos físicos, externos, posições sociais, profissões, 

que caracterizam um personagem, mas, o que há de mais sig-

nificativo, pode estar nas questões psicológicas, nos senti-

mentos, no interior do ser humano e não nos aspectos visí-

veis ao primeiro contato visual.  

Nesse universo de sensações, Rosana Ricalde busca 

desenvolver o visível na imagem feita de palavras e no re-

flexo do rosto do receptor, em que o objetivo maior se cons-

titui no olhar para o interior de cada ser humano em busca 

da profundidade da reflexão. Essa questão da busca interior 

se relaciona perfeitamente à análise literária do poema de 

Bandeira, pois envolvem relações intersubjetivas entre obra 

e receptor.  



Olhares sobre os textos: verbal e não verbal 

 

 
339 

Rosana Ricalde recria sua obra e abrange três dimen-

sões: o repertório, as estratégias e a realização. No repertó-

rio estão inseridas as referências pessoais, culturais e seus 

conhecimentos propriamente artísticos. As estratégias se 

constituem da organização do imaginário que coloca em prá-

tica a organização dos materiais e a elaboração da imagem, 

trata-se da realização do objeto em si. E, por último, para se 

tornar um objeto estético é necessário inserir o estilo, a ex-

pressão ou o que se pode ainda chamar de poética pessoal. 

Neste caso, no autorretrato de Ricalde há a retomada do as-

pecto irônico do poema, quando a artista busca o efeito de-

sestabilizador que a obra provoca ao refletir a imagem do 

expectador no vidro que cobre a obra visual. Palavra, ima-

gem, presença e razão se fundem na leitura e na experiência 

diante da obra. Os signos se fundem nas sensações: índice, 

símbolo e ícone se imiscuem na trajetória de fruição, pois 

este é o mote da obra de Ricalde: desconstruir palavras nas 

imagens e fazer as imagens serem pensadas. 

 

Considerações finais 

Como vimos, o estudo apresentado trata de duas 

obras, inspiradas no tema Autorretrato, elaboradas em 
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diferentes materialidades: um poema e um quadro. No caso 

específico dos objetos analisados, nas relações intersemióti-

cas entre as expressões artísticas de Manuel Bandeira e de 

Rosana Ricalde, vimos o diálogo de sensibilidade e olhares 

particulares, criados por procedimentos técnicos e pelos sig-

nificados que constituem cada obra.  

O autorretrato, que aparece em forma de poesia, na 

obra de Bandeira, foi analisado em primeiro lugar, com rela-

ção às características de autobiografia. O poeta se entrega à 

reflexão e analisa a própria maneira de escrever poemas. É 

possível estabelecer ligação entre as características descri-

tas nos versos e na vida de Bandeira, a distinção do eu-lírico, 

carregado de ironia e melancolia, a simplicidade e o caráter 

novidadeiro. 

Bandeira e Ricalde se encontram na visualidade, a 

imagem na palavra e a palavra na imagem, mas também na 

auto ironia e na desconstrução do que poderíamos chamar 

de “ficção do eu”.  Ao atentar-se para o resgate da palavra, 

observamos que tanto Manuel Bandeira quanto Rosana Ri-

calde, em suas obras, reinventam a palavra, tornando-a mais 

icônica, imagética, textual.  
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 Ricalde manifesta sua intenção e a revela partindo de 

um poema, fazendo uma provocação ao receptor. Dessa 

forma, ela busca tirar do receptor da posição confortável e 

habitual da leitura, colocando-o frente ao poema “Âutorre-

trato”, agora emoldurado em um quadro feito com fita rotu-

ladora. A artista faz com que o receptor se enxergue no re-

flexo do vidro e perceba a possibilidade de autorretratar-se 

e interpretar esta obra de uma nova maneira.   

Desse modo, constata-se que Ricalde parte do texto 

poético, letra por letra, palavra por palavra, para chegar ao 

seu produto final: a composição da obra visual. Sua pesquisa 

envolve a palavra com interesse na visualidade, na sonori-

dade, no ato de poder escutar o outro recitar a palavra. Seu 

ato criativo exige concentração, silêncio, introspecção, pes-

quisa.  

Segundo Nova (2005, p. 5), as  

Vozes de dentro e de fora, silêncios, ruídos va-
riados, na multiplicidade de registros sonoros 
ou nas inúmeras possibilidades da imagem da 
letra em poemas visuais que constroem rit-
mos audíveis e imagéticos.  

Dessa maneira, Ricalde explora a palavra como base 

de sua obra, nos mais variados sentidos e possibilidades 
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artísticas. As leituras dos poetas são provocações para a ar-

tista, e cada encontro que ela tem com um novo texto pode 

se transformar em uma ideia que dará início ao próximo tra-

balho.  

Esse direito de reescrever com sua leitura o texto de 

Bandeira, de ler, de não ler, saltar páginas, ou até mesmo ler 

em voz alta, mostra um pouco das inúmeras possibilidades 

que a arte e a poesia oferecem ao receptor, diariamente.  

Ao  explorar a analogia entre o poema e as artes  vi-

suais, percebe-se que na realização das obras aqui analisa-

das, a palavra tem papel determinante na função de vincular 

os opostos; obras artísticas que são diferentes em sua com-

posição material, mas se assemelham quando se aponta para 

a utilização da palavra, da cor, da forma, da rima, da sonori-

dade e da métrica e de seus efeitos no receptor.  

A visualidade que se apresenta é a imagem na palavra 

e a palavra na imagem: quem sabe onde começa a literatura 

e termina a arte, ou onde a visualidade se renova e continua 

a instigar o imaginário? Instaura-se, assim, a certeza de que 

a arte não se encerra numa obra, ela povoa o imaginário hu-

mano e comunica pela cor, pelo reflexo, pelo contexto e pelo 

olhar que se reflete, respeitando, assim, os vários ângulos 
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que possibilitam interpretar a literatura e a arte, de modo 

particular. 
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