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RESUMO 

 

Esta pesquisa vem, em sentido amplo, rever a proposta teórica de Genette (2010) para as 

práticas intertextuais hiperestéticas e, em sentido estrito, propor um novo quadro teórico-

metodológico para futuras análises desse tipo de fenômeno intertextual. Com este intuito, 

partiu-se da análise de um corpus composto por textos não verbais, trinta pares de obras de 

arte de temática bíblica produzidas entre os séculos XIV e XXI, do Renascimento à 

Contemporaneidade. À pesquisa interessou também observar se, entre as obras derivadas, 

ocorreram mais casos de captação ou subversão de sentido em relação ao texto-fonte verbal 

bíblico. A análise justifica-se pelo fato de acreditar-se na possibilidade de definição de novas 

categorias para investigar as práticas intertextuais hiperestéticas, além daquelas já apontadas 

por Genette (2010). Para tanto, adotou-se o Método de Análise Comparativa entre Obras de 

Arte, de Feldeman (2012) e, junto a ele, invocou-se o esquema de análise proposto por 

Barthes (1986), assim como os conceitos de captação e subversão registrados em Charaudeau 

e Maingueneau (2004). A análise revelou constatações significativas, entre as quais se 

destacam: 1ª) Necessidade de alteração da terminologia utilizada por Genette (2010) para as 

ocorrências intertextuais; 2ª) Admissão da ideia já apontada por outros pesquisadores de que a 

alusão é uma ocorrência constitutiva das ocorrências intertextuais derivacionais; 3ª) Definição 

de duas novas categorias para as práticas hiperestéticas, austerismo e transfiguração, além 

das três já apontadas por Genette (2010), transposição, paródia e travestimento; e 4ª) 

Predominância de ocorrências de subversão na relação entre as obras analisadas e o texto 

bíblico fundador. Acredita-se que a investigação da pesquisa ora apresentada possa vir a 

contribuir com os estudos do fenômeno da intertextualidade, em especial, em um campo ainda 

carente de aprofundamento, o qual vem se mostrando muito fértil: o diálogo entre textos não 

verbais. 

 

Palavras-chave: Intertextualidade. Práticas hiperestéticas. Arte. Cenas bíblicas. 
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ABSTRACT 

 

This research was done, in the broader sense, to review Genette’s (2010) theoretical proposal 

of hyper-aesthetic intertextual practice and, in the strict sense, to propose a new theoretical 

and methodological framework for future analyses of such intertextual phenomenon. For this 

purpose a corpus composed of non-verbal texts was analyzed: thirty pairs of biblical-themed 

works of art created between the 15th and 21st century, from the Renaissance to 

Contemporaneity. This research also aimed to detect whether there were more cases of 

capture or subversion of meaning among the derivative works of art in comparison to the 

verbal biblical text source. In the belief of the possibility to define new categories to 

investigate hyper-aesthetic intertextual practice, in addition to those already identified by 

Genette (2010), justified the analysis. Therefore the Comparison Analysis Method of Art 

Works by Feldeman (2012) was adopted as well as the analysis scheme proposed by Barthes 

(1986), and the concepts of capture and subversion registered by Charaudeau and 

Maingueneau (2004). The analysis revealed significant findings, among them notably: 1ª) the 

need to change the terminology used by Genette (2010) for the intertextual occurrences; 2ª) 

acceptance of the idea, already pointed out by other researchers, that the allusion is a 

constitutive occurrence of intertextual derivational occurrences; 3ª) the definition of two new 

categories for the hyper-aesthetic practice, austerism and transfiguration, in addition to the 

three already identified by Genette (2010), transposition, parody and travesty; and 4ª) the 

predominance of capture occurrences among the analyzed art works and the founding biblical 

text. This research may likely contribute to further studies of the phenomenon of 

intertextuality, especially to the dialogue between non-verbal texts, which still lacks a 

greater in-depth study, but has been proven to be a very fertile field. 

  

Keywords: Intertextuality. Hyper-aesthetic Practice. Art. Biblical Scenes. 
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RESUMÉ 

 

Cette recherche vient, au sens large, réviser le tableau théorique de Genette (2010) pour les 

pratiques intertextuelles hyperesthétiques et, à stricto sensu, proposer un nouveau cadre 

théorique et méthodologique pour les futures analyses de ce genre du phénomène intertextuel. 

Avec ce propos, est analysé un corpus composé de textes non verbaux: trente paires d’oeuvres 

d’art de thématique biblique produits entre les XVe e XXIe siècles, de la Renaissance à 

l’époque contemporaine. Cette recherche s’est aussi intéressée à observer si, entre les oeuvres 

derivées, il y a eu plus d’occurrences de captation ou de subversion de sense par rapport au 

texte source verbal biblique. L’analyse se justifie par la croyance à la possibilité de définir des 

nouvelles catégories pour investiguer les pratiques intertextuelles hyperesthétiques et de plus 

celles dèjá proposées par Genette (2010). À cette fin, la Méthode de l’Analyse Comparative 

entre Oeuvres d’Art, proposée par Feldeman (2012), est adoptée conjointement avec le 

schéma d’analyse propos par Barthes (1986), de même que les concepts de captation et 

subversion enregistrés dans Charaudeau et Maingueneau (2004). L’analyse a revelé des 

constatations significatives, parmi lesquelles se sont détachées 1) la necessité d’altération de 

la términologie utilisée par Genette (2010) pour les occurrences intertextuelles; 2) l’admission 

de l’idée dèjá signalée par d’autres chercheurs selon laquelle l’allusion est une occurrence 

constitutive de l’intertextualité derivée; 3) la définition de deux nouvelles catégories pour les 

pratiques hyperesthétiques, austérité et transfiguration, en plus des trois catégories dèjá 

soulignées par Genette (2010), transposition, parodie et travestissement; et 4) la 

prédominance des occurrences de captation dans la rélation entre les oeuvres  analisées et le 

texte source biblique. On croit que cette investigation puisse contribuer aux études du 

phénomène de l’intertextualité, surtout sur un champs spécial qui a bésoin 

d’approfondissement et se montre fertil: le dialogue entre textes non verbaux. 

 

Palavras-chave: Intertextualité. Pratiques hyperesthétiques. Art. Scènes bibliques. 
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1 O MARCO ZERO: À GUISA DE INTRODUÇÃO 

 

A ideia desta pesquisa surgiu, a princípio, em sala de aula, com alunos da 

graduação dos Cursos de Comunicação Social – Jornalismo e Arquitetura e Urbanismo, na 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), em 2012, em aulas de Estética e História da Arte, a 

partir da observação da grande quantidade de releituras de obras de arte, realizadas ao longo 

dos séculos, compreendidos entre a Renascença e a Contemporaneidade. Estas releituras 

apontam para a ocorrência do fenômeno intertextual entre textos1 não verbais, neste caso, as 

obras de arte. Observamos, também, como estas releituras podem ser utilizadas de forma 

pedagogicamente produtiva, em aulas de Língua Portuguesa e de História da Arte, como 

elemento motivador não só de compreensão e produção textual, mas também de análises 

estéticas. Esta constatação ocorreu em momentos em que utilizamos uma relação intertextual 

entre obras de arte para motivar produções textuais dos alunos, em ambas as disciplinas 

citadas. Ainda nos chamou a atenção o interesse notório dos alunos diante da descoberta 

destes casos de intertextualidade. Percebemos que a releitura de uma obra de arte leva o aluno 

a muitos questionamentos críticos em torno dos porquês do fenômeno. Assim, a partir destas 

percepções, aguçamos neles a curiosidade para entender melhor, sob o ponto de vista teórico, 

essas ocorrências intertextuais. 

Logo após estas observações, buscamos os estudos já realizados sobre este 

fenômeno textual e percebemos também a quase ausência de pesquisas e de procedimentos 

metodológicos que respaldassem seguramente possíveis análises do fenômeno entre textos 

não verbais. A partir desta constatação e motivados pelas observações da prática em sala de 

aula, do interesse despertado nos alunos e, a partir das leituras das propostas teóricas já 

existentes para a intertextualidade verbal, verificamos a possibilidade de contribuir 

                                                           
1 Admitimos aqui o conceito de texto de acordo com a perspectiva sociocognitivista, que considera a 
“materialidade textual não como exclusivamente verbal, o que exige um olhar multimodal sobre as estratégias 
textual-discursivas”. Discutimos, também, a pertinência de trazer para as análises situações de interação 
diferentes das normalmente analisadas, o que provoca reflexões sobre os limites formais do texto e aponta 
vislumbres sobre outras manifestações das estratégias textual-discursivas para além dos consensos. (CUSTÓDIO 
FILHO, 2011, p. 67). 
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significativamente para este campo específico do saber linguístico: a intertextualidade 

intersemiótica2. 

Afirmar que a intertextualidade ocorre também para além do texto verbal é 

expressar uma obviedade. Entretanto, percebemos que, apesar das muitas pesquisas3 já 

realizadas em torno desse tema, quase todas elas se debruçam sobre a intertextualidade entre 

textos verbais, na maioria, literários e, em minoria, sobre a ocorrência do fenômeno entre 

textos multimodais, verbais e não verbais, como no caso do texto publicitário e de algumas 

obras de arte de vanguarda. Por isso, consideramos necessário ao desenvolvimento dos 

estudos linguísticos que aprofundemos mais a investigação em torno desse fenômeno entre 

outras produções estéticas, além da literária, com o intuito de contribuirmos para o constructo 

teórico em torno dessa estratégia de textualização em textos não verbais. Assim, ao 

constatarmos a inexistência de um constructo teórico plenamente edificado, notamos também 

a ausência de uma metodologia de análise para as relações intertextuais entre as várias 

semioses estéticas, como pintura, música, escultura, entre outras, definidas por Genette (2010) 

como Práticas Hiperestéticas. 

Para a excelência da compreensão do estudo que nos propomos a apresentar nesta 

tese, é imprescindível esclarecermos que práticas hiperestéticas é a expressão utilizada por 

Genette (2010), no texto Palimpsestos (2010), para definir as relações intertextuais entre 

obras de arte. Para maior clareza do leitor, intercalaremos aqui, sempre que usarmos esta 

expressão, entre as palavras “práticas” e “hiperestéticas”, a palavra “intertextuais”. Adotando, 

portanto, em toda a extensão desta tese a expressão: práticas intertextuais hiperestéticas. Por 

questão de praticidade e para evitarmos repetições exaustivas da expressão por extenso, 

passaremos, em seguida, a utilizar a sigla PIH, sempre que necessitarmos utilizar essa 

expressão. 

Observamos também que todas as ocorrências de intertextualidade cumprem um 

propósito discursivo no texto, sendo exatamente este propósito que leva o autor a recorrer à 

intertextualidade como recurso linguístico. Assim, a função textual-discursiva conduz à 

                                                           
2 Ao utilizarmos a expressão intertextualidade intersemiótica, estamos referindo-nos ao diálogo entre textos de 
diferentes linguagens, como a pictórica, a escultural, a verbal etc., com as quais trabalharemos nesta pesquisa. 
Entretanto esclarecemos que, apesar do uso do termo “intersemiótica”, esta análise não será regida por uma 
fundamentação da Semiótica. 
3 Citamos como exemplos de algumas das pesquisas realizadas: Arbex (2003), Koch, Bentes e Cavalcante 
(2007), Matias (2010), Faria (2012), Modzenski (2012), Nobre (2013). 
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escolha por determinado processo intertextual. Diante desta constatação, além de buscarmos o 

cumprimento do nosso propósito maior, que é propor um quadro teórico-metodológico que 

emergirá do nosso próprio exercício analítico, queremos, ainda, estudar a relação entre as 

obras analisadas e o texto fonte, do qual elas se originaram: a Bíblia. Com esta análise, 

queremos verificar se houve manutenção do conteúdo da obra original na obra recriada, o que 

implicaria em um processo de captação (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004), ou se 

houve alteração deste conteúdo em função de uma intenção crítica ou jocosa, por parte do 

autor, o que implicaria em uma ocorrência de subversão (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2004). 

Os estudos sobre o fenômeno da intertextualidade têm sido preocupação constante 

e incisiva entre os linguistas contemporâneos. Em especial, entre aqueles que investem nas 

seguintes áreas de pesquisa: Linguística Textual, Análise Crítica do Discurso e Análise do 

Discurso de origem francesa. Estudiosos de outras áreas do conhecimento, como a 

Comunicação, também têm se debruçado sobre o fenômeno, mas foi no campo dos estudos 

literários que esses estudos foram, inicialmente, alargados, e este alargamento ganhou grande 

notoriedade também no campo dos estudos linguísticos. Esse interesse maior dos linguistas 

pelo estudo das relações intertextuais é lícito, já que a intertextualidade é um fenômeno de 

natureza verbal e mais propriamente conhecido por meio das relações intertextuais entre 

textos literários. Entretanto, a investigação do fenômeno entre textos literários foi apenas o 

início da percepção investigativa deste fenômeno que agora se espraia para outros elementos 

semióticos que também são constitutivos do texto. 

Como afirma Cavalcante (2012, p. 146-147), o marco histórico desses estudos 

encontra-se no campo da crítica literária, a partir das reflexões de Kristeva (1969), que, por 

sua vez, respaldou-se no dialogismo bakhitiniano. Em Bakhtin (2005), deparamo-nos, pela 

primeira vez, com a abordagem do diálogo entre textos. Desse modo, com Bakhtin (2003), 

foram lançadas as ideias inaugurais que geraram o aparecimento de quase todos os estudos 

posteriores sobre a intertextualidade. Após os estudos de Kristeva (1969), seguiram-se os de 

Genette (1982) e, nesta sequência, quatorze anos depois, retomando e reorganizando o que 

havia sistematizado Genette (2010)4, temos a proposta de Piègay-Gros (1996). Compondo a 

                                                           
4 A partir desta seção, faremos as citações referentes a Genette (2010) considerando a data da tradução do 
Palimpsestos para a língua portuguesa de 2010. 
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lista dos pesquisadores que, em algum momento dos seus estudos5, detiveram-se sobre as 

ocorrências intertextuais ainda destacamos, entre os teóricos pioneiros: Authier-Revuz (1982), 

Sant’Anna (2003), Charaudeau e Maingueneau (2004) e Bazerman (2011). 

Os estudos destes teóricos foram retomados e seguidos por outros pesquisadores, 

como: Arbex (2003), Koch, Bentes e Cavalcante (2007), Matias (2010), Faria (2012), 

Modzenski (2012), Nobre (2013), entre outros. Mesmo tendo constatado um número 

significativo de estudos que retomam o tema em questão, afirmamos que percebemos também 

a existência de possibilidades de continuidade destes estudos, com outras abordagens acerca 

da intertextualidade. Entre estas possibilidades, citamos a que ora propomos: a análise de um 

corpus de ocorrências intertextuais com o intuito de construirmos um quadro metodológico 

para os estudos de PIH. É, portanto, esta certeza da existência de novas possibilidades 

investigativas que nos faz acreditar no valor significativo da proposta ora apresentada para o 

universo dos estudos linguísticos. 

Ao retomarmos o estudo de Genette (2010), temos consciência de que, entre os 

pesquisadores citados, outros já o fizeram. Entre os referidos pesquisadores que já retomaram 

o estudo de Genette (2010), temos não só alguns nomes de referência nos estudos da 

intertextualidade, como é o caso de Authier-Revuz (1982), mas também pesquisadores mais 

novos neste campo do saber linguístico, com pesquisas mais recentes, como: Faria (2013) e 

Nobre (2013). Entretanto, é preciso lembrar que Authier-Revuz (1982) e Nobre (2013) 

detiveram-se em rever a proposta de Genette (2010) apenas no que diz respeito às relações 

intertextuais verbais. E Faria (2013), mesmo tratando das relações entre textos verbo-visuais, 

não se ocupou das PIH, ou seja, o fenômeno da intertextualidade entre outras semioses além 

da linguística.  

Pelo que pesquisamos, não temos notícia de nenhum outro trabalho que tenha sido 

desenvolvido, a partir de Genette (2010), em torno das ocorrências intertextuais nas práticas 

hiperestéticas. Assim sendo, a nossa intenção é, distinguindo-se das propostas citadas, não só 

deixar de lado as relações específicas entre textos verbais e/ou verbo-visuais, como também 

buscar aprofundar o estudo das PIH, com o objetivo de analisar as práticas intertextuais entre 

                                                           
5 Estes estudos estão expostos na revisão de literatura que consta no primeiro capítulo desta tese, no qual 
tratamos da fundamentação teórica. Nesta referida seção, apresentamos, de forma mais detalhada, este histórico 
das pesquisas intertextuais porque algumas delas respaldarão nossa análise, como: Genette (2010) e Charaudeau 
e Maingueneau (2004). 
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os textos não verbais (pintura e escultura) e as relações destas práticas com o texto-fonte 

verbal, o texto bíblico, no intuito de darmos continuidade aos estudos de Genette (2010) em 

torno das PIH, revendo seu processo de categorização e propondo um quadro metodológico 

para a análise destas práticas. 

Após acompanhar o percurso já trilhado por muitos estudiosos da 

intertextualidade e analisar as contribuições já acrescidas por eles, deparamo-nos com a 

seguinte pergunta: de que modo a pesquisa ora proposta para analisar as ocorrências 

intertextuais nas práticas hiperestéticas poderia contribuir para o desenvolvimento dos estudos 

linguísticos? A resposta a esta pergunta é crucial para legitimar e garantir a execução da nossa 

pesquisa. Podemos começar respondendo que a proposta apresentada nesta tese amplia a 

própria concepção de intertextualidade quando propõe a continuidade de um estudo 

linguístico teórico iniciado, mas não plenamente desenvolvido por Genette (2010). Essa 

continuação aqui apresentada em forma de pressupostos, com certeza, abrirá novos caminhos 

para a reflexão em torno do fenômeno da intertextualidade, ampliando assim o campo das 

pesquisas sobre esta vereda linguística, principalmente no caso específico da intertextualidade 

intersemiótica. 

Acreditamos ainda que, ao concluirmos esta investigação, oferecemos um 

caminho metodológico àqueles que queiram investigar este fenômeno linguístico, ocorrendo 

para além do texto verbal. Além disso, o estudo do fenômeno intertextual nos levou também a 

uma válida reflexão em torno do conceito de texto, já que o nosso corpus é constituído de 

exemplos de textos não verbais. Julgamos imprescindível que esta reflexão seja feita porque 

consideramos que ela nos conduziu à consolidação de duas outras questões já há muito 

discutidas nas esferas da linguística contemporânea: 1ª) O termo texto, hoje, não pode ser 

visto como definidor de uma unidade de comunicação apenas verbal; e 2ª) A ideia de que a 

intertextualidade, embora sendo um fenômeno linguístico, extrapola a esfera do verbal e 

ocorre também entre outras semioses. Convém esclarecer que a ação de definir e adotar um 

conceito de texto com o qual trabalharemos nesta pesquisa trata-se de um adendo que 

contribuirá para deixar bem definido o que estamos considerando como texto para o nosso 

corpus. Assim, partindo de uma amostra de imagens de obras de arte, delimitamos o nosso 

tema em torno de uma proposta teórico-metodológica para análise das práticas hipertextuais 

ou práticas intertextuais hiperestéticas, PIH, a partir da intertextualidade entre textos não 
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verbais – pinturas e esculturas – de temática bíblica e as relações destas práticas com o texto-

fonte verbal, o texto bíblico. 

Ao iniciarmos a busca pelas obras que constituiriam o corpus, percebemos, entre 

as inúmeras obras de arte que exemplificam casos de práticas hiperestéticas definidas por 

Genette (2010), um grande número delas que tratam de temas bíblicos. Diante desta 

evidência, decidimo-nos por compor o nosso corpus em torno das obras com esta temática, 

também porque verificamos que este seria um recorte temático que nos proporcionaria ainda a 

possibilidade de dispormos dos fragmentos de textos bíblicos que originaram as obras 

escolhidas. Outras ocorrências intertextuais hiperestéticas que versam sobre temas variados 

não nos permitiriam a possibilidade de recorrer a um texto-fonte verbal como respaldo para a 

análise. Assim, diante da variedade de exemplos dentro desta temática eleita, acreditamos que 

o recorte temático escolhido será uma boa e representativa amostra que dará conta da nossa 

intenção de propor um quadro teórico-metodológico para as PIH. 

Dando seguimento às nossas reflexões, definimos como pressuposto básico da 

nossa investigação a seguinte assertiva: existem categorias de PIH que podem ser apontadas 

além daquelas já definidas por Genette (2010). Esta pressuposição aponta para a possibilidade 

de definição de um constructo teórico mais completo que envolva tanto as categorias já 

definidas por Genette (2010) como também novas categorias que venham a ser definidas. 

Junto a este pressuposto básico, atrelamos outros que nortearam a nossa pesquisa: 1º) É 

possível aplicar, em parte, aos casos de PIH, a mesma terminologia definidas por Genette 

(2010) para as relações transtextuais e hipertextuais; 2º) O momento histórico, a filiação 

estética do autor e o tipo de linguagem artística exercem influências significativas sobre as 

PIHs; e 3º) As ocorrências intertextuais nas PIH têm uma função discursiva definida pela 

intenção comunicativa do autor, que atende às estratégias discursivas de captação e/ou de 

subversão. 

Desse modo, partindo dos pressupostos expostos no parágrafo anterior, nosso 

objetivo geral será a reformulação do constructo teórico proposto por Genette (2010) para as 

PIH. E, em função deste objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos: 1) 

Identificar subtipos de PIH, a partir da análise do corpus; 2) Verificar a aplicabilidade da 

terminologia das relações transtextuais e hipertextuais às práticas hiperestéticas; 3) Analisar a 

influência do momento histórico, da filiação estética do autor e do tipo de linguagem artística 
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sobre as ocorrências de PIH; e 4) Analisar a influência dos elementos citados no objetivo 

anterior sobre as estratégias discursivas de captação6 e subversão7.  

Os pressupostos apresentados nos levaram a formular questões de pesquisa, entre 

as quais destacamos como básica a seguinte: além das categorias de PIH já definidas por 

Genette (2010), quais as categorias que ainda podem ser apontadas para compor um novo 

constructo teórico mais abrangente? Em função do já exposto, outras questões se fazem 

impositivas: 1) De que modo as categorias já definidas por Genette (2010) para as ocorrências 

hipertextuais se adaptam às PIH?; 2) Como se revelam, nas obras analisadas, as influências do 

momento histórico, da filiação estética do autor e do tipo de linguagem artística utilizada?; e 

3) Como se verifica a influência dos elementos citados no objetivo anterior sobre as 

estratégias discursivas de captação e subversão? 

Além desta introdução, das considerações finais, das referências e dos anexos, 

esta tese está organizada em cinco seções assim definidas: 2 O ponto de partida: o respaldo 

teórico acerca da intertextualidade; 3 Uma pausa após a partida: revisão da teoria de 

Genette; 4 O caminho percorrido: a metodologia utilizada; 5 A descoberta no meio do 

caminho: a análise; e 6 A chegada: a nossa contribuição e as considerações conclusivas. 

Na segunda seção, “O ponto de partida: o respaldo teórico acerca da 

intertextualidade”, tratamos da intertextualidade propriamente dita. A princípio, discorremos 

sobre o conceito de texto, porque se faz necessário que esclareçamos qual o conceito de texto 

que adotamos para considerar as obras de arte como tal. Em seguida, apresentamos outras 

reflexões em torno da questão da leitura de imagens, já que nossa pesquisa se desenvolve a 

partir de um corpus composto por imagens de obras de arte. Depois, tratamos do cerne da 

nossa questão de pesquisa, discorremos sobre o nosso tema principal: a intertextualidade; a 

princípio, por meio de considerações gerais que se apresentam a título de introdução. 

Após estas reflexões gerais, dando continuidade ao aprofundamento do tema, 

seguimos discorrendo acerca da intertextualidade segundo a teoria de Genette (2010). E, 

assim, apresentamos uma paráfrase da teoria do autor, principal base teórica da nossa 

                                                           
6 O termo captação aqui utilizado está de acordo com a terminologia utilizada por Charaudeau e Maingueneau 
(2004, p. 173-174). A captação é o processo intertextual no qual ocorre a manutenção do sentido do texto 
original; neste processo, a “intenção” do texto original é conservada. 
7 A mesma fonte citada na nota anterior, de número 6, vale para o termo subversão, sendo que esta, ao contrário 
do processo de captação, subverte o sentido do texto imitado, tomando-o de forma crítica, jocosa ou irônica. 
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investigação e, nesta, abordamos, de forma mais detalhada, a questão da transtextualidade, 

tomada mais especificamente no que diz respeito aos casos das PIH, nosso foco de análise. 

Concluída a apresentação da teoria de Genette (2010), abrimos a terceira seção, 

“Uma pausa após a partida: revisão da teoria de Genette”, destinada aos questionamentos que 

fazemos acerca desta teoria. Nesta seção, encontram-se duas subseções: a primeira, 3.1 

Revisando a teoria de Genette, em que apresentamos oito indagações que problematizam 

alguns pontos cruciais da teoria, em especial, questões pertinentes às PIH e procuramos 

respondê-las no intuito de solucionar os impasses; e a segunda, 3.2 Chegando a um novo 

quadro teórico-metodológico, após os questionamentos pontuados em 3.1, apresentamos uma 

proposta de revisão da teoria no que diz respeito às categorias das PIH. Em outras palavras, 

expomos o resultado dos questionamentos ao qual chegamos após as nossas reflexões, feitas 

na problematização, em torno das postulações genettianas. 

Na quarta seção, “O caminho percorrido: a metodologia utilizada”, como o 

próprio título anuncia, apresentamos a nossa proposta metodológica. Este caminho foi 

percorrido em quatro etapas, assim definidas: em 4.1, apresentamos o nosso método de 

abordagem; em 4.2, expusemos o método de procedimento; em 4.3, explicamos como se deu 

a coleta do corpus; e, em 4.4, apresentamos as etapas da análise dos dados. Para realizar as 

quatro etapas propostas, a metodologia aplicada se desenvolve, inicialmente, a partir do 

método de análise de Feldman (1970), o qual propõe quatro etapas para a análise das obras de 

arte: descrição, análise, interpretação e julgamento. Invocamos, também, para a parte da 

análise, os estudos de Barthes (1986), que propõe três vias para a análise das imagens, por 

meio das mensagens que elas transmitem: mensagem plástica8 (conotada ou simbólica), 

mensagem icônica (ou denotada) e mensagem linguística (ou verbal). Dando continuidade à 

proposta metodológica, na quarta etapa proposta por Feldman (1970), o julgamento, 

recorremos à teoria de Genette (2010), com o intuito de, a partir da proposta dele e por meio 

desta análise, confirmarmos e propormos um novo quadro teórico-metodológico para as PIH. 

E, paralelamente à teoria de Genette (2010), por fim, ainda invocamos Charaudeau e 

Maingueneau (2004) para analisar os casos de captação ou de subversão do texto original 

bíblico. 

                                                           
8 O termo plástica aqui adotado para definir a mensagem conotada ou simbólica foi tomado da releitura feita por 
Joly (1996) sobre a teoria de Barthes. A autora passa a utilizar este termo para definir o conteúdo conotativo dos 
elementos da imagem. Na nossa análise, utilizaremos este termo também. 
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Na quinta seção, “A descoberta no meio do caminho: a análise”, apresentamos o 

desenvolvimento da análise das PIH. Para isso, seguimos o passo a passo descrito na 

metodologia, subdividindo a seção em quatro subseções, assim organizadas: 5.1 

Considerações gerais acerca da análise: breve dissertação introdutória ao que será 

desenvolvido nesta seção; 5.2 Apresentação dos autores e contexto histórico: explanação 

acerca dos autores envolvidos na análise e dos contextos nos quais eles estão inseridos, 

apontando, nesta apresentação, informes que sejam relevantes para a análise do corpus; e 5.3 

Análise do corpus: apresentação da análise propriamente dita, em que se procederá à 

apresentação da relação de captação ou de subversão entre os pares de obras e entre elas e o 

texto bíblico fundador, pautados nos conceitos de captação e subversão definidos em 

Charaudeau e Maingueneau (2004). A seção 5.3, Análise do corpus, foi subdividida em três 

seções, sendo: 5.3.1 Tipificando categorias intertextuais, em que apresentamos o quadro das 

categorias para as PIH após a revisão da teoria e apontamos as ocorrências das categorias 

identificadas na análise; 5.3.2 Demonstrando a análise, em que expomos a análise 

propriamente dita em uma amostra dos casos encontrados, com o intuito de, por meio de 

alguns exemplos selecionados, representar o todo analisado; e 5.3.3 Captações e subversões, 

na qual mostramos os resultados das relações de captação e subversão do texto bíblico. 

Por fim, na sexta seção, A chegada: a contribuição desta pesquisa, fizemos a 

exposição das considerações finais da tese com observações pessoais acerca do estudo 

realizado, destacando as contribuições desta pesquisa. 
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2 O PONTO DE PARTIDA: O RESPALDO TEÓRICO ACERCA DA 

INTERTEXTUALIDADE 

 

Apresentamos nesta seção a base teórica que rege esta pesquisa: a teoria de 

Genette (2010). Para fazê-lo, como já exposto na introdução, optamos por organizar as ideias 

em três espaços discursivos, sendo o primeiro, 2.1, uma reflexão sobre o conceito de texto; o 

segundo, 2.2, considerações acerca da leitura de imagens; o terceiro, 2.3, a intertextualidade: 

uma visão geral e uma visão à luz da teoria de Genette (2010). Neste último, optamos por 

subdividir a discussão em três etapas: na primeira, 2.3.2.1, a transtextualidade, uma 

apresentação geral da teoria do autor; na segunda, 2.3.2.2, a hipertextualidade e as práticas 

hiperestéticas, em que discutimos os casos específicos de hipertextualidade, entre eles, as 

práticas hiperestéticas; e, em 2.3.2.3, as práticas intertextuais hiperestéticas (PIH), uma 

apresentação mais detalhada sobre as práticas hiperestéticas, conforme a apresentação de 

Genette (2010). 

 

2.1 Texto: um conceito 

 

Torna-se indispensável tecer esclarecimentos acerca do conceito de texto com o 

qual trabalharemos aqui, não só pela natureza do corpus que será analisado, mas também para 

evitar possíveis questionamentos futuros sobre este conceito no âmbito da presente pesquisa. 

Com esta intenção, começamos por dizer que ainda não existe um conceito de texto 

definitivamente completo. As tentativas de fazê-lo são inúmeras, e algumas parcialmente bem 

sucedidas, porém nenhuma satisfez plenamente e com precisão esta demanda. Dizer apenas 

que texto é a materialização do discurso, como já se apregoou entre alguns estudiosos da 

linguística textual, é uma afirmação perigosa, assim também como afirmar que a totalidade do 

texto está no cotexto9 configura-se como uma definição incompleta, pois já sabemos que o 

texto se ramifica para além dos seus elementos constituintes visíveis e se constitui também de 

substância imaterial. A microestrutura material, visível e palpável do texto só se torna 

                                                           
9 Entenda-se aqui cotexto como sendo a soma dos elementos verbais e não verbais que compõem a materialidade 
da superfície do texto, segundo definição de Koch (2002). 
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possível pela relação com uma macroestrutura imaterial que está na mente do produtor e do 

interlocutor. Assim, torna-se claro que os limites do texto estão para além da sua existência 

material. É esta a “forte tendência sociocognitivista” (KOCH, 2002) que hoje predomina entre 

os linguistas contemporâneos e à qual se refere Custódio Filho (2012, p. 59), quando discorre 

sobre a noção de texto: “o texto pode ser entendido como um evento no qual os sujeitos são 

vistos como agentes sociais que levam em consideração o contexto sociocomunicativo, 

histórico e social para a construção de sentidos”. Esta afirmação aponta para outras questões 

implicadas na noção de texto, como a da comunicação e da construção de sentido que, 

anteriormente, não foram devidamente consideradas pela linguística tradicional. Novamente 

recorremos a Custódio Filho (2012) para explicitar esta noção sociocognitivista de texto e 

destacar a relação dela com a comunicação e a construção de sentido do texto: 

Assumir um paradigma sociocognitivista estabelece, para a LT, a necessidade de 
uma investigação que esteja atenta aos sistemas de conhecimento 
acionados/construídos quando da produção e interpretação, bem como ao contexto 
sócio-histórico envolvido em cada situação de comunicação. Em virtude da 
conjunção de tantos fatores, vê-se que a tarefa de se comunicar é revestida de uma 
complexidade que demanda a atuação de sujeitos participativos, os quais, ao mesmo 
tempo em que se constroem na interação, a partir da alteridade10, transformam as 
situações, pois trazem para a comunicação suas experiências particulares.Vemos, 
então, que a perspectiva assumida na atualidade investe no entendimento do texto 
como um artefato dinâmico, daí ser apropriado tratá-lo como um evento (altamente 
complexo, como já sugerimos). Essa natureza dinâmica possibilitou uma rediscussão 
sobre os aspectos envolvidos na dinâmica textual. (CUSTÓDIO FILHO, 2012, p. 
60). 

É esta noção sociocognitivista de texto que nos guiará nesta tese. Recorremos 

agora a Cavalcante e Custódio Filho (2010), para seguir com a reflexão sobre texto, numa 

perspectiva sociocognitivista: 

No momento atual nas pesquisas em LT, parece-nos que a metáfora do iceberg 
representa a visão dominante no que diz respeito a determinar o objeto texto que 
serve de análise. Em outras palavras, o que os analistas chamam de texto é uma 
unidade material perceptível (uma ponta) e finita, a qual, para ser 
compreendida/explicada, é relacionada a outras instâncias “menos materiais” (o 
resto do iceberg). Há, portanto, uma unidade de análise perceptível. Essa concepção 
permite que os analistas tenham um objeto visível ao qual se reportar, o que se 
demonstra pelo uso de construções do tipo “O texto sugere que...”, “No texto 
acima...”, “O texto analisado apresenta...”. Em todos os casos, a identificação é 
possível porque remete a uma materialidade perceptível. 

 

                                                           
10 A alteridade é percebida em dois planos: o da consideração do interlocutor e o da consideração de outros 
textos/discursos prévios e futuros. 
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O problema que se coloca na atualidade é a consideração, ainda por fazer, da 
extensão/tamanho dessa materialidade e das diferentes possibilidades de contato 
com ela. Os usos parecem mostrar que, em algumas práticas, a análise da 
materialidade cotextual, mesmo que relacionada às outras instâncias submersas do 
iceberg, não é suficiente para explicar alguns fenômenos. (CAVALCANTE; 
CUSTÓDIO FILHO, 2010, p. 68). 

Para além deste polêmico limite material do texto, interessa-nos ainda tocar em 

outra questão, também polêmica, com relação ao conceito de texto e que diz respeito às 

linguagens utilizadas naquilo que podemos classificar como texto. Até bem pouco tempo, à 

luz de uma visão mais conservadora, aceitávamos confortavelmente a ideia de texto como um 

objeto de constituição apenas verbal. Era o primado do “verbocentrismo” (CUSTÓDIO 

FILHO, 2011, p. 64) que se manteve por muito tempo nas pesquisas da linguística textual. 

Depois, passamos a compreender e aceitar o texto como também constituído pela mescla de 

elementos verbais e não verbais. Até este ponto da evolução dos estudos, não nos deparamos 

com maiores problemas. Entretanto, o que causou e ainda causa, em alguns estudiosos da 

linguística, certo estranhamento, e até tem gerado muito questionamento e discordância, é a 

ideia de aceitarmos como texto uma composição comunicativa na qual observamos ausência 

de elementos verbais, como no caso das obras de arte. Para consolidar esta nova concepção de 

texto, é necessário que consideremos o texto não somente como uma composição verbal, 

exclusivamente linguística, a ser avaliada apenas pela sua estrutura física composta de 

palavras, mas como um evento sociodiscursivo que contenha em si construção de sentido e 

que possa promover comunicação entre interlocutores, mesmo com a ausência de palavras. 

Custódio Filho (2011, p. 66), em reflexão sobre o tema, afirma: “podemos dizer, 

então, que a já aludida natureza multifacetada do texto comporta em sua constituição a 

possibilidade de a comunicação se estabelecer não apenas pelo uso da linguagem verbal, mas 

pela utilização de outros recursos semióticos”. O supracitado autor ainda acrescenta que, a 

rigor, este direcionamento da noção de texto, embora ainda não aceita por unanimidade, não é 

uma novidade. Custódio Filho segue citando outros linguistas, tais como: Koch (2004-2006) e 

Hanks (2008), que, antecipadamente, já haviam defendido esta ideia da pertinência de outras 

linguagens na configuração da construção de sentidos. O mesmo autor ainda lamenta que a 

linguística textual tenha se atrasado tanto no trato desta questão. 

Diante das reflexões até aqui realizadas, percebemos facilmente que definir o que 

é texto com exatidão não é tarefa fácil. Porém, o desenvolvimento dos estudos em torno do 

tema já aponta para consensos possíveis, como afirmam Cavalcante e Custódio (2010, p. 56): 
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“Se, por um lado, é praticamente impossível estabelecer uma única definição de texto que seja 

suficientemente completa, por outro lado, é possível perceber recorrências nas definições que 

apontam para consensos importantes a respeito do panorama atual dos estudos sobre o texto”. 

Entre estes consensos, encontra-se o conceito que acatamos aqui nesta tese, a aceitação do 

texto como “produto/processo sociocomunicativo” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO, 2010, p. 

63) que vai muito além da ideia de texto como apenas composição verbal visível. Essa 

concepção implica em duas alterações básicas no conceito de texto: 1ª) A aceitação de outras 

esferas (contexto, cotexto etc.), além da verbal, na constituição do elemento texto; e 2ª) A 

admissão de texto não apenas composto pelo elemento linguístico, mas também por outras 

semioses. Dando seguimento a esta reflexão, no mesmo artigo aqui mencionado, os autores, 

Cavalcante e Custódio (2010), alertam sobre a repercussão que estas alterações no conceito de 

texto podem acarretar aos estudos linguísticos: “A consideração das múltiplas semioses faz 

estremecer os alicerces de uma disciplina que quase sempre, mesmo em seus estágios mais 

avançados do ponto de vista da capacidade explicativa, centralizou-se na primazia do verbo” 

(CAVALCANTE; CUSTÓDIO, 2010, p. 65). 

É preciso esclarecer que não estamos defendendo a exclusão absoluta do verbo, 

isso nem seria possível em uma abordagem linguística. O que propomos, no campo das 

pesquisas linguísticas, é a aceitação de outras linguagens nas quais também se revelam 

ocorrências de fenômenos de natureza linguística, como a intertextualidade. Defendemos a 

ideia de que estas linguagens, junto à verbal, possam também ser analisadas sob a ótica do 

saber linguístico. Isso implica diretamente no alargamento dos limites do texto, como 

afirmam Cavalcante e Custódio (2010, p. 65): “aceitar o alargamento dos limites do texto não 

pode ser encarado como uma concessão, mas, sim, como o compromisso de discutir 

seriamente os desafios que os usos impõem, mesmo que isso signifique recorrer à falta 

(provisória) de aparato teórico para tratar algumas situações”. E, no sentido de operacionalizar 

as investigações que se ampliam em função desse alargamento proposto para o conceito de 

texto, os autores, Cavalcante e Custódio (2010, p. 65), ainda acrescentam: 

Defendemos que o pesquisador deve assumir toda a complexidade do objeto texto e 
propor análises que deem conta dessa multiplicidade, considerando-se que, ainda 
que se configurem como não verbais, as diferentes manifestações semióticas ou os 
diferentes processos envolvidos em situações de interação sem o verbal passam por 
um tratamento linguístico quando da interpretação; essa seria a decisão mais 
coerente com o panorama atualmente delineado nos estudos sobre o texto. 
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De acordo com a concepção apresentada aqui, consideraremos as obras de arte 

que compõem o corpus desta tese como textos, levando em conta que elas: a) Permitem a 

construção de sentidos; b) Podem ser lidas; c) Transmitem mensagens; e d) Estabelecem 

comunicação com seus interlocutores. Cabe aqui, mais uma vez, recorrermos ao artigo que 

ora parafraseamos, para, por meio das palavras de Cavalcante e Custódio (2010, p. 64, grifos 

nossos), reforçarmos o nosso argumento: 

Podemos dizer, então, que a natureza multifacetada do texto comporta em sua 
constituição a possibilidade de a comunicação ser estabelecida não apenas pelo uso 
da linguagem verbal, mas pela utilização de outros recursos semióticos. Da mesma 
forma que (1) 11, também as pinturas e os sinais de trânsitos são textos, pois 
ambos entram no rol de eventos que se baseiam numa superfície ao mesmo tempo 
em que remetem a elementos sociocognitivos necessários à interpretação. 

Torna-se imprescindível lembrar que, embora o nosso corpus seja composto, 

predominantemente, por imagens de obras de artes plásticas, cuja linguagem não é a verbal, 

devemos deixar ativada na memória a informação de que o componente linguístico far-se-á 

presente neste corpus por meio dos títulos da obra, que também serão analisados, porque 

interferem no processo intertextual, na construção de sentidos, nas estratégias argumentativas 

e nas funções discursivas. E, além destes, lembramos ainda dos fragmentos bíblicos, nosso 

corpus linguístico fundador, em função do qual faremos a análise do fenômeno intertextual 

nas obras plásticas, pinturas e esculturas. Ainda sobre as imagens das obras de arte é coerente 

afirmar que, mesmo que os seus contextos sejam predominantemente não verbais, ainda 

assim, acreditamos na possibilidade de que este estudo possa ser útil às pesquisas em torno do 

texto verbal, de natureza linguística, como já foi explicitado na introdução desta tese. 

 

2.2 Textos não verbais: leitura de imagens 

 

A nossa análise será feita a partir da relação intertextual entre obras de artes. O 

ideal seria que observássemos, ao vivo, todas as obras escolhidas para o corpus. Como isto é 

quase impossível, estas obras serão analisadas por meio de imagens que as representam. 

Desse modo, consideraremos as imagens como se fossem as próprias obras em suas versões 

                                                           
11 O número um (1) aqui se refere a um exemplo citado no artigo. Trata-se de uma tirinha do Cascão, apontada 
como exemplo de texto sem linguagem verbal. (Cf. CASCÃO. São Paulo: Globo, 2006, n. 459, p. 38) 
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originais, já que as imagens retratam, com quase absoluta fidelidade, as obras escolhidas, sem 

nenhuma intervenção posterior nos originais. Assim, quando nos referirmos a uma imagem, 

estaremos nos referindo à própria obra. Para conferir a autenticidade das imagens pesquisadas 

na internet, buscamos respaldo nas referências e imagens publicadas por historiadores e 

críticos de arte, em especial, nas obras de Argan (1992), Janson e Janson (1996), Hauser 

(1998), Gombrich (1999), Farthing (2010), Aumont (2012) e Kindersley (2012). 

Convém advertir que estamos cientes da abrangência semântica que a palavra 

imagem comporta. Por isso, consideramos necessário discorrer brevemente sobre o conceito 

que aqui adotaremos para ela, até para que fique bem claro o sentido ao qual nos referimos 

todas as vezes que utilizarmos esta palavra. Dada esta grande abrangência de sentido, não é 

fácil definir “imagem” com exatidão. O seu significado varia desde o sentido de semelhança, 

como aponta Joly (1996, p. 16), ao se referir à frase corriqueira de alusão à criação do homem 

segundo a versão bíblica: “Deus criou o homem à sua imagem”, o significado da palavra se 

estende ainda no sentido de sombra ou reflexo, como anunciou Platão (1949, p. 32), no 

conceito mais antigo de imagem de que se tem notícia: “chamamos de imagem em primeiro 

lugar as sombras, depois os reflexos que vemos nas águas ou na superfície de corpos opacos, 

polidos e brilhantes e todas as representações do gênero”. Podemos pensar também em 

imagem como mero reflexo em um espelho e, ainda, imagem no sentido de representação. É 

exatamente este último significado, de representação, que adotaremos aqui para a palavra 

imagem. Trabalharemos com a palavra imagem no sentido apresentado por Joly (1996, p. 14), 

“imagem seria um objeto segundo em relação com outro que ele representaria de acordo com 

certas leis particulares”. Assim, essas imagens, representações das obras originais, serão vistas 

por nós como textos não verbais. 

Do mesmo modo do texto verbal, o texto não verbal também deve ser encarado 

como um evento sociocognitivo interacionista. Isso significa dizer que, para fazermos a 

leitura de uma imagem, aqui considerada texto não verbal, necessitamos observar não só o 

que ela nos oferece de imediato em sua materialidade física, mas também o que ela provoca e 

invoca no/do mundo que a circunda. Isso implica na atitude de acionar, em nossas memórias, 

os nossos conhecimentos de mundo, porque só assim poderemos alcançar uma construção de 

sentido satisfatória para a imagem em análise. Assim sendo, a leitura completa de uma obra 

de arte, ou da imagem dela, no caso do nosso corpus, pintura e escultura, vai muito além da 

cena retratada em um quadro ou no limite físico da matéria-prima na qual foi esculpida uma 
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escultura. O que significa dizer que sua existência física é limitada, mas sua existência 

semântica é aberta ao infinito. A imagem possui uma capacidade narrativa que, para ser 

plenamente compreendida, exige conhecimento de mundo para além da cena exibida na obra. 

Fora desta perspectiva, torna-se quase impossível pensar em construção de sentido a partir das 

obras de arte. 

As imagens provocam a nossa imaginação, e nós “só imaginamos aquilo que 

conhecemos” (JANSON, 1996, p. 6). Portanto, para que possamos fazer a leitura de uma obra 

de arte, é necessário que a cena ou os elementos que a compõem já existam culturalmente 

para nós. A nossa leitura de uma imagem estará sempre atrelada a algo que já temos 

registrado em nosso acervo mental. Nesse sentido, em cada nova leitura de imagem que 

fazemos, vamos constatando se esta reafirma ou desconstrói aquilo que já temos registrado na 

nossa memória. No caso específico da nossa pesquisa, isso é muito relevante porque temos a 

intenção de investigar se as representações artísticas dos textos bíblicos reafirmam ou 

questionam o texto-fonte. Em outras palavras, queremos verificar, dentro do limite do nosso 

corpus, quais as obras de arte que captam e reafirmam o conteúdo dos originais bíblicos, e 

quais as que subvertem o conteúdo destes originais. 

As representações dos textos bíblicos, mesmo aquelas que são apenas um retrato 

de personalidade humana ou divina, encerram em si uma potencialidade narrativa, visto que 

estão relacionadas a um contexto histórico-religioso que é evocado no instante em que a 

imagem é observada. Esta evocação contribui decisivamente para a construção de sentido da 

imagem e para que possamos definir se a referida imagem reforça ou subverte o sentido do 

texto original. Por isso, ao lermos uma imagem, como afirma Manguel (2001, p. 38) 

“atribuímos a ela o caráter temporal da narrativa, ampliamos o que é limitado por uma 

moldura para um antes e um depois e, por meio da arte de narrar histórias, conferimos à 

imagem imutável uma vida infinita e inesgotável”. O mesmo pode ser aplicado a outras obras 

de arte, como: uma escultura, uma peça de teatro, um espetáculo de dança etc. 

Para analisar as imagens selecionadas no corpus desta pesquisa, a princípio, 

utilizaremos um esquema básico de análise de Barthes (1986) para a leitura das pinturas, já 

que este tipo de obra é o que predomina no nosso corpus. Por extensão, aplicaremos este 

mesmo esquema para a análise de algumas esculturas. Para analisar uma imagem, Barthes 

(1986) propõe que observemos os elementos que compõem a obra, agrupados da seguinte 
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maneira: 1) Elementos plásticos: formas, cores, composição e textura; 2) Elementos icônicos: 

motivos figurativos; e 3) Elementos linguísticos: os títulos. Para ele, “os signos a serem 

encontrados em uma imagem têm a mesma estrutura que a do signo linguístico, proposta por 

Saussure: um significante e um significado” (JOLY, 1996, p. 50). A seguir, o Quadro1 ilustra 

o que acabamos de afirmar sobre o esquema de análise de Barthes (1986): 

Quadro  1– Esquema de análise de Barthes (1986) 

Signos linguísticos São os significantes verbais. Elementos verbais da composição (títulos 
das obras). 

Signos plásticos 
São os significantes da composição 
visual. 

Elementos denotados na composição 
(forma, cor, textura, composição interna 
das obras). 

Signos icônicos 

Estão ligados aos significados dos signos 
linguísticos e plásticos. Dizem respeito ao 
entendimento da conotação.  

Elementos conotados por meio dos signos 
plásticos (elementos de significação 
sociocultural inseridos ou sugeridos nas 
obras). 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

A partir da análise destes elementos, iremos analisar a relação intertextual entre a 

obra original e a obra derivada e a relação de ambas com o texto fonte, o texto bíblico. Este 

esquema nos ajudará a fazer a análise comparativa entre as obras quando aplicarmos o método 

de Feldman (1970), conforme explicitado na seção Método de procedimento, na página 103, 

na seção 4.2, na qual apresentamos a metodologia desta tese. 

 

2.3 Intertextualidade 

 

A presente seção encontra-se subdividida em duas subseções. Na primeira, 

Considerações Gerais, apresentamos uma revisão histórica dos estudos sobre a 

intertextualidade. Na segunda, A intertextualidade em Genette (2010), discorremos sobre a 

teoria deste autor, detalhando o estudo realizado por ele em torno do fenômeno da 

intertextualidade. Este detalhamento nos levará a uma análise mais minuciosa da teoria que é 

o alvo maior desta investigação e que é, ao mesmo tempo, o respaldo teórico, porque 

representa ponto de partida deste estudo, mas que é também foco de questionamento, porque 

pretendemos revisá-la e desenvolvê-la. Apresentamos a proposta teórica de Genette (2010) 

em três subseções: 2.3.1.1 A transtextualidade, que consiste na apresentação geral da teoria do 

autor; 2.3.1.2 A hipertextualidade e as práticas hiperestéticas, seção na qual tratamos da 
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relação transtextual que mais interessa à nossa análise, entre as cinco apontadas por Genette 

(2010), a hipertextualidade; e 2.3.1.2.1 As práticas intertextuais hiperestéticas (PIH), em que 

discorremos, em especial, sobre a questão que mais nos interessa na teoria de Genette (2010), 

as PIH, tipo de relação intertextual na qual o autor trata da relação entre obras de arte. O 

estudo destas práticas é o objetivo maior da nossa análise. 

 

2.3.1 Considerações gerais 

 

Estamos lidando com um fenômeno linguístico que pode ser facilmente definido 

se quisermos fazê-lo de modo superficial. E assim o fazem os que apenas afirmam que 

intertextualidade é diálogo entre texto. Esta afirmação não deixa de ser verdadeira, mas é 

insuficiente e muito superficial. Ao pensarmos no fenômeno mais detalhadamente e com 

maior profundidade científica, veremos que muitas questões problemáticas surgem quando 

pensamos nos limites deste conceito. O fenômeno ocorre por meio de tantas possibilidades 

que se torna difícil delimitá-lo e isto, consequentemente, compromete uma conceituação 

precisa. Por este motivo, optamos por fazer aqui alguns esclarecimentos iniciais que são de 

fundamental importância para que bem se entenda o fenômeno da intertextualidade e também 

para que sejam percebidas, com precisão, as fronteiras entre ele e outros recursos linguísticos 

que, muitas vezes, com ele se confundem. Mesmo com a reflexão que agora iniciamos, de 

antemão já sabemos que as nossas observações não esgotam as muitas dúvidas e 

desdobramentos que o tema provoca. 

A título de introdução desta fundamentação, destacamos algumas observações que 

consideramos indispensáveis ao estudo deste recurso textual. Neste intento, começamos por 

estabelecer distinção entre dialogismo e intertextualidade, já que estes conceitos são, 

semanticamente, muito próximos e, muitas vezes, são tomados como sinônimos. Em seguida, 

tomamos a questão da distinção entre a intertextualidade ampla ou dialógica e a 

intertextualidade restrita ou stricto sensu. E, por fim, comentamos ainda sobre o ponto de 

vista de construção da intertextualidade, a fim de limitarmos o universo do fenômeno. 

Antes mesmo de apresentarmos conceitos de intertextualidade, uma primeira 

advertência se faz necessária e diz respeito à distinção entre intertextualidade e dialogismo, 
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com o intuito de evitarmos ideias confusas em torno destes dois conceitos. Embora sejam 

ocorrências linguísticas que se aproximam e se entrecruzam, elas são ocorrências distintas. 

Contudo, apresentam uma relação de proximidade muito grande entre si, a ponto de estes 

fenômenos serem confundidos por observadores pouco atentos. Para tanto, tomamos aqui as 

esclarecedoras palavras de Cavalcante e Brito (2011) no seguinte fragmento: 

Enquanto as noções de dialogismo e heterogeneidade enunciativa são constitutivas 
da linguagem, a concepção estrita de intertextualidade com que operamos em nossas 
análises não o é. Toda intertextualidade supõe o caráter dialógico de todo discurso e 
o atravessamento de vozes que representam diferentes lugares sociais que se 
estabilizam e se desestabilizam durante as interações. Mas a recíproca não é 
verdadeira: nem tudo que é dialógico e heterogêneo constitui, necessariamente, um 
intertexto com suas marcas, reconhecíveis para uns, e nem sempre para outros. 
(CAVALCANTE; BRITO, 2011, p. 260-261). 

Conforme a citação, fica clara a distinção entre dialogismo e intertextualidade. 

Toda ocorrência intertextual é, por natureza da própria linguagem, dialógica, mas nem todo 

dialogismo é intertextual. Outra distinção importante é lembrar que o dialogismo é um 

fenômeno “quase invisível”, ou seja, não palpável, não perceptível por marcas deixadas no 

texto, enquanto a intertextualidade, embora nem sempre percebida por todos, como advertem 

Cavalcante e Brito na citação, ela sempre apresentará marcas a serem percebidas. Além destas 

distinções, também é indispensável lembrar que a ocorrência intertextual depende de escolha 

consciente do produtor, já o dialogismo existe em qualquer manifestação da linguagem, 

independente da intenção do produtor do texto. Este esclarecimento está bem colocado em 

Nobre (2013, p. 9): 

Assim, entende-se o dialogismo como um fenômeno efetivamente mais amplo, que 
acaba por abarcar os fenômenos intertextuais, mas não o contrário, uma vez que a 
intertextualidade é uma estratégia que demanda a escolha consciente do produtor de 
um texto, ao passo que o dialogismo, consoante sua natureza constitutiva, existirá 
em qualquer manifestação de linguagem sem possibilidade de livre-arbítrio por parte 
do produtor do texto. O critério de consciência, no mais das vezes, também escapa 
ao produtor quando se está tratando do ‘lugar’ discursivo, uma vez que, tão 
submerso em determinada formação discursiva, o enunciador acaba por reproduzir 
os discursos, legitimando-os. 

Acreditamos que as duas citações aqui apresentadas esclarecem definitivamente 

esta questão da distinção entre dialogismo e intertextualidade. Aproveitamos para esclarecer 

também que, embora alguns estudiosos vejam e concebam a intertextualidade neste sentido 

dialógico, ampliado, bakhitiniano, nossa pesquisa não se debruçará sobre a intertextualidade 

vista desta forma generalizada, mas sim sobre as ocorrências intertextuais tomadas em sentido 

restrito, ou melhor, na relação entre textos. Isso evitará também que o fenômeno da 
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intertextualidade seja visto ilimitadamente, sob qualquer perspectiva ou ponto de vista, 

fazendo com que percamos os limites da ocorrência em questão, o que implicaria na abertura 

dos limites da intertextualidade rumo ao infinito, ao imensurável. Em outras palavras, 

queremos deixar claro que a intertextualidade será considerada aqui a partir da ótica do autor, 

para evitar que consideremos a ótica do locutor e que a intertextualidade perca os seus limites 

e possibilidades de análise. São esclarecedoras as palavras de Nobre (2013, p. 12) em relação 

a esta questão: 

Em síntese, defendendo, então, que a intertextualidade é algo planejado, isto é, 
consciente, e de forma consequente só poderá ser tomada do ponto de vista do autor; 
mesmo que um leitor porventura não recupere a relação intertextual (nos casos das 
alusões, principalmente), ela existirá, pois o produtor do texto teve intenção de 
estabelecer uma relação intertextual e esperava que os potenciais leitores a 
percebessem – perspectiva esta já assumida por Cavalcante (2006, 2008a; 2008b; 
2012) e por Cavalcante e Brito (2011, 2012). 

Em consonância com o que afirmou Nobre (2013), não nos interessa investigar a 

intertextualidade constitutiva como a definem Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 288), nas 

palavras seguintes: “o termo intertextualidade designa, ao mesmo tempo, uma propriedade 

constitutiva de qualquer texto e o conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto 

ou um grupo de textos determinado mantém com outros textos”. Para nós, interessa aqui 

especificamente investigar a intertextualidade no sentido de conjunto de relações entre textos, 

como a definem em segunda opção os autores neste fragmento. Assim sendo, esclarecemos 

que as imagens analisadas por nós nesta tese são dialógicas e intertextuais, entretanto não é 

foco da nossa pesquisa investigar a natureza dialógica delas, mas sim analisar o que elas 

contêm de intertextual. 

Nosso ponto de partida para esta pesquisa não poderia deixar de ser os estudos de 

Kristeva (1974), nos quais ela anunciou a tão conhecida e citada expressão para definir o 

texto: “um mosaico de citações”. É exatamente a composição deste mosaico textual, que se dá 

por meio da intertextualidade, que nos interessa analisar, no intuito de conhecermos melhor as 

partes que o compõem. Acrescentemos ainda que esta percepção da autora, para nós, hoje, 

óbvia, à época causou muitas discussões, uma vez que pôs em questionamento a ideia até 

então consolidada de o autor como único e verdadeiro “dono” do seu próprio texto. Para a 

autora, todos os textos são construídos a partir de um mosaico de citações. Ela ainda 

acrescenta que todo texto é a absorção e transformação de outro texto. A partir desta 
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constatação, houve uma verdadeira revolução na maneira de ver, considerar e julgar o texto e 

a sua gênese. 

Oito anos após os estudos de Kristeva, vem à luz a proposta de Genette (2010), na 

qual o autor define as relações entre textos como transtextuais, apontando cinco tipos ou 

categorias, que são: a intertextualidade, a paratextualidade, a metatextualidade, a 

hipertextualidade e a arquitextualidade. No momento, não detalharemos a proposta de 

Genette (2010) porque o faremos, em breve, na seção na qual trataremos da nossa base 

teórica, exatamente pelo fato de a proposta dele ser o cerne da nossa fundamentação. 

A partir de Genette (1982), Piègay-Gros (1996) dá sequência aos estudos acerca 

das ocorrências intertextuais e apresenta uma nova organização para elas. A autora reagrupou 

as ocorrências intertextuais em um quadro mais simplificado que o apresentado por Genette 

(1982). Na classificação de Piègay-Gros (1996), a síntese que define teoricamente a 

intertextualidade é composta por dois grandes grupos de ocorrências que ela definiu como 

relações intertextuais de copresença (citação, referência, plágio e alusão) e relações 

intertextuais de derivação (paródia, travestimento burlesco e pastiche). É imprescindível 

lembrar, para a reconstrução da linha evolutiva dos estudos da intertextualidade, que tanto 

Genette (2010) quanto Piègay-Gros (1996) detiveram-se a analisar o fenômeno da 

intertextualidade apenas entre textos literários. Apontada esta afinidade, por outro lado, 

convém mencionar que o que se percebe de mais distintivo entre as propostas de Genette 

(1982) e Piègay-Gros (1996) é que ela, nesta nova abordagem, desconsiderou as relações de 

paratextualidade, metatextualidade e arquitextualidade, apontadas por Genette (2010). 

Na galeria dos teóricos que teceram considerações sobre a intertextualidade, surge 

o nome de Authier-Revuz (1982), que, estudando o fenômeno da heterogeneidade 

enunciativa, acresce algo novo aos estudos intertextuais quando convoca a psicanálise e, sob a 

orientação intelectual de Freud e Lacan, a autora acrescenta, ao já definido pelos seus 

antecessores, a inclusão do inconsciente como partícipe constitutivo da heterogeneidade e 

aponta a intertextualidade como um tipo de heterogeneidade não marcada. Diferentemente de 

Genette (1982) e de Piègay-Gros (1996), Authier-Revuz (1990) não teve intenção de 

apresentar proposta classificatória para as ocorrências intertextuais como foi o propósito dos 

dois outros autores. Ela apenas menciona a intertextualidade como um dos tipos de 

heterogeneidade enunciativa. Entendemos que a convocação epistemológica que agora 
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fazemos da Authier-Revuz (1982) não segue o mesmo curso da linhagem bakhtiniana que 

rege o nosso percurso teórico. Entretanto, consideramos prudente mencioná-la somente como 

um registro de um estudo significativo na lista das pesquisas já realizadas. Citamos aqui a 

referida autora apenas com o intuito de dar crédito à sua pesquisa no campo do fenômeno 

intertextual. Por isso mesmo não desenvolveremos a apresentação dos estudos de Authier-

Revuz, uma vez que, como já dissemos, estes seguem um rumo que se distancia da 

epistemologia bakhtiniana à qual nos filiamos. A intenção aqui é apenas mencioná-la entre os 

que estudaram a intertextualidade. 

Apontamos também a contribuição de Sant’Anna (2003), que optou por classificar 

as ocorrências intertextuais em quatro categorias: paródia, paráfrase, estilização e 

apropriação. Na verdade, na prática, deteve-se sobre as três primeiras categorias. A quarta, 

ele mesmo definiu como algo ainda carente de estudo. Talvez, em estudo futuro, interesse-nos 

retomar esta quarta categoria que Sant’Anna não definiu bem, porque, como ele mesmo diz, 

ela se aplicaria mais às artes plásticas, que é o nosso objeto principal de análise. O autor 

pensou a paráfrase, a estilização e a paródia como “processos de (re)criação de textos 

literários” (NOBRE, 2013, p. 33), mantendo-se, portanto, como outros pesquisadores que o 

antecederam, em torno do texto verbal e literário, tais como Authier-Revuz (1982) e Piègay-

Gros (1996). Ainda sobre as reflexões de Sant’Anna (2003), é importante lembrarmos que o 

autor acenou para os aspectos discursivos da intertextualidade. Neste sentido, ele acrescenta 

algo que os estudos de Genette (2010) não apresentaram. Contudo, o modo como Sant’Anna 

propôs esta questão já vem gerando crítica, como o fez Nobre (2013, p. 35). 

Outros teóricos que devem ser considerados neste percurso dos estudos 

intertextuais são Charaudeau e Maingueneau (2004), analistas do discurso, que, embora não 

tenham direcionado os seus estudos para analisar especificamente a intertextualidade, 

expressaram nítida preocupação em relação a esclarecer a distinção entre intertexto e 

intertextualidade, considerando esta “um conjunto de regras implícitas que subjaz o 

intertexto”, enquanto aquele, por sua vez, foi definida como “um conjunto de fragmentos 

convocados (citações, alusões, paráfrases) em um corpus dado” (2004, p. 288). Além desta 

distinção, Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 89), considerando os diferentes campos 

discursivos, apontam dois tipos de intertextualidade que eles definem como interna e externa. 

O primeiro tipo ocorre quando o fenômeno se verifica dentro de um mesmo campo 

discursivo; o segundo, quando a intertextualidade ocorre entre discursos pertencentes a 
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campos distintos. No caso do nosso corpus, podemos admitir a existência de dois campos 

discursivos, considerando as duas linguagens: pintura e escultura. Neste caso, nossa análise se 

realiza predominantemente sobre ocorrências intertextuais internas, já que os pares de 

exemplos analisados pertencem à mesma linguagem, pintura ou escultura, com exceção de 

dois exemplos 12nos quais comparamos uma pintura a óleo a uma pintura vitral e uma pintura 

a óleo a uma escultura. No corpus com o qual trabalhamos, os exemplos de pintura são 

predominantes em relação aos casos de esculturas. 

Mais um nome surge nesta trilha dos pesquisadores da intertextualidade: Koch 

(2002). Os seus estudos interessam-nos, em especial, no que diz respeito à intertextualidade 

temática, por esta ser um dos principais focos da nossa investigação, já que o nosso corpus 

obedece a um recorte temático. Referindo-nos aos estudos da autora, invocamos a parceria 

dela com Bentes e Cavalcante (2007), cujo estudo resultou em uma produção teórica que é 

referência na área. Neste estudo, as autoras discorrem, em primeiro lugar, sobre a 

intertextualidade stricto sensu, subdividindo-a em quatro tipos: temática, estilística, explícita 

e implícita. Em seguida, apontam as intertextualidades e a intertextualidade lato sensu. Além 

destas tipologias, discorrem ainda sobre o détournement, e apresentam ainda outros olhares 

sobre o fenômeno da intertextualidade, destacando partes da teoria de Genette (2010). 

Ainda merecem destaque, nesta lista dos estudos intertextuais, as considerações de 

Bazerman (2006). Em suas reflexões, o teórico americano considera a existência de seis níveis 

de intertextualidade e aponta seis técnicas possíveis para a ocorrência do fenômeno. São elas: 

a citação direta; a citação indireta; a menção a pessoa, a documento ou a declarações; o 

comentário ou a avaliação acerca de uma declaração, de um texto ou de uma voz evocada; o 

uso de estilos reconhecíveis, de terminologia associada a determinadas pessoas ou grupo de 

pessoas, ou de documentos específicos; e o uso de linguagem e de formas linguísticas que 

parecem ecoar certos modos de comunicação, de discussões entre outras pessoas e tipos de 

documentos. O diferencial da proposta de Bazerman (2006) é a questão dos níveis em relação 

às tipologias já existentes e o direcionamento que ele dá ao tema, focando a sua atenção para a 

questão do ensino. 

Nossa intenção, após a leitura de todas as pesquisas citadas, é retomar o estudo de 

Genette (2010), não para rever o que ele definiu em torno da intertextualidade verbal, mas 
                                                           
12 Jesus e Maria Madalena (pintura a óleo a uma pintura vitral) e Cristo e São Tomé (uma pintura a óleo a uma 
escultura) podem ser vistas no Anexo C, na página 271. 
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para repensar e dar continuidade exatamente à sua reflexão acerca das PIH. Esta decisão se 

definiu após a leitura das considerações do autor em torno das PIH, por percebermos pontos 

que podem ser questionados e que apontam para a possibilidade de uma contribuição nova aos 

estudos dos processos intertextuais. Percebemos, também, nos estudos genettianos, uma 

disparidade entre o detalhamento que ele dedica à análise das relações transtextuais 13 e a 

brevidade do texto que trata especificamente das PIH. Convém esclarecer que esta disparidade 

não se trata de um descaso ou descuido do autor. O ocorrido é que o aprofundamento do 

estudo das PIH não estava no centro das atenções de Genette (2010), como ele mesmo 

justifica muito bem. O seu interesse maior foi dissecar as relações transtextuais do tipo 

hipertextual, e assim o fez, entretanto voltando-se apenas para o texto verbal, literário. Desse 

modo, mesmo apontando as PIH, que também são casos de ocorrências hipertextuais, Genette 

(2010) não aprofundou o estudo sobre elas, deixando-o apenas iniciado. Assim, autorizados e 

estimulados pelo próprio Genette (2010), acreditamos não só na possível continuidade desta 

análise, mas também na reelaboração de um constructo teórico mais amplo e mais 

precisamente definido que envolva, de modo mais abrangente, as ocorrências intertextuais 

hiperestéticas. 

O nosso ponto de partida é, portanto, o texto Palimpsestos, de Genette (2010). 

Nele, após o estudo minucioso das relações transtextuais, o autor inicia uma discussão acerca 

das PIH. Entretanto, como já comentamos antes, neste texto, ele apenas inicia uma discussão 

que é muito breve, abordando apenas algumas ocorrências intertextuais entre pinturas, ou seja, 

algumas pinturas e suas releituras. Além destas, ele analisa ainda casos de ocorrências 

intertextuais entre músicas. É exatamente neste ponto dos estudos genettianos, a análise das 

PIH, que sentimos falta de uma precisão maior com relação ao lugar que tais práticas 

hiperestéticas ocupam no quadro teórico-metodológico definido pelo autor. Estas ocorrências 

são casos de transformações ou de imitações? Considerando as subclassificações que Genette 

(2010) aponta nestas duas grandes categorias, as PIH se enquadrariam em quais desses tipos? 

Observamos ainda que a análise do autor se detém somente sobre aspectos textuais, seguindo 

uma orientação estruturalista, o que aponta para a ausência de considerações que envolvam os 

aspectos discursivos relacionados ao contexto sócio-histórico das obras de arte analisadas. A 

partir destas percepções, torna-se notória e necessária a continuidade e o aprofundamento 

destas análises com o intuito de construirmos uma proposta teórico-metodológica mais 

                                                           
13 Para melhor entendermos a hierarquia dessas relações, cf. Figura 19, na página 64. 
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abrangente. Como esse intuito de aprofundamento, apresentamos, a seguir, as principais ideias 

da teoria de Genette (2010). 

 

2.3.2 A intertextualidade em Genette (2010) 

 

A seguir, tratamos especificamente da intertextualidade a partir dos estudos de 

Genette (2010). Para facilitar a compreensão do que agora apresentamos, dividimos as 

observações a serem feitas em duas seções. Na primeira, apresentamos as cinco categorias 

intertextuais definidas por ele; na segunda, discorremos mais especificamente sobre a 

hipertextualidade e, por fim, ainda nesta seção, tratamos das práticas hiperestéticas (PIH), que 

são o ponto exato da teoria de Genette (2010) a partir do qual se desenvolve a nossa pesquisa. 

 

2.3.2.1 A transtextualidade 

 

Para tratar das relações transtextuais apontadas por Genette (2010), comecemos 

por distinguir o uso do termo intertextualidade, conforme o uso geral e conforme a teoria do 

autor. O primeiro esclarecimento importante é lembrar que, enquanto, de modo geral, usa-se o 

termo em questão para definir qualquer diálogo entre textos, independentemente do modo 

como ele aconteça, em Genette (2010), o termo ganha sentido estrito, ou seja, ele é concebido 

como um tipo específico de diálogo e não como qualquer diálogo entre textos. Em sua 

proposta teórica, Genette (2010) usa o termo transtextualidade para se referir, de modo geral, 

às relações intertextuais. Ele concebe a existência de cinco tipos de relações transtextuais: a 

intertextualidade, a paratextualidade, a metatextualidade, a hipertextualidade e a 

arquitextualidade. 

A palavra intertextualidade, usada de modo comum para definir qualquer relação 

entre textos, irá referir-se, na teoria de Genette (2010), a um tipo específico de 

transtextualidade. Portanto, fica claro que o termo intertextualidade, em Genette (2010) 

(2010), não comporta o mesmo significado que carrega quando no uso comum. Na proposta 
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dele, o termo define, especificamente, a relação textual que ocorre por meio de três processos: 

a citação, quando detectamos a presença explícita de fragmentos de um texto em outro; a 

alusão, presença de um texto no outro, mas de modo menos literal, mais discreta; e o plágio, 

relação intertextual menos explícita e mais questionável do ponto de vista ético. Após este 

esclarecimento sobre o sentido do termo intertextualidade segundo a teoria de Genette (2010), 

damos sequência à paráfrase da concepção teórica dele, apresentando os cinco tipos de 

relações intertextuais por ele definidas. 

a) Intertextualidade: como já explicamos no início desta seção, para Genette 

(2010), refere-se somente às ocorrências em que constatamos a presença 

observável e palpável de um texto em outro. É a relação de copresença entre 

dois textos ou vários textos, por meio de citações, alusões ou plágios. Enfim, é 

a presença efetiva de um texto no outro. 

b) Paratextualidade: refere-se à relação entre o texto e os seus elementos 

periféricos: título, prefácio, epígrafes, ilustrações etc. A paratextualidade 

ocorre entre elementos de uma determinada obra. Ela é uma espécie de 

intertextualidade interna do texto com as suas próprias partes, com os seus 

componentes formais. 

c) Metatextualidade: é a relação que se estabelece entre um texto e os 

comentários que surgem a partir dele. Na maioria das vezes, ocorre entre as 

obras e as suas fortunas críticas. Qualquer artigo, resenha, nota, matéria 

jornalística, estudo, ensaio, crítica etc., que verse sobre determinada obra 

mantém com esta uma relação metatextual. 

d) Hipertextualidade: trata-se do processo por meio do qual um texto se deriva de 

outro texto. Segundo Genette (2010), esta relação se dá por meio de dois 

processos: por transformação ou por imitação. É exatamente esta categoria que 

será o foco de interesse dos estudos de Genette (2010). A seguir, na seção 

2.3.2.2, trataremos mais detalhadamente desta relação transtextual. 

e) Arquitextualidade: é a relação mais ampla. Trata-se da maior transcendência 

textual do texto. Diz respeito à relação que um texto estabelece com outros a 

partir do gênero ao qual ele pertence. É a relação transtextual mais abstrata, por 
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tratar-se de uma relação que apenas expressa uma classificação para o texto em 

destaque. A Figura 1 resume o que acabamos de explanar: 

Figura 1– A transtextualidade

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
 

Advertimos que não tomamos em detalhamento as quatro primeiras categorias 

definidas por Genette (2010): intertextualidade, paratextualidade, metatextualidade e 

arquitextualidade. Exploramos somente a hipertextualidade, porque sobre ela pousa o nosso 

olhar investigativo. Também porque, só ela, a hipertextualidade, isolada, já se constitui em 

um universo aberto a uma infindável série de questionamentos. Se fôssemos tratar das demais 

categorias antes daquela que mais nos interessa como objeto de estudo, provavelmente 

alongaríamos em demasia este texto, além de corrermos o risco de nos afastarmos do foco 

principal proposto na tese. 

Genette (2010) faz duas advertências que devem ser comentadas aqui: na 

primeira, ele afirma que os cinco tipos de transtextualidades apontadas por ele não são 

instâncias estanques, sem comunicação ou intersecção, ao contrário disso, como já dissemos 

antes, elas dialogam e podem sobrepor-se. Ele adverte ainda que os cinco componentes da 

transtextualidade devem ser considerados não como categorias de texto, mas como aspectos 

da textualidade. Mesmo assim, embora respeitando esta observação de Genette (2010), 

advertimos também que, em alguns momentos do nosso texto, por considerarmos que estes 
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aspectos têm valor de categorias, usaremos a palavra “categorias” para nos referimos a eles. A 

seguir, comentaremos as observações de Genette (2010) acerca das práticas hiperestéticas, 

parte da proposta do autor que mais interessa à nossa pesquisa. 

 

2.3.2.2 A hipertextualidade e as práticas hiperestéticas 

 

Já tendo comentado sucintamente as cinco categorias, ou aspectos da textualidade, 

tratamos, neste momento, de forma mais detalhada, da hipertextualidade, porque é a ela que 

Genette (2010) mais se dedica em seus estudos e é também, a partir dela, que se desenvolve a 

nossa intenção de pesquisa. Para ele, hipertextualidade é “toda relação que une um texto B 

(que chamarei de hipertexto) a um texto anterior A (que chamarei de hipotexto) do qual ele 

brota de uma forma que não é a do comentário” (GENETTE, 2010, p. 16). Segundo este 

autor, a hipertextualidade é algo muito mais complexo que a intertextualidade vista no sentido 

mais comum, numa relação de copresença, apenas como presença palpável de um texto no 

outro. Assim, Genette (2010) explica que, em seu estudo, partirá dos gêneros oficialmente 

hipertextuais, como a paródia, o travestimento e o pastiche, e irá mais longe, seguindo para 

práticas menos oficiais, algumas que nem têm nome ainda, e que, provavelmente, ele os 

criará. O que Genette (2010) propõe é resolver, do modo mais claro possível, a questão das 

múltiplas possibilidades terminológicas em torno do fenômeno da intertextualidade 

hipertextual. Por isso, sua proposta centra-se sobre a intenção de reforma de classificação 

taxinômica e terminológica, com o intuito de fazer uma “limpeza”, como ele nos diz por meio 

das palavras de Valéry (GENETTE, 2010, p. 36): “limpeza da situação verbal”. 

Para realizar esta limpeza verbal no quadro taxinômico das práticas hipertextuais, 

Genette (2010) inicia a sua “faxina”, afirmando ser necessário, em primeiro lugar, que seja 

retomado o conceito de paródia, já que este é alvo de grande confusão semântica e que esta 

confusão gera uma indefinição que confunde o conceito de paródia com o de travestimento e 

de pastiche. Segundo Genette (2010), a grande confusão em torno do conceito de paródia se 

dá porque costumamos usar o referido termo para designar três ocorrências distintas: ora a 

deformação lúdica (paródia estrita), ora a transposição burlesca (travestimento), ora a 

imitação satírica (pastiche).  
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De acordo com o que explica Genette (2010), a deformação lúdica ocorreria 

quando a letra de um texto fosse alterada e depreciada; a transposição burlesca aconteceria 

quando o conteúdo fosse degradado por transposições estilísticas e temáticas; e a imitação 

satírica ocorreria quando houvesse ridicularização da forma por procedimentos de exageros e 

exacerbações estilísticas. Para que melhor entender essas três definições, até então validadas, 

vejamos o Quadro 2 abaixo. Nos dois quadros apresentados a seguir, a palavra paródia está 

grafada entre aspas intencionalmente, no intuito de chamar a atenção para o fato de que 

estamos, até este estágio dos estudos, nomeando como paródia, de forma generalizada, três 

fenômenos distintos. 

Quadro  2 – Definição I, ainda confusa, de paródia (GENETTE, 2010) 
“PARÓDIA” 

Deformação lúdica Paródia estrita A letra de um texto é alterada e depreciada. 
Transposição burlesca Travestimento O conteúdo de um texto é degradado por transposições 

estilísticas e temáticas. 
Imitação satírica Pastiche A forma de um texto se vê ridicularizada por um 

procedimento de exageros e exacerbações estilísticas. 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Genette (2010) explica que a confusão se dá também pela convergência funcional 

das três fórmulas, visto que as três têm efeito cômico. E essa confusão mascara uma diferença 

estrutural muito mais importante entre os estatutos transtextuais. Conforme podemos verificar 

no Quadro 3, a diferença estrutural é assim apontada pelo autor: 

Quadro  3 – Definição II, revisada, porém, ainda confusa, de paródia (GENETTE, 2010) 
“PARÓDIA” 

Paródia estrita e travestimento Procedem de uma TRANSFORMAÇÃO DE TEXTO. 
Pastiche Procede de uma IMITAÇÃO DE ESTILO. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Como se pode ver analisando mais cuidadosamente o conteúdo dos quadros ora 

apresentados, apesar das distinções estabelecidas, o conceito de paródia permanecia imerso 

em grande confusão, as linhas limítrofes entre os três conceitos são instáveis e tênues. No 

intuito de esclarecer e desfazer esta confusão, Genette (2010) propõe uma reformulação 

conceitual com o (re)batismo dos três termos. Neste (re)batismo, ele sugere a seguinte 

distinção: 
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Quadro  4 – Distinção, ainda confusa, entre paródia, travestimento e pastiche (GENETTE, 
2010) 

RELAÇÕES HIPERTEXTUAIS 
PARÓDIA Desvio de um texto pela transformação mínima. 
TRAVESTIMENTO Transformação estilística com função degradante. 
PASTICHE Imitação de um estilo desprovida de função satírica. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Pelo que se pode ver, apesar da tentativa de esclarecimento apresentada por 

Genette (2010), ao observarmos atenciosamente o Quadro 4 apresentado, constatamos que 

estes conceitos ainda carecem de distinções mais precisas. Findada esta seção de paráfrase da 

teoria do autor, na seguinte, Uma pausa após a partida: revisando a teoria de Genette (2010), 

retomaremos esta questão para tentar esclarecê-la. 

Em seu livro, Palimpsestos (2010), no quadro geral das práticas hipertextuais, 

Genette (2010) dá sequência aos comentários sobre a hipertextualidade, esclarecendo que, nas 

práticas hipertextuais, que são relações de derivações, existem dois tipos de ocorrências: as 

transformações e as imitações. As transformações se apresentam subdivididas em três grupos: 

a paródia, o travestimento e a transposição. As imitações, por sua vez, também ocorrem de 

três maneiras: o pastiche, a charge e a forjação. Para Genette (2010), a imitação é um tipo de 

transformação, mas não é uma transformação redutora. Convém esclarecermos aqui que, neste 

aspecto textual, a palavra “imitação” não tem sentido pejorativo, ela é vista positivamente. 

Desse modo, para o autor, a imitação se sobrepõe à transformação. Para ele, a transformação 

é um processo mais simples, enquanto a imitação é um tipo de transformação indireta que 

poderá exigir mais do autor. Para que melhor se reflita, visualizemos a Figura 2 a seguir que é 

parte do quadro geral das relações transtextuais já apresentado neste estudo. A seguir, 

destacamos apenas a ramificação das relações hipertextuais com suas seis grandes categorias, 

como as define Genette (2010, p. 40): 
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Figura 2 – Hipertextualidade (esquema geral) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

Ao tratar das relações hipertextuais, Genette (2010) aponta para os casos de 

hipotexto originados por imitação e por transformação, uma distinção funcional que implica 

na existência de três categorias funcionais que ele define como regimes; estes dizem respeito 

às funções lúdica, satírica e não satírica (séria). As funções lúdica e satírica envolvem os 

casos de paródia 14, pastiche, travestimento e charge. Os dois primeiros, paródia e pastiche, 

encontram-se no âmbito do lúdico. Os outros dois casos, travestimento e charge, encontram-

se no âmbito do satírico. Entretanto o autor não se detém nesta distinção, ele nos alerta sobre a 

possibilidade de alguns casos dessas ocorrências ficarem entre as três funções apontadas. Não 

exatamente em uma ou em outra. Neste sentido, ele desenvolve minucioso estudo dessas 

variações funcionais que oscilam entre o lúdico, o satírico, o irônico, o humorístico e o 

polêmico. Nesta paráfrase, que ora apresentamos acerca da teoria de Genette (2010), não nos 

deteremos sobre esta especificidade das funções agora citadas, porque, neste momento, nossa 

intenção é apenas parafraseá-lo, no entanto elas serão retomadas na seção seguinte no intuito 

                                                           
14 Importante lembrar que o sentido do termo paródia, na teoria de Genette (2010), difere do sentido comum que 
indica, normalmente, o tipo de retomada de uma obra apenas com função satírica, como nos informa o verbete de 
Houaiss (2009, p. 1437): “paródia obra literária, teatral, musical etc. que imita outra obra, ou os procedimentos 
de uma corrente artística, escola etc. com objetivo jocoso ou satírico; arremedo”. Na teoria de Genette (2010), o 
termo paródia, refere-se a “desvio de texto pela transformação mínima” (GENETTE, 2010, p. 37) e com 
intenção lúdica, não satírica (GENETTE, 2010, p. 39).  
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de apresentarmos algumas ponderações que aprofundam o questionamento em torno das 

referidas funções. 

Agora, centramos a nossa atenção sobre os casos de transformação por 

transposição, que Genette (2010) também batizou de transformação séria, exatamente por ela 

não ter intuito satírico como as quatro ocorrências citadas no parágrafo anterior. Desse modo, 

são as transformações sérias ou transformação por transposição que nos interessam para esta 

pesquisa, embora percebamos ser necessária a retomada, ainda que parcialmente das funções 

“não sérias”, mencionadas no parágrafo anterior, uma vez que o limite entre estas e as sérias 

não está bem definido. Esta fronteira é tênue, e os conceitos se entrecruzam, causando dúvidas 

de definição e confundindo a linha limítrofe entre estas ocorrências. Como já anunciado, 

faremos esta reflexão na seção seguinte que trata das PIH. 

Entre todas estas categorias definidas por Genette (2010), destacamos agora, mais 

detalhadamente, o fenômeno da transposição, um dos tipos de transformação que o próprio 

Genette (2010) considerou a mais importante de todas as práticas hipertextuais “pela 

importância histórica e pelo acabamento estético de certas obras que dela resultam. Também 

pela amplitude e variedade dos procedimentos nela envolvidos” (GENETTE, 2010, p. 61). 

Este recorte teórico em torno das ocorrências de transposição se justifica porque é nesta 

categoria que se encontram as práticas hiperestéticas, ou práticas intertextuais hiperestéticas 

(PIH), com as quais trabalharemos mais especificamente. Torna-se necessário enfatizar que, 

nesta tese, não trataremos dos casos de imitação, porque, como já dissemos, é dentro do 

universo das transformações, mais precisamente, das transformações por transposições ou 

transposição séria que se encontra o nosso alvo de análise: as PIH. 

Antes de tratar especificamente dos casos de transformações por transposições, 

Genette (2010) faz algumas observações importantes que devem ser destacadas aqui. A 

primeira diz respeito à advertência do autor em torno das categorias que irá apresentar para as 

ocorrências transformacionais. Genette (2010, p. 61-62) afirma que não apresentará “uma 

taxonomia hierárquica destinada a distinguir, no seio desta classe, subclasses, gêneros, 

espécies e variedades: com apenas algumas exceções, todas as transposições singulares (todas 

as obras transposicionais) procedem de várias dessas operações ao mesmo tempo”. Logo em 

seguida, ele afirma que a sua intenção é fazer “um inventário de seus principais 

procedimentos elementares, que cada obra combina à sua maneira” (GENETTE, 2010, p. 62). 
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Com estas observações, Genette (2010) esclarece dois detalhes importantes: a possível 

simultaneidade das ocorrências transposicionais e a variável combinação destas ocorrências a 

depender do que ocorre em cada obra. 

Outra observação significativa feita por Genette (2010) é a advertência que ele 

nos faz no sentido de deixar claro que as transformações por transposições serão 

apresentadas em seu texto obedecendo a “uma ordem crescente de intervenção sobre o sentido 

do hipotexto transformado” (GENETTE, 2010, p. 62), ou seja, ele apresentará as categorias 

que provocam transformações nas obras, seguindo uma ordem que vai da mais “suave” a mais 

“intensa”. Em outras palavras: daquela que menos altera o sentido do texto, por ser, 

predominantemente, formal: a tradução, seguindo com as demais que mais interferem na obra 

original, por alterarem a forma e o conteúdo. 

Em função desta determinação, Genette (2010) distingue duas categorias 

fundamentais: as formais e as temáticas. As transposições puramente quantitativas, a priori, 

puramente formais, podem ser de dois tipos: redução e aumento. Estas, por sua vez, podem 

acontecer de várias maneiras. As transposições deliberadamente temáticas derivam textos que 

mantêm o mesmo tema. Entretanto, sobre estas categorias importa esclarecer que essa divisão 

classificatória não implica em uma dicotomia. Muitas vezes, a princípio, a transposição se 

inicia com mera intenção formal e pode vir a se tornar temática ou já pode se iniciar com uma 

deliberação temática explícita, alterando, simultaneamente, conteúdo e forma. Enfim, embora 

possam ocorrer em separado, na maioria das vezes, ocorrem juntas, ora uma, ora outra se 

sobrepondo. 

Em seu estudo, Genette (2010) aponta cinco estratégias de transposição entre as 

quais estão as práticas hiperestéticas, as PIH. Para analisar as PIH, não se faz necessário que 

retomemos nenhuma das outras quatro estratégias apontadas por Genette (2010). Todavia, já 

que as PIH fazem parte deste conjunto, consideramos ser significativo elencar e apresentar, de 

modo breve, todas as estratégias que compõem o grupo das transposições. Por isso, a seguir, 

apresentaremos as tipologias definidas por Genette (2010) como ocorrências de 

transformação por transposição. 

Na exposição que apresentamos aqui, suprimimos os exemplos citados pelo autor, 

porque, neste momento, interessa-nos somente apresentar a síntese teórica. Reforçamos o já 

dito: não iremos fazer estudo detalhado destas categorias porque isso foge ao nosso foco de 
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interesse. Nosso intuito, neste momento, é apenas conceituá-las, para registrar a existência de 

todas elas e chegar à última, que é a que realmente nos interessa: as práticas hiperestéticas. 

Vejamos a seguir os cinco tipos de ocorrências elencados por Genette (2010) como casos de 

transformação por transposição. São elas: a) Tradução; b) Transestilização; c) 

Transformações quantitativas, que ele subdivide em dois tipos: os casos de redução (excisão, 

concisão e condensação) e os de aumento (extensão, expansão e ampliação); d) 

Transmodalização (intermodal e intramodal); e e)Práticas hiperestéticas. Agora, 

explicitaremos essas ocorrências. 

a) Tradução: é o que Genette (2010, p. 63) considera como “a forma de 

transposição mais evidente, e com certeza a mais difundida”. Todas as 

traduções entre as línguas ilustram esta ocorrência; 

b) Transestilização: é quando ocorre uma reescrita estilística, “transposição cuja 

única função é a mudança de estilo” (GENETTE, 2010, p. 69). Este autor 

afirma que, na maioria das vezes, dificilmente encontraremos a transestilização 

em estado livre; ela sempre, inevitavelmente, acompanha outras práticas; 

c) Transformações quantitativas: são os dois tipos antitéticos de transformações 

que Genette (2010) qualifica como puramente formais. Ele as define como 

redução e aumento. A primeira, como sugere o termo, consiste em formas de 

reduzir um texto; a segunda, por sua vez, consiste em três modos de ampliar, 

embora Genette (2010) faça a seguinte advertência: “no meu entendimento não 

há nenhuma que seja puramente quantitativa [...]” (GENETTE, 2010, p. 74). O 

que significa dizer que é quase impossível reduzir ou ampliar um texto sem, de 

algum modo, alterar o seu conteúdo. Nesse sentido, consideramos, de suma 

importância, destacar ainda a seguinte observação de Genette (2010, p. 97) 

acerca das Transformações quantitativas: “Assim como a redução de um texto 

não pode ser uma simples miniaturização, o aumento não pode ser um simples 

crescimento: como não se pode reduzir sem cortar, não se pode aumentar sem 

acrescentar, e ambos os procedimentos implicam em distorções significativas”: 

- Redução: pode ocorrer por excisão, por concisão ou por condensação: 
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• Excisão: é quando ocorre transformação equitativa por meio da qual são 

feitos cortes do texto original sem nenhuma outra forma de intervenção. 

Genette (2010, p. 84) define excisão como “Simples rasuras ou cortes” e 

ainda subdivide esse processo em cinco subtipos: amputação, apara ou poda, 

expurgação, autoexcisão e autoexpurgação; 

• Concisão: é uma síntese de um texto sem supressão de “nenhuma parte 

tematicamente significativa” (GENETTE, 2010, p. 84), ou seja, é uma 

reescrita concisa; 

• Condensação: acontece quando é feita uma síntese do texto original com 

função didática; neste caso, a obra resultante, o hipertexto, não deve ser 

caracterizada como literária. Genette (2010) cita o resumo como a forma mais 

comum de condensação, além da síntese, da súmula, da sinopse e do digest. 

- Aumento: que pode ocorrer por extensão, por expansão, ou por ampliação: 

• Extensão (temática): diz respeito ao aumento do texto original com permissão 

de acrescentarem-se conteúdos que não pertencem ao hipotexto. Genette 

(2010) define a extensão como uma adição maciça. Este processo, nos séculos 

XVII e XVIII, foi muito utilizado no teatro, nas adaptações do teatro clássico 

grego para o neoclássico. Hoje, é muito frequente o uso desse processo nas 

adaptações da grande mídia, do romance para o teatro ou a TV, por exemplo; 

• Expansão (estilística): é a dilatação da forma original de um texto sem que 

haja acréscimo significativo de conteúdo. É, segundo Genette (2010, p. 105), 

um tipo de dilatação estilística que “consiste em dobrar ou triplicar a extensão 

de cada frase do hipotexto”. A expansão é a antítese da concisão; 

• Ampliação: ocorre quando temos, simultaneamente, ocorrências das 

operações de extensão e expansão. Genette (2010, p. 108) afirma que 

extensão temática e expansão estilística são por ele consideradas como os 

dois caminhos fundamentais de um aumento generalizado, que consiste mais 

frequentemente na sua síntese e na sua cooperação, e para o qual ele reservou 

o termo clássico ampliação. 
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d) Transmodalização: Genette (2010) define a transmodalização como “qualquer 

tipo de modificação feita no modo de representação do hipotexto”. Em seguida, 

complementa: “uma transformação no que tem sido designado, desde Platão e 

Aristóteles, modo de representação de uma obra de ficção: narrativo ou 

dramático” (p. 117). Especificando de forma mais detalhada as possibilidades 

de realização do processo de transmodalização, Genette (2010, p. 117) 

acrescenta: 

As transformações modais podem ser, a priori, de dois tipos: intermodais (passagem 
de um modo a outro) ou intramodais (mudança que afeta o funcionamento interno 
do modo). Essa dupla distinção nos fornece, evidentemente, quatro variações. Duas 
são intermodais: a passagem do narrativo ao dramático, ou dramatização, e a 
passagem inversa, do dramático ao narrativo, ou narrativização. E duas são 
intramodais: as variações do modo narrativo e as variações do modo dramático. 

e) Práticas hiperestéticas: a princípio, Genette (2010) refere-se às práticas 

hiperestéticas como transformação de obras literárias para outros códigos, 

como pintura e escultura. Logo em seguida, esse mesmo autor acrescenta sobre 

o termo: as práticas hiperestéticas “definem todas as práticas artísticas de 

segunda-mão, ou hiperartísticas” (GENETTE, 2010, p. 124).  

Como as práticas hiperestéticas são o processo-alvo da nossa investigação, logo 

que concluirmos esta seção, seguiremos, na próxima, tratando especificamente desta 

ocorrência intertextual. 

Embora tenhamos dito que o nosso objetivo é apenas apresentar estas categorias 

que compõem o conjunto das transformações por transposição, queremos, antes de concluir a 

apresentação dos casos de transformação por transposição apontados por Genette (2010), 

deixar registrado que, nas várias leituras que fizemos do Palimpsestos, deparamo-nos com 

algumas indagações, em torno dessas categorias, que mereceriam uma atenção mais 

detalhada, como a constatação de ver a tradução colocada pelo autor entre os casos de 

transposições puramente formais (GENETTE, 2010, p. 117), mesmo tendo ele antes 

afirmado, sobre casos de tradução, que “nenhuma tradução pode ser absolutamente fiel e todo 

ato de traduzir altera o sentido do texto traduzido” (GENETTE, 2010, p. 63). Aqui nos parece 

que há uma lacuna à espera de considerações. Como entender que a tradução seja incluída 

entre aos casos de transposição puramente formal, se já foi dito que “todo ato de traduzir 

altera o sentido do texto traduzido” (GENETTE, 2010, p. 63)? No entanto, como já 
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colocamos no início desta seção, deixaremos o detalhamento destas questões para um trabalho 

futuro ou para outros pesquisadores, porque, neste momento, o nosso foco é analisar o caso 

específico das práticas hiperestéticas. Se nos detivermos sobre estas outras categorias agora, 

com certeza, faremos um desvio na rota em busca do nosso alvo principal. 

Detalhando mais o esquema das relações de transformação por transposição, 

podemos demonstrar, em outro quadro, mais específico ainda, as ocorrências descritas no 

parágrafo anterior, como podemos constatar na Figura 3 a seguir: 

Figura 3 – Quadro da hipertextualidade (destacando os casos de transposição) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

Após esta breve apresentação geral da teoria de Genette (2010), pretendemos 

tratar, especificamente, a partir da próxima seção, das práticas hipertextuais hiperestéticas, 

porque, como já antes anunciado, é sobre elas que se centra a nossa análise. 

 

2.3.2.2.1 As Práticas Intertextuais Hiperestéticas (PIH) 

 

Segundo Genette (2010, p. 124), “Todo objeto pode ser transformado, toda forma 

pode ser imitada, nenhuma arte por natureza escapa a esses modos de derivação que definem 
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a hipertextualidade na literatura e que, mais genericamente, definem todas as práticas 

artísticas de segunda-mão”. Com esta afirmação, Genette (2010) inicia as suas considerações 

sobre as práticas hiperestéticas, e, embora o estudo realizado por ele seja dedicado, 

principalmente, à análise das relações entre textos literários, observa-se que, nesta primeira 

afirmação, ele já anuncia a aplicabilidade da sua proposição teórica às outras artes além da 

literária. Ao tratar das referidas práticas, ele refere-se, a princípio, apenas à hipertextualidade 

na literatura, mas, logo em seguida, acrescenta que “as práticas hiperestéticas definem todas 

as práticas artísticas de segunda-mão, ou hiperartísticas” (GENETTE, 2010, p. 124). Como se 

pode observar pela leitura do fragmento, a pintura e escultura, linguagens artísticas com as 

quais trabalhamos no corpus desta tese, também estão incluídas nestas práticas. 

Torna-se oportuno informar que, após a “caminhada” feita até então pelas veredas 

da intertextualidade, nos estudos do Palimpsestos (2010), antes de começar as observações 

específicas sobre as PIH, Genette (2010) adverte que não vai iniciar uma “nova caminhada” 

ao tratar das práticas hiperestéticas, afirma que vai apenas dar “uma espiada” no assunto, 

“com o propósito de trazer à tona algumas similaridades ou correspondências que revelam o 

caráter transartístico das práticas de derivação” (GENETTE, 2010, p. 124). A partir desta 

afirmação, fica clara a brevidade e superficialidade dos comentários de Genette (2010) sobre 

as PIH. Ele apenas iniciou este estudo. É o que se constata se considerarmos as 145 páginas 

do Palimpsestos, das quais, apenas doze são dedicadas às PIH, e, destas doze, apenas três 

versam sobre as práticas entre as artes visuais; as demais, as outras nove páginas, tratam da 

questão da prática hiperestética musical que não faz parte do nosso objeto de análise. 

Sabemos que não se mede a densidade ou importância de um texto pelo número de páginas, 

que o tamanho de texto não mensura a profundidade de análise, entretanto esta menção feita à 

quantidade de páginas dedicadas aos estudos intertextuais de Genette (2010) apenas aponta 

para as questões às quais ele dedicou-se menos ou mais. Além disso, o texto de Genette 

(2010) sobre as PIH não apresenta estudo sistematizado e detalhado como o que ele fez em 

relação às demais relações intertextuais até então analisadas. O que temos sobre as PIH em 

artes visuais, trata-se apenas de um comentário solto e breve, sem nenhuma sistematização. 

Assim, abre-se, por meio das palavras do próprio autor, um espaço teórico que poderá ser 

preenchido pelos estudos de outros pesquisadores. É exatamente isso que tentamos fazer nesta 

tese. 
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Em seu estudo, Genette (2010) segue apresentando exemplos de transformações 

musicais e pictóricas. Nesta síntese que agora apresentamos, comentaremos os exemplos de 

transformações pictóricas, visto que dizem respeito ao nosso foco de interesse. Já que não 

incluímos no corpus escolhido nenhum caso de intertextualidade musical, também não 

analisaremos os casos de transformações musicais apontados por Genette (2010), por 

considerarmos que, ao tratarmos destas ocorrências, afastar-nos-íamos do nosso objetivo 

maior e abriríamos o leque da análise para além do foco definido pelo corpus composto para 

estudo. 

Em sua análise, Genette (2010) inicia o comentário oferecendo-nos exemplos que 

ele considera correspondentes à paródia literária. Assim, começa por apontar exemplos de 

paródias entre obras de arte e destaca o seguinte caso, que põe em evidência o tão conhecido 

quadro da Monalisa: 

Figura 4 – LHOOQ, de 
Marcel Duchamp 
 
 

Figura 5 – Mona Dali, de 
Philippe Halsman 

Figura 6 – Trinta é melhor 
que uma, de Andy Warhol 

   
Fonte: Disponível em: 
<http://www.marcelduchamp.
net/L.H.O.O.Q.php>. Acesso 
em: 26 set. 2013. 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.examiner.com/arti
cle/salvador-dali-poses-the-
question-why-they-attack-the-
mona-lisa>. Acesso em: 26 set. 
2013. 

Fonte: Disponível em: 
<http://johannaschall.blogspot.co
m.br/2012/11/warum-lachelt-
diese-frau-woran-denkt.html>. 
Acesso em: 26 set. 2013. 

Para Genette (2010), a relação entre as Figuras 4, 5 e 6 trata-se de um exemplo de 

hipertextualidade que ocorre por meio da paródia, porque, temos, neste caso, “um desvio de 

texto pela transformação mínima”. Concordamos que esse exemplo esclarece bem o conceito 

de paródia já que não houve alteração de estilo e foram mantidos quase todos os elementos 
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http://www.examiner.com/article/salvador-dali-poses-the-question-why-they-attack-the-mona-lisa
http://www.examiner.com/article/salvador-dali-poses-the-question-why-they-attack-the-mona-lisa
http://johannaschall.blogspot.com.br/2012/11/warum-lachelt-diese-frau-woran-denkt.html
http://johannaschall.blogspot.com.br/2012/11/warum-lachelt-diese-frau-woran-denkt.html
http://johannaschall.blogspot.com.br/2012/11/warum-lachelt-diese-frau-woran-denkt.html
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que compõem a obra original, tendo esta sofrido apenas pequenas intervenções que lhes 

alteram a construção de sentido e lhe atribuem um tom lúdico. Seguindo com sua análise e 

ainda exemplificando a paródia, Genette (2010) destaca mais um exemplo desta ocorrência 

entre as obras de Jan Van Eyck e Robert Colescott, nas quais os dois pintores retratam o 

famoso casal “Arnolfini e sua esposa”, que intitula os quadros. A estes dois exemplos 

destacados por Genette (2010), acrescentamos mais uma releitura da referida obra, de autoria 

do pintor Benjamin Domínguez: 

Figura 7 – Arnolfini e 
sua esposa, de Jan van 
Eyck 

Figura 8 – Arnolfini e 
sua esposa, de Robert 
Colescott 

Figura 9 – Arnolfini e 
sua esposa, de 
Benjamin Domínguez 

   
 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.fashionbubbles.c
om/quem-somos/historia-do-
vestido-de-noiva-historia-de-
amor-e-matrimonio>. Acesso 
em: 26 set. 2013. 
 

Fonte: Disponível em: 
<http://archive.newmuseu
m.org/index.php/Detail/Oc
curre>. Acesso em: 26 set. 
2013. 

Fonte: Disponível em: 
<http://artodyssey1.blogsp
ot.com.br/2010/04/benjami
n-dominguez-benjamin-
dominguez.html>. Acesso 
em: 26 set. 2013. 

Observando a relação entre as três imagens, percebemos claramente a intenção 

jocosa das figuras 8 e 9. Na Figura 8, a senhora Arnolfini foi pintada com pele negra, e as 

cores do ambiente diferem muito dos tons terrosos e quentes do quadro original. As cores em 

tons de neon conferem um ar de contemporaneidade à tela, afastando-a consideravelmente da 

versão original. Essa nova versão, de certo modo, desconstrói o padrão do casal da nobreza 

medieval e provoca uma série de novas indagações a partir desta releitura. Na Figura 9, o 

casal está nu, a senhora não está grávida, e o marido apresenta tatuagens em seu corpo. Esta 

segunda releitura afasta-se ainda mais do cenário medieval no qual está inserida a obra 

original. Neste caso, estamos diante de dois exemplos de paródia, nas figuras 8 e 9. Nelas, 

observa-se o mesmo que comentamos em relação ao exemplo da Monalisa, uma vez que 

também nessas figuras foram mantidos o estilo e a cena com os elementos principais da obra, 

http://www.fashionbubbles.com/quem-somos/historia-do-vestido-de-noiva-historia-de-amor-e-matrimonio
http://www.fashionbubbles.com/quem-somos/historia-do-vestido-de-noiva-historia-de-amor-e-matrimonio
http://www.fashionbubbles.com/quem-somos/historia-do-vestido-de-noiva-historia-de-amor-e-matrimonio
http://www.fashionbubbles.com/quem-somos/historia-do-vestido-de-noiva-historia-de-amor-e-matrimonio
http://archive.newmuseum.org/index.php/Detail/Occurre
http://archive.newmuseum.org/index.php/Detail/Occurre
http://archive.newmuseum.org/index.php/Detail/Occurre
http://artodyssey1.blogspot.com.br/2010/04/benjamin-dominguez-benjamin-dominguez.html
http://artodyssey1.blogspot.com.br/2010/04/benjamin-dominguez-benjamin-dominguez.html
http://artodyssey1.blogspot.com.br/2010/04/benjamin-dominguez-benjamin-dominguez.html
http://artodyssey1.blogspot.com.br/2010/04/benjamin-dominguez-benjamin-dominguez.html
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incidindo sobre eles alterações mínimas. Ainda exemplificando a paródia, Genette (2010) 

destaca mais um exemplo, desta vez entre as obras de Picasso e Peter Saul: 

Figura 10 – Guernica, de Picasso Figura 11 – Liddul Guernica, de Peter 
Saul 

  
Fonte: Disponível em: 
<http://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/gu
ernica>. Acesso em: 26 set. 2013. 

Fonte: Disponível em: 
<http://flickrhivemind.net/Tags/petersaul/Intere
sting>. Acesso em: 26 set. 2013. 

 
Nestes exemplos da Guernica, temos mais um exemplo de paródia apontado pelo 

autor. Porque, segundo o conceito de Genette (2010), a paródia ocorre quando verificamos 

desvio de um texto por transformação mínima com intenção lúdica, não satírica. Na paródia, 

não ocorre alteração de estilo. É uma transformação semântica. Neste caso, a obra derivada, 

apontada na Figura 11, retoma a obra original, mantendo o mesmo estilo cubista, e apenas 

alterando pequenos detalhes da anterior, como a cor, ou a inclusão do rosto do próprio Picasso 

entre as figuras que povoam a obra. A inclusão da cor e do rosto do autor apresenta uma 

homenagem ao próprio artista, o que, para nós, também pode ser considerada uma releitura 

parodística do original. Há uma intenção lúdica expressa na obra derivada que suaviza a 

tensão apresentada pela cena de guerra narrada na obra original, entretanto, a obra derivada 

não se afasta do tema da obra apresentada na Figura 10. 

Seguindo a sequência das reflexões de Genette (2010), deparamo-nos com outra 

ocorrência no quadro geral das práticas hiperestéticas: a imitação. Ao definir a imitação, 

Genette (2010) esclarece o conceito e o valor estético desta prática e a diferencia da mera 

cópia desprovida de valor estético. Genette (2010) classifica a imitação artística em dois tipos: 

a imitação direta e a imitação indireta. A primeira, a direta, ele subdivide em três 

ocorrências: aquela que é feita pelo próprio artista, aquela que é feita pelo seu ateliê e ainda a 

que é feita por outro artista. Essa última apresenta a finalidade de aprendizagem ou de fraude. 

A segunda, a indireta, Genette (2010) define como sendo um tipo de imitação “à maneira de 

um mestre” e adverte que, neste caso, a prática tende muito à falsificação, porque são muito 

http://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica
http://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica
http://flickrhivemind.net/Tags/petersaul/Interesting
http://flickrhivemind.net/Tags/petersaul/Interesting
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comuns os casos em que a imitação de um mestre é feita de modo desonesto, o que culmina, 

muitas vezes, em fraude. Resumindo a paráfrase que fizemos das palavras de Genette (2010), 

acerca da imitação, temos a Figura 12 seguinte: 

Figura 12 – Imitação (GENETTE, 2010) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

Genette (2010) acrescenta que esta prática não se verifica na música, nem na 

literatura. Ou seja, ela é mais própria da pintura e da escultura. Entendemos e concordamos 

que não é possível fazer este tipo de releitura com obras literárias e musicais dada a própria 

natureza destas duas linguagens. Entre os exemplos mostrados por Genette (2010), 

destacaremos aqui apenas um que exemplifica um caso de cópia do tipo réplica feita pelo 

próprio autor. O original data de 1738, e a reaplica, de 1744, havendo assim um intervalo de 

seis anos entre as duas obras. Muitas são as indagações possíveis sobre o que teria levado o 

autor a fazer uma réplica de sua própria obra seis anos depois de ter concluído o original. 
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Figura 13 – Bénédicité, de 
 Chardin 

Figura 14 – Bénédicité, de 
Chardin 

  
Fonte: Disponível em: 
<http://www.baroque.it/arte-
barocca/la-pittura-barocca/jean-
baptiste-simeon-chardin.html>. 
Acesso em: 3 out. 2013. 
 

Fonte: Disponível em:  
<http://www.baroque.it/arte-
barocca/la-pittura-barocca/jean-
baptiste-simeon-chardin.html>. 
Acesso em: 3 out. 2013. 

Após esta reflexão sobre a cópia artística, Genette (2010) aponta vários exemplos 

de travestimento entre pinturas que, segundo ele, consiste no “refazer de uma pintura, da qual 

seriam preservados o tema e os elementos estruturais importantes, executados num outro 

estilo pictórico” (GENETTE, 2010, p. 225). Em outras palavras, o travestimento trata-se de 

uma transformação estilística de um texto. Esta transformação tem função degradante, 

portanto apresenta teor depreciativo. Entre os vários modelos destacados por ele, escolhemos 

um exemplo para apresentar nesta seção, o qual se dá entre as obras de Velázquez e Picasso. 

A primeira, criada em estilo tradicional, uma pintura acadêmica bem marcada pelos traços do 

Barroco 15, e a outra concebida num estilo bem vanguardista, tipicamente cubista 16. De acordo 

com o que aponta Genette (2010), é exatamente esta mudança de estilo que define o 

travestimento, como se pode verificar ao compararmos as figuras 15 e 16 a seguir. Vejamos 

os exemplos: 

                                                           
15 Os elementos que definem o estilo barroco na obra são, especialmente, em termos de elementos plásticos: a 
predominância dos tons terrosos; o uso do jogo de luz e sombras; o ponto de fuga centralizado e marcado pela 
iluminação exterior; além dos vários planos marcados pelo uso da perspectiva. Em termo de conteúdo: o 
realismo da cena apresentada que põe em foco personagens infantis, quase anônimas, quando os personagens que 
deveriam estar retratados em primeiro plano deveriam ser o rei e a rainha; crianças retratadas com rostos 
“adultizados”; a época histórica que nos coloca diante de uma cena acontecida na corte do Rei Felipe IV, na 
Espanha do século XVII, época da plenitude barroca da Europa seiscentista. E, ainda, a presença do próprio 
artista que se incluiu na cena narrada. 
16 O estilo cubista é facilmente percebido pela geometrização e fragmentação da cena apresentada na obra. 
Considerando a composição técnica, a ausência do uso de perspectiva e ausência de definição de um ponto de 
fuga também apontam para o estilo cubista. Quanto ao conteúdo, observamos a sugestão de um cenário que 
sugere um ambiente de favela, ao contrário do ambiente nobre da obra original. 

http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
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Figura 15 – As Meninas, de 
Velázquez 

Figura 16 – As Meninas, 
de Picasso 

  
Fonte: Disponível em: 
<https://peregrinacultural.wordpre
ss.com/tag/velazquez/>. Acesso 
em: 3 out. 2013. 

Fonte: Disponível em: 
<http://search.it.online.fr/cover
s/?p=63>. Acesso em: 3 out. 
2013. 

Embora Genette (2010) tenha destacado, em primeiro lugar, exemplos de paródia 

e de travestimento, que são casos de derivação por transformação, ele afirma que, na pintura, 

as ocorrências de imitação são mais frequentes que as de transformação. Lembramos aqui 

que, para Genette (2010), a imitação pode ocorrer de três maneiras: por meio do pastiche, da 

charge e da forjação. Sobre o pastiche, Genette (2010) adverte que a própria palavra veio da 

música, depois foi utilizada para a pintura e, por fim, estabeleceu-se na literatura. Segundo 

ele, o pastiche é “a prática da imitação fraudulenta, porque mais rentável, é muito mais 

disseminada na pintura do que em qualquer outro campo”. Genette (2010, p. 226) aponta a 

principal característica do pastiche: a imitação indireta, que ele considera a “imitação da 

maneira de um mestre realizada em uma performance nova, original, que ainda não consta no 

seu catálogo”. Com relação a esta última reflexão, ficou-nos a impressão de que o conceito e 

os exemplos de pastiche estão próximos demais do conceito e dos exemplos de cópia 

artística, antes comentados. Após a exposição da teoria de Genette que ora estamos 

apresentando, na seção 2.4, retomaremos estes conceitos para melhor analisá-los e distingui-

los. 

Cabe aqui a seguinte indagação para futura investigação na seção seguinte a esta: 

o que Genette (2010) define como pastiche por meio da imitação indireta não se confunde 

com o que ele define como cópia artística? Ou estes se distinguem somente por meio da ação 

do autor de ser ou não fraudulenta? Em termos estéticos, o que distingue uma cópia artística, 

feita pelo próprio autor ou por um discípulo dele no ateliê do próprio artista, de uma imitação 

fraudulenta e perfeita como as do holandês Van Meegeren, que “enganaram” até grandes 

https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/velazquez/
https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/velazquez/
http://search.it.online.fr/covers/?p=63
http://search.it.online.fr/covers/?p=63
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especialistas em arte? Até aqui, chegamos à conclusão de que estes conceitos precisam ser 

repensados. Para aprofundar a reflexão, pensemos a partir de um dos exemplos de imitação 

indireta mostrados por Genette (2010). Referimo-nos aqui, nas figuras 17 e 18, ao já citado 

exemplo da obra “Moça com brinco de pérola”, do pintor holandês Vermeer, agora 

comparada a uma das falsificações de Van Meegeren. 

Figura 17 – Moça com Brinco 
de Pérola, de Vermeer 

Figura 18 – Pseudo-Vermeer, 
de Meegeren 

  
Fonte: Disponível em: 
<http://virusdaarte.net/jan-
vermeer-moca-com-brinco-de-
perola/>. Acesso em: 3 out. 
2013. 

Fonte: Disponível em: 
<http://flyingfox.jonathanjanson.co
m/tag/van-
meegeren/#.VAkaJ_ldUrU>. 
Acesso em: 3 out. 2013. 

 
 

 

Concluindo, Genette (2010) afirma que um imitador habilidoso pode, facilmente, 

assinar falsificações em pinturas feitas “à moda de” algum artista já consagrado. Para Genette 

(2010), este exemplo equivaleria ao pastiche literário declarado. E este seria um uso negativo 

do recurso. Mas, por outro lado, ele afirma que a imitação pode desempenhar papel relevante 

na formação de um artista. Em seguida, ele cita vários exemplos de grandes artistas que 

começaram imitando outros: “Goya começa imitando Velázquez, ou Picasso imitando 

Lautrec, exatamente como Mallarmé no início, mais ou menos conscientemente se faz à custa 

de Baudelaire, ou Wagner à custa de Meyerbeer” (GENETTE, 2010, p.127). 

Por meio da análise do corpus escolhido para esta tese, acreditamos que 

poderemos identificar outros tipos de práticas hiperestéticas ainda não apontadas por Genette 

(2010). Como também acrescentar a este estudo já realizado por ele as funções textual-

discursivas que estas PIH desempenham. A título de síntese, após esta breve apresentação do 

estudo de Genette (2010) acerca das PIH, podemos resumir o que foi definido por ele na 

http://virusdaarte.net/jan-vermeer-moca-com-brinco-de-perola/
http://virusdaarte.net/jan-vermeer-moca-com-brinco-de-perola/
http://virusdaarte.net/jan-vermeer-moca-com-brinco-de-perola/
http://flyingfox.jonathanjanson.com/tag/van-meegeren/#.VAkaJ_ldUrU
http://flyingfox.jonathanjanson.com/tag/van-meegeren/#.VAkaJ_ldUrU
http://flyingfox.jonathanjanson.com/tag/van-meegeren/#.VAkaJ_ldUrU
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Figura 19. Em seu estudo, ele aponta quatro tipos de ocorrências intertextuais entre as PIH: a 

paródia, o travestimento, o pastiche e a imitação. As reticências colocadas no quadro a 

seguir, após a imitação, indicam a possibilidade de definirmos, no curso da análise, outros 

tipos de PIH, além das que já foram assinaladas por Genette (2010). 

Figura 19 – Ocorrências de PIH (GENETTE, 2010) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

Feita esta paráfrase do pensamento genettiano acerca das práticas hiperestéticas, 

consideramos ser necessária uma retomada detalhada dos conceitos de hipertextualidade por 

transformação: paródia, travestimento e transposição, para que, a partir desta revisão, seja 

possível esclarecer, com segurança, em que se constitui cada um e o que distingue estas 

ocorrências, para, assim, dar continuidade ao estudo de Genette (2010) sobre as referidas 

práticas. Na seção seguinte, tratamos desta necessária revisão. 

Outra questão que merece ser retomada no texto de Genette (2010) é a abordagem 

sobre a hipertextualidade pictórica porque consideramos que ela foi tratada de modo muito 

resumido. A maior parte do texto é dedicada à hipertextualidade musical. 

No que diz respeito à questão das PIH entre pinturas, Genette (2010) cita alguns 

exemplos que ele considera como sendo paródia, outros de travestimento e ainda alguns de 

imitação. Entre os dois últimos exemplos, ele discorre sobre a questão da cópia artística, 
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prática de derivação transtextual ainda não explorada ou apontada em outros estudos. 

Consideramos que todos os apontamentos desta análise devem ser retomados e aprofundados. 

Alguns exemplos apontados e classificados por Genette (2010) parecem plausíveis de outras 

classificações. Cabe também aqui o seguinte questionamento: não seria necessária a criação 

de uma nova taxonomia para as práticas hiperestéticas? Diante desta observação, na seção 3 

desta tese, apresentamos outra possibilidade de definição taxonômica a partir da proposta de 

Genette (2010). Estas são algumas questões que retomamos no desenvolvimento da tese na 

tentativa de esclarecê-las, porque entendemos que todas as questões tratadas por ele em 

relação às PIH merecem comentário mais detalhado e profundo antes que se proponha algo a 

partir delas. Em seguida, comentamos um pouco cada um dos exemplos analisados por 

Genette (2010), apresentando, assim, de forma resumida, as principais observações do autor 

para a análise das PIH pictóricas. 

Ao estabelecer relação entre as transformações pictóricas e as épocas históricas, 

Genette (2010) afirma que “A transformação pictórica é tão antiga quanto a pintura 

propriamente dita, mas a época contemporânea certamente desenvolveu, mais do que qualquer 

outra, os investimentos lúdico-satíricos que se podem considerar como equivalentes da 

paródia e do travestimento” (GENETTE, 2010, p. 124). É também intenção deste estudo 

verificar a veracidade desta suposição de Genette (2010), não só em relação à referida época, 

mas também em relação à questão do tipo de ocorrências intertextuais, no sentido de 

averiguar se as ocorrências do corpus são realmente, em maioria, lúdico-satíricas. Importante 

enfatizar que, em sua afirmação, Genette (2010) usa o termo “certamente” que implica em 

uma suposição, mas não em uma certeza. Todos os questionamentos levantados até esta parte 

da tese e outros que pretendemos fazer serão tratados, de forma mais detalhada, como já 

anunciamos, na seção 3.  
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3 UMA PAUSA APÓS A PARTIDA: REVISÃO DA TEORIA DE GENETTE 

 

Após o estudo feito sobre a teoria de Genette (2010) na seção anterior, nesta 

apresentaremos uma problematização em torno de algumas questões que consideramos 

passíveis de revisão, no intuito de elucidarmos certos pontos que não nos parecem 

satisfatoriamente esclarecidos pelo autor e que, por isso, provocam opacidade conceitual na 

teoria e abrem lacunas que carecem de preenchimentos. Existem, nas linhas da teoria, dizeres 

explícitos não muito claros que podem ser esclarecidos. Esclarecimento estes que podem ser 

buscados na implicitude das entrelinhas. Para isso, retomamos alguns aspectos da proposta do 

autor, por considerarmos que estes suscitam uma discussão mais minuciosa a fim de que 

possamos definir, com maior exatidão e segurança, os ajustes que pretendemos propor ao que 

já foi exposto por Genette (2010) em seu estudo sobre as relações transtextuais. Para nos 

auxiliar nesta discussão, contamos com os estudos sobre intertextualidade de Piègay-Gros 

(1996), Faria (2013), Koch, Bentes e Cavalcante (2007) e Nobre (2013), que já analisaram a 

teoria de Genette (1982) 17. 

Ainda se faz necessário acrescentar que a problematização ora realizada nesta tese 

não esgota todas as questões que possam gerar dúvidas ou ambiguidades em torno da teoria 

do autor. Temos consciência de que esta reflexão não aborda todos os pontos que possam 

necessitar de esclarecimentos. O que retomamos aqui são as questões que se encontram 

envolvidas direta ou indiretamente com o nosso propósito de pesquisa e que, para darmos 

sequência à nossa investigação com a segurança necessária ao bom desenvolvimento da 

análise, necessitam que assumamos posicionamentos esclarecedores diante delas. Estes 

esclarecimentos que fazemos agora se impõem no sentido de deixarmos clara a limitação do 

nosso questionamento. Até mesmo porque não iremos problematizar em torno de todas as 

categorias da transtextualidade. Tomaremos apenas as duas que estão mais diretamente 

envolvidas com o nosso objeto de análise: a intertextualidade e a hipertextualidade. As outras 

três: metatextualidade, arquitextualidade e paratextualidade não serão exploradas nos 

questionamentos apresentados nesta seção. Para desenvolvermos a problematização à qual nos 

referimos agora, organizamos esta seção em dois momentos: o primeiro, na seção 3.1, Revisão 

                                                           
17 Esta data refere-se à obra Palimpsestos em sua versão original em francês.  
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da teoria de Genette; e o segundo, na seção 3.2, Chegada a um novo quadro teórico-

metodológico.  

Em 3.1, Revisando a teoria de Genette, apresentamos os questionamentos assim 

distribuídos: 1º) Qual a concepção de texto brevemente comentada por Genette?;  2º) Por que 

o uso dos termos intertextualidade e hipertextualidade para definir categorias da 

transtextualidade é questionável?; 3º) Qual a definição mais precisa de PIH?; 4º) Como 

distinguir, com mais clareza, as duas ocorrências hipertextuais: imitação e transformação? As 

definições que Genette (2010) adotou para estas duas ocorrências em relação aos textos 

literários se adaptam às ocorrências de PIH?; 5º) Como resolver a questão das fronteiras entre 

os regimes lúdico, satírico e sério?; 6º) O que distingue paródia de travestimento?; 7º) Onde 

ficam as PIH dentro da nova configuração do quadro das práticas transtextuais após os ajustes 

propostos nesta tese?; e 8º) Embora sejam apresentados separadamente na teoria de Genette 

(2010), podemos afirmar que os processos intertextuais de copresença são constitutivos dos 

processos intertextuais derivacionais? 

Os questionamentos agora elencados fazem-se imperativos em função de 

considerarmos esses oito tópicos os que mais necessitam de esclarecimentos quando tratamos 

da teoria de Genette (2010), no que diz respeito ao universo das práticas hiperestéticas. Esta 

ordem escolhida para a apresentação das problematizações segue um sentido que se guia do 

geral para o particular. Iniciamos a releitura por questões mais abrangentes e seguimos rumo 

àquelas que envolvem aspectos mais específicos. 

Em 3.2, Chegando a um novo quadro teórico-metodológico, apresentamos uma 

nova proposta para as categorias de PIH. Este quadro resultou da observação prévia feita nos 

elementos que compõem o corpus. Ele será apresentado logo em seguida ao desenvolvimento 

da seção 3.1. 
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3.1 Releitura da teoria de Genette 

 

Conforme anunciado no início da seção 3, nesta seção 3.1, discorreremos acerca 

dos oito questionamentos elaborados sobre alguns pontos da teoria de Genette (2010), os 

quais serão explanados a seguir. 

1º) Qual a concepção de texto brevemente comentada por Genette? 

Mesmo já tendo tratado detalhadamente sobre a questão do conceito de texto, na 

seção 2.1, voltamos a tomá-la, porque consideramos necessário que ela seja retomada, para 

que façamos o esclarecimento de outros detalhes que ainda não foram apontados no primeiro 

momento da referida reflexão. 

Ao tratar das práticas hiperestéticas, Genette (2010) propõe um estudo sobre a 

ocorrência do fenômeno intertextual entre obras de arte, mais especificamente em ocorrências 

detectadas no campo da música e da pintura. Consideramos, a partir de palavras do próprio 

Genette (2010, p. 124), “dar uma espiada no assunto, restringindo-me, cuidadosamente, à 

pintura e à música [...]”, que o estudo das PIH foi apenas iniciado, por isso nos deparamos 

com a necessidade eminente de aprofundamento desse estudo. Uma primeira questão que 

merece ser discutida diz respeito à afirmação do autor sobre a noção de texto e a relação desta 

noção com as artes. Genette (2010, p. 124) afirma: “por razões a serem discutidas, não 

acredito que possamos legitimamente estender a noção de texto, e, por conseguinte, a noção 

de hipertexto, a todas as artes”. Poderíamos, por uma questão de comodidade, deixar em 

repouso estas brevíssimas palavras de Genette (2010) sobre uma concepção de texto não as 

retomando nesta reflexão. Entretanto, não seria eticamente correto silenciar diante de tal 

passagem do texto genettiano já que faz parte do nosso aporte teórico defender a ideia de 

texto como evento comunicativo sociocognitivo. Por isso, consideramos imprescindível 

iniciar estas considerações a partir da reflexão em torno da noção de texto que, embora já 

tenha sido apontada no início desta tese, na seção de fundamentação teórica, necessita ser aqui 

retomada, em função do que diz Genette (2010) no capítulo das práticas hiperestéticas. 

É necessário esclarecer que o próprio Genette (2010) já estendeu este conceito de 

texto ao campo da pintura e da música. Em função desta constatação, surgem alguns 

questionamentos para serem repensados nesta investigação: 1º) Genette (2010, p. 124) afirma: 
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“por razões a serem discutidas, não acredito que possamos legitimamente estender a noção de 

texto, e, por conseguinte, a noção de hipertexto, a todas as artes”. Podemos concordar com 

esta afirmação de Genette?; 2º) Por que ele estendeu esta noção de texto à música e à pintura, 

e não poderia estendê-lo a outros textos artísticos, como: peças teatrais, espetáculos de dança, 

esculturas etc.?; e 3º) Concordar com esta afirmação não seria entrar em choque com o 

conceito de texto que estamos defendendo à luz da linguística sociocognitiva 18? Respondendo 

às indagações feitas neste parágrafo, começamos por dizer que não concordamos com a 

afirmação sobre a impossibilidade de estendermos a noção de texto e de hipertexto para outras 

artes. E, para respaldarmos a nossa posição diante do tema, invocamos as palavras de 

Maingueneau (2008, p. 139), em um fragmento no qual, ao discutir o conceito de texto, ele 

diz: 

Distanciando-nos da via seguida até aqui, convencionaremos, por comodidade, 
chamar de “textos” os diversos tipos de produções semióticas que pertencem a uma 
prática discursiva. Fazendo isso, conformamo-nos, aliás, a um uso cada vez mais 
comum nas ciências humanas, nas quais se fala constantemente de “texto”, ou até de 
“discurso” musical, pictórico, arquitetônico etc. Para dissipar equívocos, 
utilizaremos o termo “enunciado” quando se tratar de texto em sentido estrito, isto é, 
de produções linguísticas. Generalizando assim o emprego de “texto”, pretendemos 
evidentemente sublinhar sua capacidade comum de ser investido por um mesmo 
sistema semântico. 

Concordamos com a concepção de Maingueneau (2008) acerca do conceito de 

texto e, em consonância com as palavras dele, citamos também o que afirmam sobre esta 

questão Cavalcante e Custódio Filho (2010, p. 38) no seguinte trecho: 

Destacamos a necessidade de considerar a materialidade textual como não 
exclusivamente verbal, o que exige um olhar multimodal sobre as estratégias 
textual-discursivas. Discutimos também, a pertinência de se trazer para as análises 
situações de interações diferentes das normalmente analisadas, o que provoca 
reflexões sobre os limites formais do texto e aponta vislumbres sobre outras 
manifestações das estratégias textual-discursivas para além do consenso. 

Ainda respondendo às indagações feitas há pouco e, considerando a segunda entre 

elas, “Por que ele estendeu esta noção de texto à música e à pintura, e não poderia estendê-lo 

a outros textos artísticos, como: peças teatrais, espetáculos de dança, esculturas etc.?”, 

afirmamos que admitimos a extensão do conceito de texto a outras produções artísticas além 

da pintura e da música. O próprio Genette (2010), ao ampliar o conceito de texto para 

produções pictóricas e musicais, preanuncia esta possibilidade. Atentando à terceira 

indagação, “Concordar com esta afirmação não seria entrar em choque com o conceito de 
                                                           
18 Cf. seção 2.1, na página 28. 
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texto que estamos defendendo à luz da linguística sociocognitiva?”, afirmamos que concordar 

com esta limitação sugerida por Genette (2010) implicaria em confronto com o conceito de 

texto que defendemos até agora, ou seja, texto no sentido de evento comunicativo que implica 

em interação, como bem o define Cavalcante (2012, p. 19), na seguinte passagem: “Um 

evento no qual os sujeitos são vistos como agentes sociais que levam em consideração o 

contexto sociocomunicativo, histórico e cultural para a construção dos sentidos e das 

referências dos textos”. Em outras palavras, é o que também se lê no seguinte fragmento 

(NOBRE; CAVALCANTE; BRITO, no prelo): 

Pressupomos texto como a unidade de sentido (ou seja, de coerência) de um evento 
comunicativo. E, uma vez que constitui, necessariamente, uma comunicação, o texto 
apresenta começo, meio e fim (de qualquer natureza), envolvendo locutores e 
interlocutores integrados a um contexto social específico. 

É neste sentido definido no fragmento citado que concebemos o conceito de texto 

e nele incluímos as obras de arte como eventos comunicativos, com unidade de sentido que 

permite uma leitura e que envolve interação entre interlocutores, artistas e público, num 

determinado meio social. 

2º) Por que o uso dos termos intertextualidade e hipertextualidade para definir 

categorias da transtextualidade é questionável? 

Comecemos por questionar o uso do termo intertextualidade para definir uma das 

cinco categorias da transtextualidade, que são intertextualidade, arquitextualidade, 

paratextualidade, metatextualidade e hipertextualidade. Genette (2010) utiliza-se do termo 

intertextualidade para designar os processos intertextuais de copresença 19, nos quais o texto 

em questão apresenta interação com outro texto, por meio da alusão, da citação ou do plágio. 

Constatamos que se torna muito confuso tomar este termo, intertextualidade, 

somente para definir estes tipos de ocorrências, já que todas as outras apontadas por ele, 

arquitextualidade, paratextualidade, metatextualidade e hipertextualidade, são também 

processos intertextuais. Porque tomar este termo para designar apenas os processos 

intertextuais de copresença, se todos os outros que não são considerados de copresença são 

também intertextuais? Consideramos que este uso gera certa confusão mental em torno da 

classificação dos demais casos e do próprio sentido do termo intertextualidade. Afinal, todas 

                                                           
19 Os termos intertextualidade por copresença e derivação foram adotados por nós a partir da proposta de 
Piègay-Gros (1996). 
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as ocorrências apresentadas no quadro classificatório de Genette (2010) não são intertextuais? 

Percebemos também que esta dúvida poderá surgir, especialmente, em relação aos casos 

definidos como hipertextuais, por serem estas as ocorrências mais próximas das relações de 

copresença. Assim, propomos, a princípio, a troca do termo intertextualidade, por outro que 

defina, de forma mais precisa, esse conjunto de ocorrências intertextuais. Indispensável 

dizermos que esta nossa percepção não é inédita. Piègay-Gros (1996), ao realizar releitura 

sobre a teoria de Genette (1982), provavelmente, por perceber esta ambiguidade no uso do 

termo, propôs a definição de intertextualidades de copresença para definir o que Genette 

(2010) nomeou apenas como intertextualidade. Recorrendo à terminologia já definida por 

Piègay-Gros (1996), propomos a substituição do termo intertextualidade por processos 

intertextuais de copresença. 

Somamos ao questionamento sobre o uso do termo intertextualidade, outro 

semelhante com relação ao termo hipertextualidade. Parece-nos que este termo também gera 

ambiguidade semântica por não definir com exatidão o tipo de prática à qual o termo se 

refere. Em função disso e do reconhecimento de que a ideia da hipertextualidade refere-se a 

um texto que mantém estreita relação de derivação intertextual com outro, mais uma vez 

somos conduzidos a concordar com a nomenclatura adotada por Piègay-Gros (1996), por isso 

sugerimos a substituição do termo hipertextualidade por processos intertextuais 

derivacionais, que nos parece muito mais coerente e preciso, já que é a relação de derivação 

que distingue esta prática das demais. Diante destas constatações, passaremos a considerar o 

quadro geral das relações transtextuais, como apresentado no diagrama seguinte: 
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Figura 20 – Processos Transtextuais 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Assim passamos a considerar as relações intertextuais definidas por Genette 

(2010) como processos transtextuais, nos quais apontamos cinco tipos, agora definidos como: 

processos intertextuais de copresença, processos intertextuais metatextuais, processos 

intertextuais paratextuais, processos intertextuais arquitextuais e processos intertextuais 

derivacionais,os quais serão adotados a partir de então. 

3º) Qual a definição mais precisa de PIH? 

Dando seguimento à nossa linha de argumentação, que se pauta pela coerência, 

torna-se necessário que esclareçamos o conceito de PIH, a partir do conceito original de 

Genette (2010) para as práticas hiperestéticas. Esta é uma reflexão de pouca extensão, porém 

de grande importância para o andamento da nossa pesquisa. A clareza deste conceito evitará 

ambiguidades e dúvidas no percurso da investigação. 

Retomamos aqui o que já foi explicado na introdução desta tese sobre a sigla, 

PIH, que adotamos para referirmo-nos às práticas hiperestéticas. À expressão original de 

Genette (2010), práticas hiperestéticas, acrescentamos/intercalamos a palavra “intertextuais”, 

no intuito de torná-la mais clara, numa alusão direta aos processos intertextuais. 
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No texto de Genette (2010), não temos, em nenhum momento, um conceito bem 

definido ou minuciosamente discutido para as práticas hiperestéticas. Genette (2010) apenas 

as define como “todas as práticas artísticas de segunda-mão”. Para que bem se entenda a 

expressão “práticas artísticas de segunda mão”, é necessário compreender que, com ela, 

Genette (2010) refere-se a toda obra artística que se deriva de outra já existente. Diante da 

brevidade e imprecisão deste conceito, começamos por sugerir a exclusão da expressão “de 

segunda mão”, por considerarmos que, no português, ela pode ganhar sentido pejorativo. “De 

segunda mão” nos leva a pensar em algo malfeito, desprezível, que não tem muito valor. E 

este sentido não condiz com os hipotextos, obras derivadas, com as quais nos deparamos nas 

práticas hiperestéticas. 

Nossa intenção é definir, com mais exatidão, o conceito de práticas 

hiperestéticas, que passamos a chamar de PIH, para que se possa ter mais precisão em relação 

à abrangência deste conceito. Desse modo, definimos PIH como a relação que se pode 

estabelecer entre duas obras artísticas, seja de uma mesma semiose ou de semioses 

diferentes 20, por meio de elementos constitutivos que permitam que se estabeleça uma relação 

intertextual entre as duas obras referidas, a obra A (hipotexto) e a obra B (hipertexto). 

Importante ressaltar que esta relação intertextual não depende de intencionalidade do (s) autor 

(res), nem mesmo da comprovação de ter sido o hipertexto originado numa relação direta com 

o hipotexto. O que estamos querendo esclarecer é que a constatação da ocorrência de PIH 

depende da relação de pertença que possa ser evidenciada entre as duas obras, por meio de 

elementos constitutivos como personagens, cenas, elementos linguísticos, imagéticos, tema 

etc., em alguns casos, independente mesmo de intencionalidade do autor do hipertexto. 

Assim, fica definido que, mesmo nos casos em que o autor do hipertexto não tenha 

intencionalmente retomado, de forma direta, determinado hipotexto, mas se a sua obra, o 

hipertexto, permitir a comprovação de uma relação de pertença seguramente comprovada 

entre as duas obras em questão, a intertextualidade estará assegurada. Embora saibamos que 

este não é um ponto de vista consensual, para nós, a intertextualidade não se define somente a 

partir da intencionalidade do autor, mas também a partir da percepção do leitor/observador. E, 

ainda que determinado leitor/observador não capte esta relação, o processo intertextual poderá 

existir, fazendo-se presente nas obras envolvidas, independentemente da percepção de certos 
                                                           
20 As expressões “mesma semiose” ou “semioses diferentes” referem-se às linguagens artísticas. Ou seja, a 
expressão “mesma semiose” define a relação entre obras de uma mesma linguagem, por exemplo, pintura e 
pintura. A expressão “semioses diferentes” refere-se à relação entre obras de linguagens distintas, como pintura e 
escultura. 
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leitores/observadores. Essa afirmação encontra respaldo no conceito de intertextualidade 

apresentado por (NOBRE; CAVALCANTE; BRITO, no prelo) no seguinte fragmento: 

“intertextualidade é um termo que designa uma série de operações textuais, por meio das 

quais um texto remete a outros”. Esta constatação nos leva a firmar que, se a remissão for 

constatada, a intertextualidade também se constata. 

Para reforçar o que defendemos, tomamos um dos pares de exemplos que fazem 

parte do corpus desta tese, para apontar esta questão da autonomia da ocorrência intertextual. 

Figura 21 – A expulsão de Adão e Eva 
do paraíso, de Alexandre Cabanel 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://pt.wahooart.com/@@/8BWMQ9-
Alexandre-Cabanel-o-expuls%C3%A3o-de-
adam-e-v%C3%A9spera-do-jardim-de-
para%C3%ADso>. Acesso em: 23 set. 2015. 
 

Figura 22 – E Deus pai soltou os 
cachorros, de Roberto Ploeg 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://3.bp.blogspot.com/-
_FT31CPN3O8/UqoCp1n1_nI/AAAAAAAA
BWI/PqFKcs-
054Y/s1600/e+Deus+Pai+soltou+os+cachorr
os,+o.s.t.,+210+x+160+cm,+2013.jpg>.  
Acesso em: 5 set. 2015. 
 

Consideramos que é possível apontar uma relação intertextual, ou seja, uma 

ocorrência de PIH entre as figuras 21 e 22, por meio dos seus elementos, independentemente 

do autor do hipertexto, Roberto Ploeg, ter tido algum contato, ainda que só visual, com o 

hipotexto de Alexandre Cabanel. Para nós, o que nos autoriza a afirmar a existência do 

processo intertextual é a relação de pertença que se estabelece entre as duas obras, 

principalmente, por meio dos personagens e títulos das obras. Não há como não associar os 

dois personagens do hipertexto, na obra de Roberto Ploeg, com as imagens de Adão e Eva no 

hipotexto, de Alexandre Cabanel, embora o cenário seja outro e os demais elementos de cena 

também sejam distintos. Além dos personagens, os títulos das obras também contribuem para 

a constatação da relação entre as duas obras: A expulsão de Adão e Eva do paraíso, título do 
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hipotexto de A. Cabanel, e Deus pai soltou os cachorros, título do hipertexto de R. Ploeg. A 

existência do hipertexto pode ter ocorrido tanto a partir do conhecimento que o autor dele teve 

do hipotexto como pode ter ocorrido sem que o autor do hipertexto tenha tomado 

conhecimento da existência do hipotexto. O hipertexto pode ter surgido diretamente do 

conhecimento do autor do fragmento bíblico ou pelo contato com outra obra qualquer que 

trate do tema em questão. Isso não importa, independentemente de como surgiu o hipertexto, 

podemos afirmar que há uma PIH entre as duas obras aqui destacadas. O fenômeno se 

constata independentemente da relação que o autor do hipertexto teve com o hipotexto. 

Em seguida, tentaremos discorrer sobre a distinção entre as ocorrências 

hipertextuais: imitação e transformação, no intuito de verificar se o que foi definido sobre 

elas por Genette (2010) em relação aos textos literários, pode se ajustar às PIH. 

4º) Como distinguir, com precisão, as duas ocorrências hipertextuais: 

imitação e transformação? As definições que Genette (2010) adotou para estas duas 

ocorrências em relação aos textos literários se adaptam às ocorrências de PIH? 

Ao referir-se às relações hipertextuais, a partir de agora definidas por nós como 

processos intertextuais derivacionais, Genette (2010) afirma que elas podem ocorrer de duas 

maneiras: por imitação ou por transformação. Embora já tenhamos comentado sobre estes 

dois tipos de ocorrências intertextuais, ainda consideramos necessário tornar mais clara a 

distinção entre os dois processos. Esta distinção torna-se imprescindível para o seguimento da 

reflexão que ora apresentamos sobre a teoria do autor. Para que fique bem nítida a distinção, é 

preciso que se entenda que o processo intertextual derivacional por imitação é a ocorrência 

na qual a obra derivada, o hipertexto, apresenta relação de imitação de estilo em relação à 

obra anterior, o hipotexto, mesmo que haja ou não relação temática entre elas. Convém 

esclarecer também que, no processo de imitação, o hipertexto não passa por um processo de 

transformação: a obra original é retomada e imitada com um cuidado especial para a 

manutenção do estilo do autor do hipotexto. A maior intenção, nesse tipo de ocorrência, é 

mesmo imitar o estilo. Na imitação, o hipotexto é mantido quase na íntegra, e isso ocorre por 

uma intenção de manter o estilo ou por intenção de plágio. Esta questão está bem apontada no 

quadro (Figura 12) e nos exemplos (Figuras 13 e 14) que constam, respectivamente, nas 

páginas 60 e 61 desta tese. Já no caso do processo intertextual derivacional por 

transformação, o hipotexto, obra original, passará por uma transformação que irá alterar 
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significativamente elementos da sua constituição original, inclusive podendo haver ou não 

mudança de estilo. Exemplos de casos de processo intertextual derivacional por 

transformação, paródia e travestimento podem ser vistos nas figuras 4,11, 15 e 16 as quais 

constam nas páginas 57, 59 e 62, na seção de fundamentação teórica. 

Considerando os processos intertextuais derivacionais, queremos retomar o que 

Genette (2010) afirma sobre a distinção entre os processos de imitação e transformação para 

questioná-la, por considerarmos que ela não é bem clara, principalmente diante da distinção 

que estamos estabelecendo, a partir desta tese, entre os processos intertextuais por imitação e 

por transformação. Genette (2010, p. 41-42) afirma que, embora a separação entre os dois 

tipos de ocorrências seja clara, ele não exclui absolutamente a possibilidade de práticas mistas 

e afirma que “podemos até, ao mesmo tempo, transformar e imitar o mesmo texto: é um caso 

limite que encontraremos a seu tempo”. Considerando o caso das PIH, queremos aqui 

discordar da afirmação do autor, já que, para nós, as duas práticas são bem distintas e uma 

inviabiliza a ocorrência da outra. Pelas nossas observações no corpus analisado, quando 

ocorre transformação, não ocorre imitação. Consequentemente, no momento em que uma 

obra sofre processo de transformação, ela não será imitada, mas sim transformada. Se há 

imitação, não há transformação. Em todos os casos analisados, percebemos que as 

transformações sofridas pelas obras originais, os hipotextos, anulam a possibilidade de 

ocorrência da imitação na obra derivada, o hipertexto. As afirmações do próprio Genette 

(2010) sobre as imitações diretas e indiretas 21, realizadas pelo próprio artista, pelo seu ateliê 

ou por outro artista, corroboram o que agora afirmamos sobre a impossibilidade de convívio 

entre as duas práticas nas PIH. 

Retomamos exemplos destacados pelo próprio Genette (2010) para demonstrar a 

distinção que ora consideramos entre os dois processos. Vejamos, em primeiro lugar, um caso 

de transformação; em segundo, um de imitação, e comprovemos o que afirmamos no 

parágrafo anterior: 

 

 

 

                                                           
21 Cf. Figura 12, na página 60. 
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Figura 23 – As Meninas, de 
Velázquez 

Figura 24 – As Meninas, de 
Picasso 

  
Fonte: Disponível em: 
<https://peregrinacultural.wordpress
.com/tag/velazquez/>. Acesso em: 3 
out. 2013. 

Fonte: Disponível em: 
<http://search.it.online.fr/covers/
?p=63>. Acesso em: 3 out. 2013. 

 
Figura 25 – Bénédicité, de  
Chardin 

Figura 26 – Bénédicité, de 
Chardin 

  
Fonte: Disponível em: 
<http://www.baroque.it/arte-
barocca/la-pittura-barocca/jean-
baptiste-simeon-chardin.html>. 
Acesso em: 3 out. 2013. 
 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.baroque.it/arte-
barocca/la-pittura-barocca/jean-
baptiste-simeon-chardin.html>. 
Acesso em: 3 out. 2013. 

No primeiro par de obras, figuras 23 e 24, observa-se que o hipotexto, obra 23, 

sofre uma transformação que implica em uma mudança de estilo. A transformação do estilo 

clássico, pintura academicista figurativa, para o estilo cubista, pintura de vanguarda, é notória. 

Nota-se, na Figura 23, que a intenção do artista foi fazer um retrato realista da cena enfocada, 

procurando ser o mais fiel possível à realidade. Na Figura 24, percebe-se que não há este 

compromisso com o realismo observado na Figura 23. Nessa obra, Figura 24, o autor também 

retrata a realidade, mas de modo fragmentado. Ela foi desconfigurada de acordo com os 

ditames do estilo cubista. No segundo par de obras, figuras 25 e 26, não houve 

https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/velazquez/
https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/velazquez/
http://search.it.online.fr/covers/?p=63
http://search.it.online.fr/covers/?p=63
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
http://www.baroque.it/arte-barocca/la-pittura-barocca/jean-baptiste-simeon-chardin.html
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transformação, houve imitação, apenas sutis alterações foram feitas na obra derivada, tendo 

sido mantido o estilo. Acreditamos que esses dois exemplos são esclarecedores para 

entendermos a distinção que propomos para os casos de transformação e imitação. Temos, 

portanto, entre as figuras 23 e 24, um exemplo de transformação e, entre as figuras 25 e 26, 

um exemplo de imitação. 

No momento em que falamos sobre processos intertextuais derivacionais por 

imitação e por transformação, também se torna imprescindível esclarecer que as ocorrências 

de transformação e imitação nas PIH não correspondem diretamente ao que Genette (2010) 

definiu para os textos literários. Observando os exemplos analisados pelo próprio Genette 

(2010), percebemos que não é possível aplicar, ipsis litteris, às PIH, o que ele propõe para o 

texto literário, até mesmo pela diferença de natureza dos referidos textos, literário e pictórico 

ou escultórico. 

Após esta reflexão, torna-se fundamental informarmos que o corpus desta tese, os 

30 pares de obras que foram analisados, são exemplos de processos intertextuais 

derivacionais por transformação. Por isso, já que não temos nenhum caso de processo 

intertextual derivacional por imitação, não nos deteremos a discorrer teoricamente sobre este 

tipo de derivação. Isso demandaria tempo e desvio do foco do nosso objetivo, uma vez que o 

nosso intuito é analisar somente casos de ocorrências por transformação. Outra questão que 

deve ser abordada no curso desta reflexão diz respeito à tentativa de distinguir as fronteiras 

entre os regimes lúdico, satírico e sério. O tópico seguinte tratará desta questão. 

5º) Como resolver a questão das fronteiras entre os regimes lúdico, satírico e 

sério? 

Genette (2010, p. 40), ao tratar das funções intertextuais, ou regimes 22, como ele 

preferiu chamar, adverte que seria “bastante ingênuo imaginar que possamos traçar uma 

fronteira fixa entre estas grandes diáteses do funcionamento sociopsicológico do hipertexto.” 

De fato, é tarefa difícil definir e limitar estas três “áreas” funcionais dos processos 

intertextuais. Além da dificuldade de separá-las com exatidão, Genette (2010) alerta para as 

nuances existentes entre as três funções e aponta a possibilidade de visualizarmos o irônico, 

                                                           
22 Embora Genette (2010) tenha optado pelo termo “regime” para definir as funções, nós optaremos pela 
manutenção do termo “funções” por considerarmos que esta palavra expressa com mais clareza o conteúdo ao 
qual nos reportamos. 
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entre o satírico e o lúdico; o humorístico, entre o lúdico e o sério; e, ainda, o polêmico, entre 

o satírico e o sério. Genette (2010, p. 41) afirma que, considerando estas nuances, “teríamos, 

então, a título puramente indicativo, uma rosácea deste gênero”, conforme verificamos na 

Figura 27 a seguir: 

Figura 27 – Rosácea das funções intertextuais 

 
Fonte: Genette (2010). 

Apesar de admitir e refletir sobre as possíveis nuances das funções, Genette 

(2010) não investe nesta reflexão teórica; ele não desenvolve o estudo em torno destas 

possibilidades de variações das funções, não faz afirmações categóricas e conclusivas, nem 

aprofunda com análises das ocorrências possíveis apontadas na rosácea apresentada. Ele 

apenas cita alguns exemplos e segue adotando a tripartição das funções, lúdica, satírica e 

séria, muito embora, sobre esta tripartição, também diga que “a tripartição dos regimes é 

muito grosseira (um pouco como a determinação das três cores “fundamentais”: azul, amarelo 

e vermelho)” (GENETTE, 2010, p. 41). 

Diante da dificuldade para determinar com precisão as fronteiras entre as três 

funções, apontada pelo próprio Genette (2010), percebemos que mais difícil ainda seria 

determinar os limites entre as seis ocorrências apontadas na rosácea, por isso não adotaremos 

as nuances de irônico, humorístico e polêmico, porque, concordando com Genette (2010), 

consideramos muito difícil, ou melhor, quase impossível, separar estas ocorrências com total 

segurança. Nem sempre sabemos onde termina o lúdico e começa o satírico, onde termina o 
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satírico e começa o polêmico, onde o polêmico deixa de ser satírico e se torna sério, ou ainda, 

onde termina o sério e começa o humorístico e o que define a passagem deste para o lúdico. 

Sobre esta dificuldade de exatidão na delimitação das fronteiras entre as funções, cabe aqui 

invocarmos as palavras de Nobre, Cavalcante e Brito (no prelo), que nos dizem: “É 

conveniente ressaltar, todavia, que a distinção entre o lúdico e o satírico é sempre muito 

difícil de ser estabelecida, pois o que é lúdico para determinado indivíduo pode ser satírico 

para outro. Além disso, as duas funções podem coabitar em um mesmo texto”. A citação ora 

destacada aponta para possíveis variações que envolvem critérios subjetivos que podem 

interferir na definição destes conceitos. Mesmo assim, ao julgarmos uma imagem e 

atribuirmos a ela determinada função, procuramos ser o mais racional possível a partir do que 

consideramos ser consenso pela opinião da maioria dos observadores. 

Assim sendo, diante da quase impossibilidade de limitar com precisão estas 

fronteiras, como já apontou o próprio Genette (2010), passaremos a considerar, a partir deste 

ponto da reflexão, não uma tripartição, entre lúdico, satírico e sério; mas uma bipartição que 

implica, em juntarmos, de um lado, a função lúdica e a satírica e, do outro, em oposição a 

estas, a função séria. Acreditamos que isso simplifica muito o entendimento e identificação 

das funções. Também temos consciência de que, dependendo do caso, é possível apontar a 

predominância da lúdica ou da satírica. Ou seja, é possível uma função se sobrepor à outra. 

Na verdade, na maioria dos casos, elas aparecem juntas e não é fácil mensurá-las 

separadamente com perfeita exatidão. Mesmo assim, é possível perceber um maior grau de 

ludicidade ou de sátira, embora saibamos que, na maioria das vezes, o satírico é lúdico, e o 

lúdico beira o satírico. Por todas estas considerações, seguiremos considerando, a partir destas 

reflexões, apenas duas funções, para os processos intertextuais derivacionais por 

transformação: as funções séria e não séria, conforme sugerido por Cavalcante e Brito (2012, 

p. 312): 

Em vista disso, o mais sensato, talvez, seria dicotomizar os parâmetros, num 
primeiro momento, separando-os entre sérios e não sérios; estes últimos incluiriam 
funções lúdicas e satírico-lúdicas, numa segunda divisão. Pensamos que tal divisão 
seria mais condizente com a percepção das paródias no senso comum. O que não 
comportasse função lúdica e/ou satírica não constituiria paródia, mas transposição. 

Partindo do proposto por Cavalcante e Brito (2012), adotaremos aqui, além da 

dicotomização de séria e não séria, também a subdivisão apontada pelas autoras para a 

função não séria: lúdica e satírico/lúdica. 
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Cabe aqui esclarecermos a distinção que adotaremos nesta análise em relação aos 

dois subtipos de funções. Consideramos pertencentes à função lúdica todas as ocorrências nas 

quais o hipertexto, objeto do processo transformacional, seja portador de conteúdo crítico em 

relação ao hipotexto, a obra original, e que este conteúdo crítico seja motivador de graça ou 

riso. Para que se defina a função lúdica se faz necessário que a crítica revelada na obra 

transformada se presentifique envolvida em aura de comicidade, ou de ironia. Já no caso da 

função satírico/lúdica, apontamos, como pertencente a esta função, as ocorrências em que a 

intertextualidade provoque algo para além do riso, que se estenda para uma intenção mais 

crítica que se realize de forma mais intensa, mais ácida, ou de tom polêmico. Sobre esta 

distinção entre o lúdico e o satírico/lúdico, é de grande valia a leitura das palavras de Nobre, 

Cavalcante e Brito (2012, p. 312) no seguinte fragmento: 

Sem pretender deitar um olhar mais agudo sobre a delicada distinção entre função 
lúdica e função satírica, perguntamo-nos apenas se uma finalidade satírica não 
subsume naturalmente um aspecto lúdico. Afinal, um dos sentidos para o satírico é o 
de “crítica espirituosa”, e zombar das imperfeições, ridicularizando-as, termina, por 
vezes, por provocar o riso. Assim, se essas duas funções não são autoexclusivas, 
nada obsta a que se sobreponham em dados contextos. O traço lúdico, por outro 
lado, talvez seja mais simples de cercear. Como bem aponta Genette, o lúdico 
provoca uma espécie de puro entretenimento, de exercício prazeroso e, como não 
precisa ter, necessariamente, uma intenção agressiva ou zombeteira, diremos ser 
possível haver uma intertextualidade com funções exclusivamente lúdicas. 

A citação é muito esclarecedora em relação à definição da tênue fronteira entre 

lúdico e satírico. Partindo deste esclarecimento, podemos considerar que os processos 

intertextuais derivacionais por transformação ficam, a partir de agora, definidos da seguinte 

maneira: transformação séria = transposição;e transformação não séria = lúdica (paródia) e 

satírico-lúdica (travestimento). 

Embora tenhamos dito que não nos ocuparíamos dos casos dos processos 

intertextuais derivacionais por imitação, por eles estarem fora do nosso foco de análise, cabe 

aqui observar que esta mesma dicotomização adotada para as funções, aplicadas aos casos de 

derivações por transformações, séria e não séria, vale também para os processos 

intertextuais derivacionais por imitação. Resumindo o que comentamos até este momento da 

reflexão, podemos chegar às seguintes definições:  

a) Imitação séria: forjação; 

b) Imitação não séria: lúdica (pastiche) e satírico/lúdica (charge); 
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c) Transformação séria: transposição; 

d) Transformação não séria: lúdica (paródia) e satírico/lúdica (travestimento). 

Com este ajuste, incluímos as categorias funcionais junto às estruturais porque 

consideramos que não seja possível separá-las já que a classificação estrutural está 

intrinsecamente ligada à funcional. O que acabamos de fazer foi apenas retomar o quadro 

original criado por Genette (2010), no qual ele já mencionara as funções, e organizá-lo de 

maneira um pouco diferente, acrescido das alterações terminológicas que sugerimos a partir 

da nossa reflexão. Estas alterações, por sua vez, foram previamente sugeridas por Piègay-Gros 

(1986) e Nobre, Cavalcante e Brito (no prelo). 

Feita esta distinção entre os dois tipos de funções das ocorrências intertextuais: 

sérias e não sérias, acrescentamos, ainda, sobre as sérias, que estas ocorrem sempre que a 

obra derivada, o hipertexto, retomar a obra original, sem intenção jocosa, sem gracejo, sem 

chiste, apenas apresentando uma transposição temática, sem intenção crítica, sem conteúdo 

lúdico ou satírico. Portanto, teríamos uma transposição séria. O mesmo vale para a imitação 

séria, a forjação. Após estes ajustes, o quadro geral das relações transtextuais (Figura 28) 

ficaria, até o momento, da seguinte forma: 

Figura 28 – Quadro geral das relações transtextuais 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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A distinção que acabamos de estabelecer entre as funções dos processos 

intertextuais derivacionais por transformação, obriga-nos a rever os conceitos de paródia e 

travestimento, visto que trabalharemos com estas duas categorias não sérias na nossa análise. 

Por não termos ocorrências de imitações no nosso corpus, não faremos o mesmo com as 

categorias não sérias da imitação: pastiche e charge. 

6º) O que distingue os processos intertextuais de transformação não sérios: 

paródia e travestimento? 

Quando iniciamos a análise do quadro das transposições intertextuais de Genette 

(2010), os conceitos das ocorrências sérias e não sérias misturavam-se em nosso pensamento. 

Agora, após esta reestruturação, parece-nos que estes conceitos ficaram mais definidos, mais 

claros e melhor entendidos. Os contornos difusos foram se tornando mais nítidos. Embora 

saibamos que continua não sendo fácil defini-los com absoluta exatidão e que sempre 

aparecerão ocorrências que nos colocarão em situação de dúvidas, podemos agora nos sentir 

em uma posição de maior conforto diante deste quadro modificado, porque ele, nesta nova 

versão, permite-nos estabelecer distinções mais seguras em relação aos conceitos em estudo. 

Consideramos ser necessário também retomarmos alguns destes conceitos para 

tentar distingui-los com mais exatidão, já que a linha de fronteira que os separa é tênue e 

vulnerável. Consideraremos a paródia, conforme a (re)batizou Genette (2010), como uma 

transformação não séria de intenção lúdica que se realiza por uma transformação mínima do 

texto original. Corroboram esta afirmação de Genette (2010) as palavras de Piègay-Gros 

(1996, p. 56-57): “A paródia consiste na transformação de um texto cujo conteúdo é 

modificado, mesmo conservando o estilo”. As duas obras destacadas a seguir exemplificam 

bem uma ocorrência de paródia imagética. Vejamos: 
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               Figura 29 – São Miguel Arcanjo, 
               de Luca Giordano 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Migue
l_(arcanjo)#/media/Ficheiro:Ignacio_d
e_Ries_San_Miguel_Arcangel.jpg>. 
Acesso em: 23 set. 2015. 
 

 Figura 30 – São Miguel Arcanjo, 
 de Marco Battaglini 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://www.blckdmnds.com/as-
contradicoes-temporais-na-obra-de-
marco-battaglini/>. Acesso em: 14 
set. 2015.  
 

A cena da Figura 29, o hipotexto, é retomada na Figura 30, o hipertexto. A 

retomada da cena acontece na íntegra, porém as alterações nela realizadas modificam-lhe o 

sentido com intenção jocosa, embora não tenha havido alteração de estilo do hipotexto em 

relação ao hipertexto. A troca da indumentária do personagem central e dos detalhes do 

cenário permite uma nova construção de sentido sugerida na Figura 30. A obra transformada, 

o hipertexto, na Figura 30, “brinca” com a cena representada na Figura 29, alterando-lhe o 

sentido, uma vez que São Miguel Arcanjo aparece, na Figura 30, vestido com as roupas do 

Super-Homem. Esta alteração na vestimenta do personagem bíblico provavelmente provocará 

riso por sabermos que este super-herói nada tem a ver com a referida figura da mitologia 

cristã. E também por sugerir que o anjo seria tão poderoso quanto o super-herói, ao lutar e 

vencer os demônios que figuram na cena. Outros detalhes podem ser apontados no hipertexto 

para comprovar a ocorrência da paródia. Entretanto, deixaremos estes comentários mais 

minuciosos para a análise. 

O travestimento, por sua vez, será entendido como uma transformação não séria 

do tipo satírico/lúdica que, na maioria das vezes, promove uma transformação estilística de 

função degradante (GENETTE, 2010). Em outras palavras, afirmamos que o travestimento 
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ocorre quando verificamos que o conteúdo do texto foi degradado por transposição estilística 

de intenção satírica. É o que podemos verificar no seguinte exemplo: 

Figura 31 – O jardim do Éden com a queda  
do homem, de J. Brueghel 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://www.obrasdarte.com/wp-
content/uploads/2014/01/Jan_Brueghel_o_Ve
lho_com_Peter_Paul_Rubens_O_Jardim_do_
Eden_com_a_Queda_do_Homem.jpg> 
Acesso em: 31 ago. 2015. 

Figura 32 – O Jardim das Delícias, 
de Bosh 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/bosc
h/delight/delightc.jpg> Acesso em: 31 ago. 
2015. 

Na Figura 31, temos uma representação tradicional do Jardim do Éden bíblico; 

nele figuram Adão e Eva cercados por uma natureza bela e harmônica. Os animais, embora 

agrupados de modo inverossímil, todos juntos, numa aparente convivência pacífica, estão 

assim distribuídos com a intenção de representar fidedignamente o texto original bíblico, cena 

que representa a materialização de uma natureza feliz, perfeitamente equilibrada e bela. Já na 

Figura 32, a cena do paraíso bíblico é retratada de modo surreal. Isso ocorre pela mudança do 

estilo clássico retratista vigente na época, que temos na Figura 31, para uma representação em 

linguagem mais simbólica e menos realista na Figura 32. Os elementos que compõem a cena, 

nesta obra, não correspondem a uma representação retratista da realidade narrada no texto 

bíblico. É o que se pode observar a partir da composição atípica que a obra da Figura 32 nos 

apresenta. Tanto os elementos físicos quanto as sugestões cênicas indicam uma representação 

surrealista da realidade bíblica. Os protagonistas, Deus, Adão e Eva, estão representados de 

modo incomum. Deus está apresentando Eva para Adão. Ela, numa postura estranha, de 

joelhos; e ele, Adão, deitado e desperto. A transformação aponta para algo estranho, 

inusitado, porém, não jocoso. Observamos que esta transformação não faz do hipertexto uma 

cena engraçada. A cena mostrada na Figura 32 difere da tradicional cena da criação de Eva, 



86 
 

 

na qual, do Adão adormecido, Deus retira a costela para criar a Eva. As árvores e os animais 

também são representados de maneira exótica. E a aparente harmonia representada na Figura 

31 é desfeita se observarmos os detalhes dos animais que figuram na cena: há uma sugestão 

de disputa, de relação predatória, como realmente acontece na natureza. Em vez da ideia da 

convivência harmoniosa, eles se enfrentam. Por meio de todos estes argumentos, fica 

configurada a mudança de estilo que indica a ocorrência de travestimento. 

Observa-se, aqui, mais uma vez, a nossa intenção de não só não isolarmos as 

funções das classificações estruturais, mas também de incluí-las entre os critérios de definição 

das categorias de PIH, pois entendemos que a definição destas ocorre em função daquelas. 

Partindo destas constatações, apresentamos o seguinte quadro-resumo: 

Quadro  5 – Transformações: categorias sérias e não sérias 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFORMAÇÕES 
 
 
 

 
 

 
Séria 

Transposição: um texto B (hipertexto) deriva-se de um 
texto A (hipotexto) por um processo de transposição de 
elementos da obra original sem intenção lúdica ou satírica. 

 
 
 
 
 
Não séria 

Paródia: um texto B (hipertexto) deriva-se de um texto A 
(hipotexto) por um processo de transposição de elementos 
da obra original, na maioria das vezes, com intenção 
lúdica.“É uma transformação semântica.” (GENETTE, 
2010, p. 38). 
Travestimento: um texto B (hipertexto) deriva-se de um 
texto A (hipotexto) por um processo de transposição de 
elementos da obra original com intenção satírica. O 
conteúdo de um texto é degradado por transposições 
estilísticas e temáticas de intenção satírica. “É uma 
transposição estilística.” [...] “É mais satírico, ou mais 
agressivo, em relação ao hipotexto que a paródia.” 
(GENETTE, 2010, p. 38). 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

7º) Onde ficam as PIH dentro da nova configuração do quadro das práticas 

transtextuais após os ajustes propostos nesta tese? 

Feitas as observações e os ajustes até aqui apontados no quadro geral das relações 

transtextuais, a nossa reflexão encaminha-se agora para tratar, especificamente, da questão 

das PIH dentro da última versão do quadro apresentado. Iniciamos com a indagação que 

nomeia este item: qual o lugar das PIH dentro da configuração das relações transtextuais? 

Para responder a esta pergunta, começamos por fazer algumas considerações que incidem 

decisivamente na resposta que daremos para esta indagação. Esclarecidos estes 

questionamentos, chegaremos à resposta que procuramos. 
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A partir da pesquisa que realizamos, pudemos observar que, em grande maioria, 

as ocorrências de PIH são casos de transformações. Prova disso é a amostra que escolhemos. 

Ao buscar os exemplos que comporiam o corpus desta tese, não tivemos a intenção de 

escolher somente casos de derivações por transformação, mas, após concluída a seleção, 

constatamos que todos os exemplos selecionados são do tipo PIH por transformação. Como 

já informamos antes, os trinta pares de obras que selecionamos para análise são trinta 

ocorrências de processo hipertextual por transformação. Ao realizarmos a pesquisa, por meio 

dos muitos exemplos que visualizamos, constatamos ainda que muitos outros exemplos, além 

dos selecionados para o corpus aqui apresentado, são também exemplos de transformação. 

Esta constatação nos induz a considerar a predominância das transformações sobre as 

imitações. Observamos também que as ocorrências de imitação, além de serem mais raras, só 

acontecem em casos específicos de estudos realizados pelo próprio artista ou, em situação 

oposta, por plágio. Assim sendo, podemos afirmar que há uma predominância de processos 

hipertextuais por transformação nas PIH. 

Outra questão importante que merece ser reconsiderada é a definição das PIH, 

segundo a teoria de Genette (2010), apenas como ocorrência séria. A análise dos dados 

mostra que, embora elas sejam, muitas vezes, sérias, elas também podem ser do tipo não 

séria. A partir desta observação, salta aos olhos as seguintes constatações: os exemplos nos 

dizem que não podemos considerar as ocorrências de PIH apenas no âmbito do sério e, em 

decorrência disso, devemos repensar a colocação delas no quadro geral dos processos 

hipertextuais por transformação. A nosso ver, é coerente criarmos um terceiro espaço dentro 

do quadro dos processos hipertextuais por transformação para nele colocarmos as PIH que 

podem ocorrer tanto de forma séria quanto não séria. Esta constatação resultaria no seguinte 

quadro, cujos conceitos serão adotados para a análise das imagens deste corpus. 
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Quadro  6 – Categorias de PIH 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMAÇÕES 

PIH (práticas 
intertextuais 
hiperestéticas): 
um texto B 
(hipertexto) 
deriva-se de um 
texto A 
(hipotexto) por 
um processo de 
transposição de 
elementos da 
obra original. 
As práticas 
hiperestéticas 
podem ocorrer 
com intenção 
séria ou com 
intenção lúdica 
ou satírica.  

 

Séria 

Transposição: um texto B (hipertexto) 
deriva-se de um texto A (hipotexto) por um 
processo de transposição de elementos da 
obra original sem intenção lúdica ou satírica. 

 

 

 

 

 

Não séria 

Paródia: um texto B (hipertexto) deriva-se 
de um texto A (hipotexto) por um processo 
de transposição de elementos da obra 
original com intenção lúdica ou satírica. O 
conteúdo de um texto é alterado, na maioria 
das vezes, com intenção lúdica. “É uma 
transformação semântica.” (GENETTE, 
2010, p. 38). 

Travestimento: um texto B (hipertexto) 
deriva-se de um texto A (hipotexto) por um 
processo de transposição de elementos da 
obra original com intenção satírica. O 
conteúdo de um texto é degradado por 
transposições estilísticas e temáticas de 
intenção satírica. “É uma transposição 
estilística.” [...] “É mais satírico, ou mais 
agressivo, em relação ao hipotexto que a 
paródia.” (GENETTE, 2010, p. 38). 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Este quadro é uma síntese da proposta de Genette (2010) mesclada às alterações já 

sugeridas por Piègay-Gros (1996), e acrescido da sugestão de Brito e Cavalcante (2012). 

Daquela adotamos a nomenclatura de copresença e derivação; destas, a definição de função 

séria e não séria. Com isso, mesclamos a classificação estrutural à funcional num mesmo 

quadro, como o próprio Genette (2010) já tinha sugerido, e criamos um novo espaço para 

contemplar a inclusão das PIH como processos intertextuais derivacionais por 

transformações sérias e não sérias, que, acreditamos, são adequadas ao nosso objeto de 

estudo. 

8º) Embora sejam apresentados separadamente na teoria de Genette (2010), 

podemos afirmar que os processos intertextuais de copresença são constitutivos dos 

processos intertextuais derivacionais? 

Ao refletirmos sobre a relação entre os processos intertextuais de copresença e os 

processos intertextuais de derivação, não podemos fazê-lo sem antes considerarmos as 

indagações já feitas por Faria (2013). Começamos por enfocar o questionamento que ela 

apresenta em torno da intertextualidade por alusão, não só porque este é um questionamento 

relevante para a nossa análise, mas também porque, de certo modo, esta seção que ora 
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desenvolvemos não poderia existir sem uma retomada de parte da reflexão da referida autora, 

até porque a indagação que fazemos neste item já foi respondida por ela em sua tese. Faria 

(2013), ao revisar a teoria de Genette (2010), adverte-nos para a constatação de que, embora a 

alusão seja um processo intertextual de copresença, na maioria das vezes, ela participa como 

elemento constitutivo dos processos intertextuais por derivação. Assim sendo, admitimos que 

os processos intertextuais de copresença, em especial a alusão, ocorrem não somente de 

forma independente, mas também contribuem de forma constitutiva para os processos 

intertextuais derivacionais, entre eles, as PIH. 

Concordamos com Faria (2013) na defesa desta ideia e, por isso, partimos das 

colocações feitas por ela para seguir com a nossa leitura da teoria de Genette (2010), no que 

diz respeito à relação entre os processos intertextuais de copresença e os processos 

intertextuais derivacionais. Faria (2013) adverte-nos para o fato de que as ocorrências 

intertextuais de copresença, como citação e alusão, “colaboram para o próprio 

reconhecimento das paródias, dos travestimentos burlescos e dos pastiches” (FARIA, 2013, 

p. 23). Somos levados a concordar com a observação da autora porque, embora Genette 

(2010) advirta para o fato da possibilidade de ocorrências simultâneas desses casos, ele não 

destacou a importância imprescindível da alusão nos processos intertextuais por derivação. 

Com estas constatações, o que estamos propondo é que reforcemos a ideia do reconhecimento 

da importância constitutiva da alusão nos processos intertextuais derivacionais. A partir dos 

estudos de Faria (2013) e das nossas observações nas obras analisadas, ousamos afirmar que a 

existência das ocorrências derivacionais depende diretamente da alusão. 

Além do já apontado por Faria (2013) sobre a participação constitutiva das 

alusões nos processos intertextuais por derivação, destacamos ainda a constatação de que os 

processos intertextuais de copresença, no caso das PIH, não só são constitutivos dos 

derivacionais, como também são indicadores dos modos de ocorrência destes, como pudemos 

comprovar a partir da análise do corpus em estudo nesta tese. Percebemos que, nas PIH, as 

derivações podem ser classificadas pelos elementos por meio dos quais se dá o processo de 

alusão. Ou seja, a obra derivada se origina a partir da alusão que é feita com a retomada de 

elemento(s) da obra original. Assim, verificamos que elas podem ocorrer por meio de três 

elementos constitutivo da obra: pelo título, pelos personagens e/ou pela ambientação, ou, 

ainda, por dois ou mais desses elementos simultaneamente. Constatamos que o momento em 

que o leitor percebe a relação da obra derivada com outra obra ocorre por meio de um dos 
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elementos citados: título, personagem ou ambiente. São estes elementos, individualmente ou 

em conjunto, que invocam a outra obra e permitem a construção de sentido intertextual. 

 

3.2 Proposta para um novo quadro teórico-metodológico 

 

O quadro que apresentamos no final desta seção demonstra o resultado ao qual 

chegamos após a discussão teórica feita na seção anterior e a análise do corpus em estudo. 

Para bem entendê-lo, é necessário que façamos alguns comentários acerca das alterações 

propostas na versão original da teoria de Genette (2010) no que diz respeito às categorias das 

PIH. 

Começamos por informar que, ao observarmos os trinta pares de obras que 

compõem o corpus, verificamos que os conceitos de transposição, paródia e travestimento, 

definidos por Genette (2010) e com os quais estamos trabalhando até agora, não são 

suficientes para abranger todas as ocorrências dos casos de PIH com que nos deparamos no 

corpus analisado. A partir desta constatação, confirmamos a certeza da necessidade de 

definirmos novas categorias para as PIH. 

Antes de comentarmos sobre estas novas categorias que iremos definir, é 

imprescindível que façamos uma exposição dos critérios que foram considerados para analisar 

as categorias de PIH que serão apresentadas: função, estilo, conteúdo e desmistificação, as 

quais serão apresentadas a seguir. 

Dando continuidade ao que propôs Genette (2010), tomamos o primeiro critério 

para definir as PIH, a função que elas desempenham, pois verificamos que as ocorrências de 

PIH não acontecem por acaso. Elas sempre revelam uma intenção que aponta para o 

desempenho de uma função ora lúdica, ora satírica, ou nem lúdica, nem satírica, mas apenas 

crítica, e, ainda, em outras ocorrências, a ausência de qualquer uma das três intenções, como 

no caso das transposições, em que verificamos apenas uma transferência do tema da obra 

original para a obra derivada. Ou seja, percebemos a ocorrência de uma transposição temática, 

sem alteração de estilo e sem efeito lúdico, nem satírico, nem crítico. Assim, seja pela 

presença de intenção crítica, lúdica e/ou satírica, ou mesmo na ausência de qualquer uma 
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delas, constatamos que a função é um critério definidor das categorias. Em função dessas 

intenções, definem-se os tipos de ocorrências intertextuais. 

Verificamos ainda que as ocorrências de PIH apresentam uma gradação em 

relação a estas funções. Essa gradação pode ocorrer de quatro maneiras: 1) ausência de 

intenção crítica, lúdica ou satírica; 2) Intenção apenas crítico-reflexiva; 3) Intenção crítica-

reflexiva e lúdica; e 4) Intenção crítico-reflexiva e satírica. Essas variações podem acontecer 

com ou sem mudança de estilo. A existência destas variações já nos aponta a possibilidade de 

acrescentarmos novas categorias às definidas por Genette (2010). Essa possibilidade 

anunciada será explicitada ainda nesta seção, após os comentários introdutórios que ora 

fazemos sobre os critérios considerados para a definição das categorias de PIH. Exemplos de 

cada uma dessas ocorrências serão demonstrados na análise. 

O segundo critério, o estilo, aqui entendido como estilo artístico 23, é assim 

designado porque remete ao modo de ver e representar a realidade. Verificamos que, como já 

havia apontado Genette (2010), em alguns casos, ao criar um hipertexto, a obra derivada, o 

artista opta por recriar a obra original, valendo-se de outro estilo que é distinto do estilo 

adotado pelo autor da obra primeira, o hipotexto. Ou, em outros casos, o artista transforma a 

obra original, sem, no entanto, alterar-lhe o estilo. Ao falarmos de estilo, estamos referindo-

nos ao modo como o artista representa a realidade. De forma generalizada, é possível apontar 

dois grandes estilos já convencionados na história da arte que, por sua vez, comportam em si 

variações estilísticas: o tradicional e o vanguardista. 

Entendemos como tradicional as expressões artísticas herdeiras da tradição 

clássica greco-romana. Desde o clássico, em sua origem, na Antiguidade Clássica, até as 

expressões artísticas encontradas no final do século XIX. Nesse grupo, estariam incluídas as 

obras clássicas, renascentistas, barrocas, neoclássicas, românticas, realistas e simbolistas. 

Cada uma dessas expressões com suas variações peculiares, mas todas elas herdeiras da 

tradição clássica definida como arte retratista ou figurativa. Entenda-se por retratista aquela 

que tem como propósito principal fazer um retrato fidedigno da realidade, aquela cujo 

objetivo é representar, de forma verossímil, por meio de uma figura, seja humana, seja 

                                                           
23 Rubrica sociolinguística: artes plásticas, arquitetura, música, literatura. 
Conjunto de tendências e características formais, conteudísticas, estéticas etc. que identificam ou distinguem 
uma obra, ou um artista, escritor etc., ou determinado período ou movimento (HOUAISS, 2009, p. 835). 
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paisagística, seja de um fato, a realidade. Estas expressões ocorreram, predominantemente, 

em forma de pinturas, na maioria das vezes, realizadas nos afrescos ou nas pinturas a óleo 

sobre tela ou madeira, ou em forma de esculturas, em pedras, por exemplo, no mármore, ou 

em bronze, madeira ou gesso. 

Contrapondo-se a essa tradição, temos a vanguarda artística, que propõe outros 

modos de ver e representar a realidade. De tendência abstracionista, estes novos modos se 

afastam da intenção realística de representar os elementos da realidade por meio de retratos 

fidedignos, o que implica numa prática que pode decompor, fragmentar, desconstruir ou, até 

mesmo, abstrair os objetos a serem representados. Nesta linha de vanguarda, estão incluídos 

todos os segmentos artísticos desde o Impressionismo, do final do século XIX, e todas as 

correntes de vanguarda, mais de quarenta, surgidas desde aquela época até a 

contemporaneidade. Como exemplo, destacamos as seguintes: Abstracionismo, Cubismo, 

Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Expressionismo, Arte Conceitual, Arte Pop, Op Art, Art 

Noveau, Arte Decó, Arte Povera, Arte da Bauhaus e muitas outras. Na análise, serão 

apresentados exemplos que demonstrarão mudanças de estilo. Ou seja, uma cena que foi 

primeiramente representada de modo tradicional por um artista e, depois, retomada e recriada 

em estilo vanguardista por outro. 

O terceiro critério adotado é o conteúdo. Quando falamos em conteúdo nas PIH, 

estamos nos referindo ao tema tratado. Conteúdo é o assunto que o autor escolheu para 

abordar na obra. Observamos que, nas PIH, o conteúdo ora é mantido, ora é alterado. Além 

disso, pode ser mantido com ou sem mudança de estilo. Essa constatação aponta para uma 

variação na forma de apresentação de determinado conteúdo que poderá implicar em 

revelação da intenção do autor. Portanto, a alteração ou não de um conteúdo numa PIH é um 

dado a ser considerado porque é definidor do perfil de uma determinada categoria. 

O quarto critério que consideramos é o que estamos chamando de desmistificação. 

Percebemos, ao analisar os pares de obras que compõem o corpus, que, em muitos casos, a 

obra recriada revela nítida intenção do autor de desmistificar, no sentido de “destituir o caráter 

místico ou misterioso” de algo. (HOUAISS, 2009). Explicando melhor, podemos afirmar que, 

nos referidos casos, é esta intenção de desmistificar que conduziu a releitura da obra original. 

A intenção de desconstruir um conceito, uma verdade ou um mistério instituído foi a 

motivação para a existência da prática intertextual. A partir desta constatação, observamos 
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que algumas PIH ocorrem sem que haja desmistificação do conteúdo da obra original, 

enquanto outras ocorrem exatamente em movimento contrário, ou seja, realizam-se para 

promover uma determinada desmistificação do conteúdo do hipotexto, obra primeira. Nesse 

caso, há uma intenção questionadora que desconstrói o sentido desta obra. 

Apresentados os quatro critérios considerados na definição dos tipos de PIH, 

seguimos nesta reflexão com a apresentação das duas novas categorias que propomos além 

das três já consideradas por Genette (2010). Nossas observações sobre o corpus em análise 

levaram-nos à percepção, como já declaramos no início desta seção, de que não é possível 

incluir todos os exemplos analisados nos três tipos de ocorrências até aqui definidas para as 

PIH: transposições, paródias e travestimentos. Observamos que certos exemplos encontrados 

não são casos de transposições, nem de paródias, nem de travestimentos. Assim, partindo do 

que nos revelou o corpus analisado, acrescentamos às três categorias já definidas por Genette 

(2010) mais duas que apresentaremos agora. A estas atribuímos os termos: austerismo e 

transfiguração. A seguir, explicamos o sentido de cada uma delas e a escolha dos termos para 

defini-las. 

Antes de definir as referidas categorias, é necessário ressaltar que, neste momento 

em que ousamos propor novas categorias para as PIH, estamos conscientes de que não é fácil 

definir estas novas categorias com absoluta precisão e segurança, até mesmo porque, por mais 

racionais que sejamos nos nossos julgamentos, haverá sempre uma possibilidade de 

envolvermos em nossas apreciações uma dose de subjetividade nas definições. Esta possível 

dose de subjetividade poderá abrir espaço para outras possibilidades de leituras dos casos em 

estudo. Sabemos também que a condução ideológica e/ou a orientação religiosa daquele que 

interpreta os fenômenos poderá influenciar na definição destes. Em outras palavras, o que 

para um leitor pode ser visto como mero teor lúdico, para outro pode ser depreciativo ou 

blasfemo. Mesmo assim propomos estas categorias, buscando o máximo de isenção no que 

diz respeito a possíveis influências que possamos ter em relação aos fatores citados. 

Voltando ao comentário acerca das duas novas categorias propostas, iniciamos 

por esclarecer sobre o que estamos definindo como austerismo. Trata-se de uma ocorrência 

intertextual que se define por encerrar em si uma crítica reflexiva séria em relação a outra 

obra com a qual estabelece intertextualidade temática, com o propósito de desmistificar, sem 

intenção jocosa, algum dogma, princípio, verdade ou mistério exposto na obra original. O 
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austerismo, a princípio, numa visão superficial, poderia ser incluído entre os casos de 

paródia, por ter um conteúdo crítico, entretanto não poderia ser considerada como tal, por não 

apresentar conteúdo lúdico. Essa prática intertextual não resulta em efeito engraçado, não 

provoca o riso, porque lhe falta o componente primordial da paródia: o tom lúdico. Esta 

ocorrência também não poderia ser considerada um caso de travestimento, porque nela não se 

constata uma mudança de estilo, nem tom satírico, aspectos essenciais para que ocorra 

travestimento. A ocorrência à qual nos referimos agora também não pode ser considerada uma 

transposição, porque, nela, há alteração de conteúdo, e essa alteração desconstrói a 

possibilidade de julgá-la como transposição. Diante destas impossibilidades, sentimos a 

necessidade de escolher um termo específico para identificar este tipo de ocorrência que não 

pode ser definido como transposição, nem paródia, nem travestimento. 

A escolha do termo “austerismo”, derivado do substantivo austero, deve-se à 

semântica da palavra, que é condizente com a ocorrência intertextual que ora tentamos 

nomear. Segundo o Dicionário Houaiss (2009, p. 223), austero é algo “de caráter severo, o 

qual se reflete na rigidez das opiniões, dos hábitos, no rigor consigo mesmo e com os outros”; 

algo “que se caracteriza pela formalidade e seriedade”; algo “de aspecto ou forma sóbria, 

pouco vivaz; despojado de ornatos”. Entendemos que esta palavra, austerismo, se presta bem 

ao propósito de definir a ocorrência a que se destina, já que ela comporta em si uma crítica 

séria, sóbria, reflexiva, sem constituir uma mera transposição temática, sem tom brincalhão e 

sem mudança de estilo. Para que melhor se entenda o que estamos comentamos, vejamos o 

seguinte exemplo: 
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Figura 33 – Crucificação, de Rafael Figura 34 – Consumo, de Mitch 
Griffiths 

  
Fonte: Disponível em: 
http://arteemerson.blogspot.com.br/201
1/06/rafael-sanzio.html. Acesso em: 25 
set. 2013. 

Fonte: Disponível em: <https://s-media-
cache-ak0.pinimg 
.com/236x/2/ef/6a/25ef6ae93698687a328c
1d7537b013e3.jpg>. Acesso em: 2 
set.2015. 

Ao observarmos as figuras 33 e 34, verificamos que, neste caso, o hipertexto, 

Figura 34, não poderia ser definido como transposição, porque o conteúdo foi alterado. 

Também não pode ser definido como travestimento, visto que não houve mudança de estilo. 

As duas obras são exemplos de arte tradicional: pintura a óleo de intenção retratista. O estilo 

é, portanto, mantido. A análise nos leva, a princípio, a pensar em um caso de paródia; porém, 

logo percebemos que também não se trata de paródia, uma vez que a ocorrência não 

apresenta conteúdo lúdico, mas sim crítico-reflexivo. O que se constata na relação entre as 

duas é uma obra derivada que apresenta uma reflexão crítica em relação à primeira. O tema 

foi mantido, mas o conteúdo foi alterado com a intenção nítida de questionar o conteúdo da 

obra original, Figura 33. Na análise, seção 5.3, comentaremos mais detalhadamente este 

exemplo. Neste momento, queremos apenas esclarecer o caso de austerismo, que não se 

confunde nem com transposição, nem com travestimento, nem com paródia. 

Verificamos ainda a existência de casos que não se enquadram em nenhuma das 

categorias até aqui definidas. Casos que não se configuram nem como transposições, nem 

como paródias, nem como travestimentos, nem como austerismos. São ocorrências que se 

http://arteemerson.blogspot.com.br/2011/06/rafael-sanzio.html
http://arteemerson.blogspot.com.br/2011/06/rafael-sanzio.html
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aproximam do travestimento, por apresentarem mudança de estilo, mas que não podem ser 

consideradas como tal, já que, nos referidos casos, apesar da constatação da mudança de 

estilo, não se percebe tom satírico, traço definidor do travestimento. Em vez de sátira, 

percebe-se uma intenção crítica reflexiva, como no caso do austerismo, entretanto, diferente 

deste, no qual não ocorre troca de estilo, naquele, o conteúdo-crítico reflexivo soma-se à troca 

de estilo. A esta ocorrência estamos chamando de transfiguração, por não se enquadrar nas 

definições de transposição, nem de paródia, nem de travestimento, nem de austerismo. Esta 

é, portanto, a segunda nova categoria que acrescentamos às outras três já herdadas da teoria de 

Genette (2010). 

Assim como o austerismo, que aparenta ser uma paródia, mas não é por lhe faltar 

o componente lúdico, verificamos outro tipo de ocorrência de PIH que se aproxima do 

travestimento, pela mudança de estilo entre duas obras que apresentam relação intertextual, 

mas que também não pode ser considerada como tal porque, apesar de haver mudança de 

estilo, falta, à ocorrência, o componente satírico, próprio do travestimento. Assim, este tipo de 

ocorrência, embora se aproxime do travestimento, não pode ser definido como um caso desta 

categoria. Diante deste impasse, criamos uma segunda nova categoria para as PIH e a 

definimos como transfiguração. Novamente recorremos ao dicionário, que define 

transfiguração como “ato ou efeito de transfigurar(-se); transformação, metamorfose”, ou 

“alteração da figura, das feições, da forma”, ou, ainda, “mudança na maneira de proceder, de 

pensar, de sentir”. (HOUAISS, 2009, p. 1867). Consideramos que, neste tipo de ocorrência, 

deparamo-nos com uma obra transfigurada, alterada na sua forma, com figuras 

metamorfoseadas, cujas feições sofreram alterações. Justificamos a escolha do termo 

transfiguração para definir esta nova categoria por considerarmos que esta palavra encerra 

uma carga semântica que muito diz sobre o fenômeno ora tratado. Explicando melhor, 

podemos dizer que ocorre uma transposição figurativa, não com intenção jocosa ou satírica, 

porém com intenção séria, a fim de promover uma reflexão crítica séria, sem riso e sem crítica 

mordaz. Por isto, acreditamos que o termo transfiguração expressa bem o sentido do que 

queremos exprimir. Segue um exemplo desta ocorrência: 
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Figura 35 – A sagrada família, de 
Bartolomé Esteban 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://1.bp.blogspot.com/-
2b43wvwmFcg/TV9KM1AkKgI/AAAAAAAAA
6M/5NL6MslH-
bY/s1600/Las+dos+Trinidades+Murillo+Internet.
jpg>. Acesso em: 5 set. 2015. 

Figura 36 – A sagrada família, de Marc Chagall 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://peregrinacultural.files.wordpress.com/2011/07/mar
c-chagal-a-sagrada-famc3adlia-1909.jpg?w=510>. Acesso 
em: 5 set. 2015. 
 

A observação das duas imagens nos permite perceber que há uma relação 

intertextual entre elas. Estamos, portanto, diante de um exemplo de PIH. A observação nos 

mostra também que houve uma mudança de estilo. A primeira obra, Figura 35, pintada ao 

estilo bem tradicional, procura ser verossímil e fidedigna à cena retratada na passagem 

bíblica. A família sagrada está cercada e protegida por personagens sobrenaturais como Deus 

e anjos. E todas as personagens foram retratadas de modo realista. Na obra recriada, o 

hipertexto ou Figura 36, vemos que houve uma mudança de estilo. O traço do artista não é 

mais o do retrato tradicional, as figuras humanas são mostradas de forma geometrizadas, 

quase fragmentadas, o que nos aponta uma influência cubista. Esta mudança de estilo levar-

nos-ia rumo a um caso de travestimento, entretanto, percebemos que, na obra recriada, o 

hipertexto, Figura 36, não há nenhuma intenção satírica. Em vez de sátira, deparamo-nos com 

uma sugestão crítico-reflexiva. Esta dedução pode ser confirmada pela ausência dos 

elementos sobrenaturais, pela postura da mulher que, em vez de somente contemplar o filho, 

como o faz a mãe da Figura 35, esta, na Figura 36, realiza, simultaneamente, como uma dona 

de casa contemporânea, várias tarefas. Soma-se a estas observações, mais uma, ainda, relativa 

à mudança no ambiente retratado. Este também contribui para a construção da intenção 

crítico-reflexiva. A ambientação etérea-celestial da obra original é substituída por um espaço 



98 
 

 

que revela uma casa simples de uma família humilde. Todos estes detalhes serão mais 

comentados na análise. 

Feita a apresentação dos critérios de análise das novas categorias propostas, a 

seguir, com o intuito de melhor visualizarmos o que acabamos de expor, demonstramos, de 

forma resumida, por meio de um quadro-síntese, o que explicamos nestes últimos parágrafos: 

Quadro  7 – Critérios e categorias das PIH 
 TRANSPOSIÇÃO PARÓDIA AUSTERISMO 

 
TRAVESTIMENTO TRANSFIGURAÇÃO 

 
Função Séria Lúdica Crítica Satírica Crítica 
Estilo Não é alterado Não é alterado Não é alterado É alterado É alterado 
Conteúdo Não é alterado É alterado É alterado É alterado É alterado 
Desmistificação Não ocorre Ocorre Ocorre Ocorre Ocorre 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Desse modo, as relações entre critérios e categorias apresentadas neste último 

quadro nos permitem também construir um novo diagrama para as PIH, que fica assim 

configurado: 

Figura 37 – Quadro geral das PIH 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

Complementando o quadro geral das PIH agora reformulado, podemos apresentar 

também um novo quadro-síntese das categorias com o objetivo de lembrarmos que as cinco 

referidas categorias de PIH, agora definidas por nós, ocorrem, todas elas, tendo a alusão como 

elemento constitutivo: 
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Quadro  8 – Alusão como elemento constitutivo das derivações 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
 

Após estas constatações ora comentadas sobre a participação constitutiva da 

alusão nos processos derivacionais PIH, participação esta já apontada por Faria (2013) para 

outras ocorrências intertextuais, a partir do demonstrado no quadro-síntese, Quadro 8, fica 

evidenciada a participação constitutiva da alusão não só nos casos de transposição, paródia e 

travestimento, já analisados por Faria (2013), mas também nas duas outras categorias que 

apontamos nesta tese: austerismo e transfiguração. Na seção 5.3, a análise, apresentaremos o 

resultado geral dos tipos de alusões constatados nos exemplos do corpus, especificando qual o 

tipo de alusão que detectamos em cada uma das obras derivadas nos trinta pares de obras 

analisados. 
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4 O CAMINHO PERCORRIDO: A METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Nesta seção, explicitamos o modo como foi conduzida a análise. Iniciamos por 

apresentar os métodos de abordagem e de procedimento. Em seguida, explicamos como 

ocorreu a coleta do corpus e fazemos a apresentação, em quadro demonstrativo, dos itens do 

corpus. Por fim, descrevemos as seis etapas que percorremos para a análise dos dados: Etapa 

I: leitura crítica da teoria de Genette (2010); Etapa II: análise temática do corpus; Etapa III: 

análise plástica, icônica e linguística das obras; Etapa IV: análise intertextual das obras; E a 

Etapa V: proposta teórica para as PIH. 

Nesta pesquisa de natureza qualitativa, temos a intenção de observar o fenômeno 

em estudo a partir do corpus selecionado, descrever este corpus, compreender melhor o 

fenômeno intertextual, de acordo com o que se observou nas ocorrências do corpus e, por fim, 

expor uma interpretação à qual se chegou a partir da análise. Assim, partindo desta intenção, 

definimos como objetivo principal: reformular o constructo teórico proposto por Genette 

(2010) para as práticas hiperestéticas. Em função deste objetivo geral, definimos também os 

seguintes objetivos específicos, já citados na Introdução desta tese: 1) Redefinir subtipos de 

PIH, a partir da análise do corpus; 2) Verificar a aplicabilidade da terminologia das relações 

transtextuais hipertextuais às práticas hiperestéticas; 3) Analisar a influência do momento 

histórico, da filiação estética do autor e do tipo de linguagem artística sobre as ocorrências de 

PIH; 4) Analisar a influência dos elementos citados no objetivo anterior sobre as estratégias 

discursivas de captação e subversão; e 5) Propor um novo quadro teórico-metodológico com 

base na análise realizada com os casos de PIH. 

Além de qualitativa, esta pesquisa define-se também como uma pesquisa 

documental, de acordo com as tipologias apontadas por Godoy (1995), que considera três 

tipos de pesquisa qualitativa: a documental, o estudo de caso e a etnográfica. Parafraseando 

Godoy (1995), afirmamos que a pesquisa documental é aquela que se constitui pela análise de 

materiais que ainda não foram analisados de forma sistemática ou que podem ser reanalisados 

com o objetivo de se chegar a uma interpretação nova e complementar. Essa interpretação 

nova e complementar é o que moveu esta pesquisa, porque, mesmo já tendo conhecimento 

dos muitos trabalhos realizados em torno do fenômeno da intertextualidade, acreditamos na 
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possibilidade de complementá-los, com o intuito de fornecer dados úteis para outros estudos 

qualitativos acerca do tema. 

Sobre a pesquisa documental de natureza qualitativa ainda importa acrescentar, 

como aponta Tesch (1990), que os dados qualitativos incluem também, além de documentos 

expressos em palavras, outros constituídos de elementos não verbais, tais como fotografias, 

desenhos, filmes, vídeos, pinturas e, até mesmo, trilhas sonoras. Esta observação é de grande 

valia para esta tese, pois legitima a escolha do corpus, já que este se constitui de texto verbal, 

bíblico, e de outros textos não verbais, como pinturas e esculturas. 

Importa esclarecer que não aplicamos um instrumental estatístico na nossa 

análise. Portanto, deixa-se clara a intenção de apresentar resultados por meio de uma 

mensuração percentual a partir dos dados analisados. Desse modo, o procedimento de análise 

tem como foco a interpretação em vez da quantificação. 

Iniciamos a apresentação da metodologia pela exposição do método de 

abordagem (ou de raciocínio), já que este se refere ao plano geral da pesquisa. Em seguida, 

dissertamos sobre o método de procedimento (ou de investigação), que diz respeito mais à 

condução específica da análise, ou seja, ao procedimento técnico adotado e às etapas que 

foram seguidas na realização do trabalho. 

 

4.1 Método de abordagem 

 

Dada a natureza e os objetivos propostos para a presente pesquisa, utilizamos o 

método indutivo como base lógica desta investigação. Desse modo, partiremos da análise de 

um conjunto pré-selecionado de ocorrências intertextuais, para, em seguida, chegarmos a um 

resultado interpretativo que possa ser aplicado de forma generalizada a outras ocorrências 

similares. A indução, processo eleito para a condução da pesquisa, é claramente definido por 

Lakatos e Marconi (2003, p. 86) no seguinte fragmento: 

Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 
particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, 
não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos é levar a 
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conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se 
basearam. 

O que afirmam Lakatos e Marconi (2003, p. 86) nesta citação define exatamente o 

propósito desta pesquisa. Queremos, por meio de constatações particulares obtidas a partir dos 

exemplos analisados, chegar a uma “lei” geral que possa ser aplicada a outros casos em 

futuras análises. Confirmando o que disseram os autores, em outras palavras, Gewandsznajder 

(1989, p. 41) afirma algo semelhante sobre o método indutivo: “[...] o processo pelo qual – a 

partir de um certo número de observações, recolhidas de um conjunto de objetos, fatos ou 

acontecimentos – concluímos algo aplicável a um conjunto mais amplo ou a casos dos quais 

ainda não tivemos experiência”.Com este objetivo de chegarmos a algo aplicável a um 

conjunto mais amplo, pautamos nossa análise nas etapas listadas em seguida; estas, por sua 

vez, são uma versão simplificada das etapas sugeridas por Bacon (1999) para aplicação do 

método indutivo. 

a) A observação dos fenômenos: no momento inicial da análise, no qual se 

observam os fatos ou fenômenos, tendo por finalidade evidenciar as causas de 

sua manifestação; 

b) A análise da relação entre estes fenômenos: neste segundo momento, busca-

se, por meio da comparação, relacionar os fatos ou fenômenos, com o objetivo 

de identificar qual (ais) a (s) relação (ões) recorrente (s) entre eles; 

c) A generalização da relação: no último momento, no qual generalizamos a 

relação encontrada entre os fenômenos e fatos semelhantes e, a partir destas 

generalizações, propomos um quadro teórico-metodológico para as PIH 

apontadas por Genette (2010). 

Para o cumprimento das três etapas citadas, partimos da teoria proposta por 

Genette (2010), fazendo uma revisão desta teoria, no que diz respeito às ocorrências do 

fenômeno intertextual, em especial, das PIH. Em seguida, o nosso objetivo nos conduziu, a 

partir da análise, a propor uma reformulação para a proposta apresentada por Genette (2010). 

Interessou-nos, assim, em sequência, chegarmos a um possível quadro teórico-metodológico 

que respalda a nossa própria análise e que poderá servir de referência para pesquisas futuras. 

Desse modo, o nosso intuito foi, em suma, partir da teoria de Genette (2010), e da análise de 

diversas ocorrências de PIH, para, por meio desta análise, pautada na proposta classificatória 
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iniciada por Genette (2010), definir um quadro tipológico para as ocorrências intertextuais 

hiperestéticas, verificando quais as mais recorrentes, observando ainda as ocorrências de 

captação e/ou subversão destes processos em relação aos textos originais bíblicos. 

 

4.2 Método de procedimento 

 

Tendo explicado a escolha do método de abordagem (ou de raciocínio): o 

indutivo, segundo Gil (2008), necessitamos, agora, justificar a escolha do método de 

procedimento (ou de investigação): o comparativo, conforme Gil (2008). Cientes da 

existência dos vários métodos de procedimento, como, o histórico, o monográfico, o 

estatístico, o tipológico etc., optamos por utilizar o comparativo que, por sua vez, diz respeito, 

mais especificamente, à realização de comparações entre as ocorrências de PIH que compõem 

o corpus desta pesquisa, com o objetivo de verificar semelhanças e explicar divergências 

entre elas. Diante da intenção de analisar relações intertextuais entre pares de obras, 

acreditamos que o método comparativo é o mais adequado para esta investigação. O que 

agora afirmamos encontra respaldo nas palavras de Gil (2008, p. 68) citadas a seguir: 

O método comparativo procede pela investigação de indivíduos, classes, fenômenos 
ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles. Sua ampla 
utilização nas ciências sociais deve-se ao fato de possibilitar o estudo comparativo 
de grandes grupamentos sociais, separados pelo espaço e pelo tempo. 

Assim, por ser a nossa pesquisa de natureza indutiva e de base qualitativa, 

adotamos como método de procedimento o método comparativo, para analisar a relação entre 

as PIH, e entre elas e o texto fonte que as origina e, ainda, entre elas e outros aspectos 

contextuais que as influenciam, como: tempo, espaço, autoria etc. Recorremos também, como 

já foi dito, à mensuração percentual, que nos permitiu ter uma noção mais precisa dos 

percentuais de ocorrências dos diferentes tipos de PIH. 

Seguindo a intenção de utilizar o método comparativo para analisar as obras que 

compõem o corpus da tese, tomamos como referência para esta leitura comparativa o Método 

Comparativo de Análise de Obras de Arte, de Feldman (1970), que consiste em quatro etapas, 

(ver Figura 38), assim discriminadas pelo autor: 1ª) Descrição: inventário daquilo que se 

percebe facilmente na obra; 2ª) Análise: observação a partir da relação entre os elementos 
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visuais e da forma como eles se organizam na obra; 3ª) Interpretação: momento em que deve 

ser feita a identificação de temas e ideias da imagem com o objetivo de construir significados; 

e 4ª) Julgamento: etapa na qual devemos tomar decisões judicativas sobre o sentido 

construído em cada uma das obras e na relação entre elas, para, em seguida, estabelecer 

comparação entre estas e o texto fonte bíblico. Vejamos, a seguir, na Figura 38, uma síntese 

das etapas do método de análise de Feldman (1970) que acabamos de descrever. 

Figura 38 – Método comparativo de análise de obras de arte, de Feldman (1970) 

 
Fonte: Disponível em: <http://provocandolhar.blogspot.com.br/2008/11/mtodo-comparativo-de-anlise-de-obras-
de.html>. Acesso em: 10 ago. 2014. 

 

A proposta de Feldman (1970) destina-se à aplicação de estudos comparativos 

entre obras de arte e busca investigar apenas seus aspectos estéticos. No uso que ora fazemos 

desta proposta, além dos aspectos estéticos, interessa-nos também a relação não só entre as 

obras, mas também a relação delas com o texto bíblico fundador. Essa busca nos obriga a 

recorrer a outros teóricos para fundamentar esta busca; recorremos, pois, a Genette (2010) 

para a parte final da análise. Desse modo, partindo da proposta de Feldman (1970) e 

adaptando-a ao nosso interesse linguístico, realizamos nossa análise, pondo em prática as 

etapas propostas por Feldman (1970), por meio das quais apontamos: 1ª) O que se vê 

superficialmente nas obras (Descrição); 2ª) O que se vê mais detalhadamente nas obras em 
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seus aspectos plásticos, icônicos e linguísticos 24 (Análise); 3ª) O que se entende a partir das 

obras (Interpretação); e 4ª) O que se julga a partir da relação entre as obras (Julgamento). 

Como já dito, nesta última etapa, invocamos Genette (2010) para realizar este julgamento a 

partir do que foi proposto por ele. 

Acrescentamos ainda que, nesta pesquisa, interessou-nos mais desenvolver uma 

análise que se inclina para uma orientação pautada na filosofia instrumentalista (ver Figura 

38), já que a nossa intenção, além de definir os tipos de PIH, é também definir as funções 

textual-discursivas delas. Esse intuito nos conduz a ver nas obras intenções de objetivos 

morais, religiosos, políticos e/ou psicológico, porque, como afirma Feldman (1970, p. 72), “a 

arte tem algo a dizer”. E esse “algo”, sem dúvida, está para além do conteúdo estético que lhe 

é intrínseco. 

O método de Feldman (1970) servirá como um ponto de partida. Entretanto, dada 

a natureza desta pesquisa, que não tem como foco uma investigação estética, mas sim 

linguística, fez-se necessária uma adaptação desse método para o nosso objetivo de análise. 

Diante dessa necessidade, realizamos uma adaptação desse método ao nosso propósito 

linguístico. Essa adaptação realizou-se em três momentos que definiremos aqui como 

Adaptação I, II e III. A Figura 39 expõe o primeiro momento, a adaptação I. Nele, incluímos, 

no esquema de Feldman (1970), ações que satisfizeram o nosso projeto de investigação. Em 

cada uma das quatro etapas, incluímos as orientações dirigidas para o foco de análise desta 

tese. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
24 Cf. explicação sobre esses elementos na seção 2.2, nas páginas 34-35. 
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Figura 39 – Adaptação (I) do modelo de Feldman (1970) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

Partindo da proposta de Feldman (1970), percorremos as quatro etapas propostas 

por ele: 1ª) Descrição; 2ª) Análise; 3ª) Interpretação; e 4ª) Julgamento. Seguimos 

complementando-as com a proposta do método de Barthes (1986) para análise de imagens. 

Assim, no segundo momento, definido por Feldman como Análise, convocamos a proposta de 

Barthes (1986). Para que melhor se entenda esta convocação, lembramos que, segundo o 

autor, a imagem é um signo heterogêneo, como já comentamos na seção 3 desta tese. Esta 

heterogeneidade, por sua vez, é constituída de três categorias diferentes de signos: icônicos, 

plásticos e linguísticos, e permitem-nos ler, em toda obra de arte (imagem), três mensagens: a 

mensagem plástica, a icônica e a linguística 25. A mensagem plástica é aquela que se revela 

por meio dos signos plásticos, tais como: cor, forma, composição interna, textura etc. A 

mensagem icônica mostra-se por meio das imagens representativas, análogas, diretas ou por 

meio de imagens metafóricas da realidade. Em outras palavras, ícones representativos de 

elementos da realidade. E, por fim, a mensagem linguística, que se materializa por intermédio 

dos elementos verbais que pertencem à obra. Com relação à mensagem linguística, queremos 

advertir que o conteúdo verbal por meio do qual analisaremos a mensagem linguística nesta 

                                                           
25 A terminologia referente às três categorias do método de Barthes, adotada nesta tese, foram tomadas a partir de 
estudo analítico de Jolly (1996) sobre a teoria de Barthes (1986). 
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etapa da análise, trata-se de um elemento paratextual 26, que são os títulos das obras, não só 

por serem elementos linguísticos, mas por fazerem parte da obra, e ainda, principalmente, por 

consideramos que estes títulos contribuem para a construção de sentido dessas obras. Assim, 

o esquema de leitura das obras proposto nesta tese sofreu agora nova revista com a inserção 

da contribuição de Barthes (1986) e fica redefinido, como demonstra a Figura 40: 

Figura 40 – Adaptação (II) do modelo de Feldman (1970) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

Realizada a segunda etapa proposta por Feldman (1970), a análise, por meio da 

proposta de Barthes (1986), com a busca dos três tipos de mensagens há pouco elencadas, 

seguimos para a terceira etapa proposta por Feldman (1970), a interpretação. Esta foi 

realizada a partir do que se pode constatar com a leitura das três mensagens: plástica, icônica 

e linguística. Respaldados pelos resultados da interpretação, cumprimos a quarta etapa: o 

julgamento, que foi cumprido a partir da proposta classificatória iniciada por Genette (2010) 

(2010). Nesta última etapa, no julgamento que, no método de Feldman (1970), é estético, para 

nós foi um julgamento linguístico dos exemplos que compõem o corpus, relacionando-os 

entre si e comparando-os com o texto fonte, o texto bíblico. Para tal realização, além de 

partirmos da proposta de Genette (2010), recorremos ainda aos conceitos de Charaudeau e 

                                                           
26 Paratextual: segundo a teoria de Genette (2010), é o termo que se refere à relação entre o texto e os seus 
elementos periféricos: título, prefácio, epígrafes, ilustrações etc. A paratextualidade ocorre entre elementos de 
uma determinada obra. Ela é uma espécie de intertextualidade interna do texto com as suas próprias partes, com 
os seus componentes formais, conforme já explicamos na seção 2.3.2.1, na página 44. 
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Maingueneau (2004) para verificar os casos de captação ou de subversão dos textos bíblicos 

originais. As proposições desses dois últimos autores, expostas na nossa fundamentação 

teórica, oferecem respaldo para a realização da nossa análise. Desse modo, a proposição aqui 

apresentada para o estudo das PIH pode ser representada com o que se demonstra na Figura 

41, que condensa uma proposta de análise resultante do somatório das contribuições teóricas 

de cinco autores: Genette (2010), Feldman (1970), Barthes (1986), e Charaudeau e 

Maingueneau (2004): 

Figura 41 – Adaptação (III) do modelo de Feldman (1970) 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

  

4.3 Coleta do corpus 

 

Os dados foram colhidos em livros e sites. Iniciamos a coleta das imagens das 

obras em livros de história da arte e estendemos esta busca em fontes virtuais, em sites na 

internet. Nestas fontes, a busca foi guiada, como já dito antes, sempre pelo recorte temático: 

as representações de cenas bíblicas. Munidos das imagens das obras escolhidas, buscamos, na 
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Bíblia, segunda maior fonte para a constituição do corpus, os fragmentos 27 que deram origem 

às referidas obras. 

A opção pela Bíblia católica, publicada pela editora Paulus em versão online, se 

deu, principalmente, por ela contemplar personagens da mitologia cristã, como: Nossa 

Senhora, anjos e santos que não são contemplados em outras versões da Bíblia 28, como a 

protestante, por exemplo. Como estes personagens são muito frequentes nas representações 

artísticas com as quais trabalhamos em pinturas e esculturas, necessitamos de uma versão 

bíblica que legitime o que se retrata nas muitas cenas pintadas ou esculpidas. Outro 

argumento que justifica a escolha diz respeito ao fato desta versão católica estar diretamente 

ligada à religião que se considera, por meio das informações históricas, como religião-tronco 

na cultura ocidental, sendo, portanto, a mais antiga, anterior a todas as outras religiões que 

podemos considerar “mais jovens”, por terem sido criadas depois. 

A Bíblia da editora Paulus é marcada pela seriedade e credibilidade no mercado 

das publicações religiosas. A versão bíblica em questão possui o imprimatur 29 das 

autoridades da igreja católica, sendo, assim, uma das versões aprovadas por toda a hierarquia 

eclesiástica da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil. Optamos ainda pela versão 

online desta Bíblia, em vez da impressa, porque aquela facilita muito a busca dos fragmentos 

escolhidos, otimizando os recortes e as transcrições das passagens, objeto das nossas análises, 

evitando o trabalho excessivo de digitação que teríamos caso usássemos a versão impressa. 

Acrescentamos ainda que, entre as versões online da Bíblia, esta, da editora 

Paulus, nos pareceu bem mais adequada ao nosso propósito, pois o site oferece melhores 

condições de navegação virtual. Ou seja, há facilidade de acesso às informações, além de 

oferecer outras vantagens, como: sistema de busca rápida, múltiplas possibilidades de 

                                                           
27 Os fragmentos bíblicos aos quais nos referimos neste parágrafo estão elencados no Quadro 9, nas páginas 113 
e 114. 
28 Para exemplificar as inúmeras versões bíblicas, citamos aqui algumas das mais antigas, como o Codex 
Vaticanus (século IV), um dos mais antigos manuscritos da Bíblia, em grego. O Textus Receptus (1516), versão 
grega; o Textus Massorético (1524), versão hebraica. A estas versões mais antigas podemos acrescentar outras, 
como a Bíblia Alemã (1534), de Martinho Lutero, a Bíblia Inglesa, ou Bíblia do Rei Jaime (1611); A Bíblia 
Portuguesa, também conhecida como A Almeida (1681), em função do nome do seu tradutor português, João 
Ferreira de Almeida; a Bíblia NTLH (1988), nova tradução em linguagem de hoje, Bíblia protestante da 
Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia Boa Nova (2006). Além dessas existem inúmeras versões de diferentes 
nacionalidades e muitas versões em uma mesma língua. 
29 A expressão latina, inprimatur, que significa “imprima-se”, é uma licença concedida por autoridade 
eclesiástica para que seja impressa uma obra. É possível conferir o sentido da expressão no seguinte site: 
http://www.dicio.com.br/imprimatur/. 
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explorar o conteúdo por diferentes entradas (seleção por capítulo, por versículo, por tema, por 

fato, por personagem etc.), lupa de localização e marcação de textos, galeria de fotos de locais 

mencionados nas passagens bíblicas, possibilidade de ler e ouvir os fragmentos bíblicos com 

ótima qualidade técnica de audiovisual, nitidez das imagens em vídeos e fotográficas, 

minidicionário bíblico para consulta, mapas e vídeos ilustrativos, quiz bíblico, lista da 

cronologia dos acontecimentos, espaço para anotações, além de caneta marca texto visual. 

Como investigamos as PIH, o corpus desta pesquisa é constituído por imagens de 

obras de arte, pintura e escultura, e por fragmentos bíblicos a partir dos quais foram realizadas 

as referidas obras. A princípio, quando iniciamos a busca para tentar definir a amostra com a 

qual trabalharíamos, surgiram muitas dúvidas em relação à escolha, em função da grande 

quantidade de exemplos de obras que apresentam ocorrências intertextuais hiperestéticas entre 

si. Os exemplos são infindáveis. Esta infinidade gerou certa dificuldade para delimitarmos o 

corpus e a certeza de que seria necessário definir um conjunto de exemplos que assegurassem 

a viabilidade da nossa investigação. Nesta busca, verificamos que um número muito 

significativo de obras que haviam sido objeto de práticas hiperestéticas é de obras que fazem 

representação, por meio da pintura e/ou da escultura, de passagens bíblicas. 

Diante desta constatação, decidimo-nos por limitar o nosso corpus em torno das 

obras de temas bíblicos, também porque constatamos que este seria um recorte temático que 

nos proporcionaria ainda a possibilidade de dispormos dos fragmentos bíblicos que 

originaram as obras escolhidas. Podemos afirmar que, ao observar as obras, sentimos um 

“chamamento” quase obrigatório, conduzindo-nos às passagens bíblicas que foram o mote 

para as referidas pinturas e esculturas. Percebemos, ainda, que a comparação entre as obras e 

o texto bíblico, o texto-fundador, proporcionar-nos-ia uma análise muito mais completa e com 

maior possibilidade de observação de detalhes significativos, como a verificação do grau de 

proximidade ou afastamento que a obra-releitura apresenta em relação à obra original e ao 

texto bíblico que a gerou. Consideramos também que a análise intertextual das obras em 

relação ao texto-fundador nos possibilitaria identificar o que as obras retomam em relação à 

cena original narrada na Bíblia. Quais elementos do texto bíblico são retomados? O cenário? 

A(s) personagem(ns)? O tema? Os elementos históricos? O estilo do autor? Como se dá esta 

retomada? Por referência? Por alusão? Por outro processo? Em outras palavras: percebemos 

que a presença do texto bíblico seria imprescindível à nossa análise já que pretendemos 
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investigar também as funções e estratégias discursivas que estas ocorrências intertextuais 

revelam, seja intenção de captação ou de subversão do texto original. 

A escolha pelos textos de temática bíblica se deu em função da percepção obtida a 

partir da constatação do grande número de obras de arte, originadas a partir de passagens 

bíblicas, em diferentes épocas. Assim sendo, já que o nosso estudo se centra sobre as PIH, 

esta temática, a bíblica, é uma das mais férteis neste tipo de prática artística. De acordo com o 

que nos informa a pesquisa 30, é possível constatar um grande número de eventos em torno 

deste universo temático, o que não acontece, com tanta abundância, em ocorrências 

intertextuais oriundas de outras temáticas, como temática de natureza literária ou histórica. 

Além disso, como já dissemos, estas relações intertextuais pautadas nas cenas bíblicas contam 

com a fonte original verbal, o próprio texto bíblico, que também facilita a análise e fortalece a 

argumentação, já que podemos nos referendar pelo texto fonte verbal. Se considerarmos as 

representações artísticas de cenas bíblicas comparadas às representações de outros gêneros 

textuais, como o literário, por exemplo, veremos que as representações de cenas bíblicas se 

sobrepõem às demais. Essa percepção permitiu uma riqueza maior de possibilidades de 

escolha de exemplos para o nosso corpus. 

Dentro do recorte temático geral, as cenas bíblicas, buscamos por subtemas, ou 

melhor, elencamos passagens bíblicas comumente representadas na arte, para dar 

continuidade à procura de constituição de um corpus. A coleta das obras para o corpus 

iniciou-se a partir da observação de obras já conhecidas por nós, nas fontes bibliográficas, e 

mais conhecidas também no domínio público, como “A última ceia”, de Leonardo da Vinci 

ou “Davi”, de Michelangelo. Em seguida, para buscar outras representações de cenas bíblicas, 

fizemos uma lista com fatos e personagens bíblicos e coletamos, na internet, obras que os 

representassem. A partir daí, fomos constituindo o corpus em pares de obras sobre os temas 

bíblicos listados. Essa opção adotada deixa clara a nossa intenção de partir de uma escolha 

regida pela intertextualidade temática. A princípio, elaboramos uma ficha inicial na qual 

fomos registrando os primeiros resultados da busca. Depois, munidos destes dados, 

elaboramos um quadro demonstrativo no intuito de apresentarmos os temas, as obras 

escolhidas, seus respectivos autores e os fragmentos bíblicos referentes a cada par de obras. 

                                                           
30 Esta afirmação é feita com base nos apontamentos de História da Arte nas obras dos seguintes historiadores: 
Argan (1992), Janson e Janson (1996), Hauser (1998), Gombrich (1999), Farthing (2010), Aumont (2012), e 
Kindersley (2012). 
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O processo de escolha desses temas se deu de forma aleatória a partir das 

lembranças de acontecimentos bíblicos mais comumente conhecidos, como: a criação do 

homem, o nascimento de Cristo, a última ceia, a crucificação de Cristo etc. Em seguida, 

acrescentamos a esta lista outros exemplos representativos de cenas marcantes das narrativas 

bíblicas, tais como o paraíso, o juízo final, o apocalipse, entre outros. E, por fim, a seleção se 

completou com obras que representam personagens bíblicas, entre estes: Davi, Madalena, 

Salomé, Maria e outros. 

Para compormos a amostra de obras do corpus, a técnica de amostragem utilizada 

foi a da amostra não probabilística. Segundo Mattar (1996), uma amostra de pesquisa pode 

ser constituída a partir das duas técnicas abaixo citadas: 

Amostragem probabilística é aquela em que cada elemento da população tem uma 
chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra. As 
amostragens probabilísticas geram amostras probabilísticas. (MATTAR, 1996, p. 
132). 

Amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da 
população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 
pesquisador ou do entrevistador no campo. (MATTAR, 1996, p. 132). 

A amostragem não probabilística, por sua vez, segundo Costa Neto (1977), pode 

ocorrer de três maneiras: amostragem não probabilística de conveniência, amostragem não 

probabilística intencional (ou por julgamento), amostragem não probabilística por 

acessibilidade (ou quota). Nesta pesquisa, optamos pela amostragem não probabilística de 

conveniência. Esta escolha se justifica, segundo Gonçalves (2009), pelo fato de a população 

objeto ser infinita ou também por não termos acesso a todos os elementos que constituem esta 

população. Em casos como estes, somos levados a escolher uma amostra da parte da 

população à qual tivemos acesso. Assim, seguindo esta lógica, a amostra utilizada foi 

composta por conveniência, de acordo com os exemplos que iam sendo encontrados. Temos 

consciência de que esta técnica escolhida não nos permite fazer inferências sobre o total da 

população objeto, entretanto, acreditamos que ela satisfaz o nosso propósito de 

desenvolvermos os estudos das PIH iniciados por Genette (2010) e, a partir disso, propor um 

quadro teórico-metodológico para futuros estudos de PIH. 

Após estas reflexões, e depois de termos realizado exaustiva busca, decidimo-nos 

por consideramos trinta pares de obras acompanhadas dos seus referidos fragmentos bíblicos, 

um número suficiente para compor o corpus desta pesquisa. Consideramos que, dentro da 
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conveniência possível, este número é suficiente para satisfazer o nosso objetivo. Trabalhamos, 

portanto, com uma amostra de trinta fragmentos bíblicos somados a sessenta imagens de 

obras de arte, que foram analisadas aos pares. O quadro a seguir demonstra os temas, as obras, 

seus respectivos autores e a identificação dos fragmentos bíblicos que as obras representam. 

Optamos por não incluir neste quadro o texto dos fragmentos, mas apenas a identificação 

destes, por considerarmos que o quadro ficaria muito extenso, o que dificultaria a visão total 

do conjunto. Os fragmentos serão apresentados na íntegra no Anexo B 31 desta tese.   

Importa informar que a apresentação das obras no quadro-resumo obedece, 

predominantemente, à cronologia dos acontecimentos bíblicos. Optamos por esta ordem em 

respeito ao tema das obras que constituem o corpus, já que são todas de temática bíblica. 

Quadro  9 – O corpus: temas, obras/autores e fragmentos bíblicos 
 

OS TEMAS TÍTULOS E ANO DAS OBRAS OS AUTORES FRAGMENTO 
BÍBLICO 

1) DEUS Deus Pai, 1650; O Velho, 2003/2006 Francesco Mola e 
Juliano Guilherme 

Apocalipse 1: 13-
18 

2) A ORIGEM DO 
MUNDO 

Afresco Capela Sistina: Deus Cria o 
Sol e a Lua, 1508/1512; A Origem do 
Mundo, 1866 

Michelangelo e 
Gustave Courbet 

Gênesis 1: 1-3 
 

3) O JARDIM DO ÉDEN 
O Jardim do Éden com a Queda do 
Homem, 1615/1617; O Jardim das 
Delícias, 1500/1505 

Bweghel, o Velho, 
e Rubens; Bosch Gênesis 2: 1-15 

4) A CRIAÇÃO DE 
ADÃO 

Afresco Capela Sistina: A Criação de 
Adão, 1510; Adaptação da Obra de 
Michelangelo (A criação de Adão), 
2013 

Michelangelo e 
Guto Bordoni Gênesis 1: 27 

5) ADÃO E EVA (A 
EXPULSÃO DO 
PARAÍSO) 

A expulsão de Adão e Eva do Jardim. 
do Paraíso e Deus Pai Soltou os 
Cachorros, 2013 

Alexandre Cabanel 
e Roberto Ploeg Gênesis 3:1-24 

6)  ANUNCIAÇÃO Anunciação, 1712; A Anunciação, 
1898 

Paolo de Matteis e 
Henry O. Tanner Lucas 1:26-38 

7) O NASCIMENTO DE 
JESUS 

Adoração dos magos, 1480; A 
adoração dos pastores, 1609 

Roberto Campim e 
Caravaggio  Mateus 1: 24 

8) MARIA, MÃE DE 
JESUS 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
1616; Virgem amamentando, 1618 

Svitozar Nenyuk e 
Artemisia 
Gentisleschi 

Mateus 1: 18- 25 

9) A SAGRADA 
FAMÍLIA 

As duas Trindades, 1675/1682; A 
Sagrada Família, 1909 

Bartolomé Esteban 
e Marc Chagall Mateus 19: 1-11 

10) JESUS  Jesus Natal 32;Jesus Sarado, 2011 Fabiano Millani e 
Stephen Sawyer Isaías 53: 2 

11) A ÚLTIMA CEIA A última ceia, 1498; A última ceia, 
1955 

Leonardo da Vinci 
e Salvador Dalí Lucas 22:1- 38 

12) A CRUCIFICAÇÃO 
Cristo crucificado com a Virgem, 
Santos e Anjos, 1502/1503; Consumo, 
2008 

Rafael Sanzio e 
Mitch Griffiths João 19:1-38 

                                                           
31 Cf. página 242. 
32 Não foi possível encontrar a data desta obra. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/19/1-38
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Quadro  9 – O corpus: temas, obras/autores e fragmentos bíblicos 
 

OS TEMAS TÍTULOS E ANO DAS OBRAS OS AUTORES FRAGMENTO 
BÍBLICO 

13) MARIA E O FILHO 
MORTO Pietà, 1497; Still Life (Pieta), 2007 Michelangelo e San 

Jinks 
Mateus 27: 55 – 
58 

14) RESSURREIÇÃO 
DE JESUS 

A Transfiguração, 1518/1520; A 
ressurreição de Cristo, 1570 

Rafael e Paolo 
Veronese Marcos 16: 1 – 8 

 
15) JESUS E MARIA 
MADALENA 

 
Não me toques, 1511/1512; Jesus e 
Maria Madalena, 1906 

 
Ticiano e Stephene 
Adams 

 
João 20:1-18 

16) CRISTO E SÃO 
TOMÉ 

Cristo e Tomé, 1476/1483; A 
incredulidade de São Tomé, 
1601/1602 

Verrocchio e 
Caravaggio João 20: 24 – 31 

17) MORTE DE MARIA A Morte da Virgem, 1480; A Morte da 
Virgem, 1604/1606 

Hugo van der Goes 
e Caravaggio 

Não há relato 
direto 

18) SÃO PEDRO Pedro, o Eremita, 1854; São Pedro, s/d 
Gédéon de 
Forceville e Júlio 
Guerra 

Lucas 5:1-11 

19) A RESSURREIÇÃO 
DE LÁZARO 

A Ressurreição de Lázaro, 1706; 
Ressurreição de Lázaro, 1943 

Jean Baptiste 
Jouvenet e Portinari João 11: 39-44 

20)  DAVI Davi, 1430; Davi, 1501/1504. Donatello e 
Michelangelo Samuel 17:40-51 

21)  DAVI E ABISHAG Davi e Abizag 1836/1902; Davi e 
Abizag, 1879 

James Tissot e 
Pedro Américo Reis 1: 8-11 

22)  DAVI E 
BETSHEBA 

David and Bathsheba ,1562; David and 
Bathsheba, 1685/1690 

Jan Matsys e Aert 
de Gelder Samuel 11:1-5 

23)  MADALENA Santa Maria Madalena, 1515/1520; 
Santa Maria Madalena, 1457 

Gregor Erhart e 
Donatello Lucas 8. 1-3 

24) SALOMÉ 
Salomé com a Cabeça de São João 
Batista, 1515/1525; A dança de 
Salomé, 1928 

Bernardino Luini e 
Gaston Bussière Marcos 6.14-29 

25) JUDITE E 
HOLOFERNES 

Judite decapitando Holofernes, 
1611/1612; Judite I, 1901 

Artemisia 
Gentileschi e 
Gustav Klimt 

Jdt 13: 1-20 

26) VOCAÇÃO DE SÃO 
MATEUS 

O chamado de São Mateus, 
1502/1507; Vocação de São Mateus, 
1599/1600. 

Vittori Carpaccio e 
Caravaggio  Mateus 9. 9-13 

27) O JUÍZO FINAL O Juízo Final, 1467/147; O Juízo 
Final, 1549 

Michelangelo e 
Hans Memling 

Apocalipse 20:1-
15 

28)  O INFERNO O Juízo Final, 1425/1430; O Jardim 
das Delícias Terrenas, 1504 

Fra Angélico e 
Bosch Marcos 9:42-48 

29)  O DEMÔNIO O Sabá das Bruxas, 1797/1798;A 
tentação de Santo Antônio, 1878 

Goya e Felicien 
Rops Lucas 11:15 

30) SÃO MIGUEL 
ARCANJO 

São Miguel Arcanjo, 1663; São 
Miguel Arcanjo, s/d 

Luca Giordano e 
Marco Battaglini Apocalipse 12: 7-9 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

A temática nos permitiu um corpus muito diversificado e que abrange um longo 

período de tempo. Assim, trabalhamos com obras que estão compreendidas entre os séculos 

XV e XXI, entre os períodos renascentista e contemporâneo, porque é neste período que 

encontramos a maior concentração de obras de representação das cenas bíblicas e também as 

obras de melhor qualidade técnica. Para entender esta questão da melhor qualidade técnica, 

lembramos que, antes do século XV, no que diz respeito à temática em estudo, só tivemos a 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/20/1-18
http://www.bibliaon.com/versiculo/marcos_9_42-48/
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pintura sacra medieval, cuja qualidade das obras é questionável tecnicamente, dada a pouca 

aplicabilidade das técnicas que serão utilizadas a partir da pintura renascentista 33 do século 

XV. Assim, conforme o que acabamos de comentar e considerando a periodicidade estética, 

analisamos um corpus composto por obras que foram produzidas entre os períodos acima 

referidos, o renascentista e o contemporâneo. 

Consideraremos como fatores que incidem sobre as obras, a princípio e 

principalmente, o momento histórico de produção das obras, a filiação estética dos artistas e a 

linguagem artística escolhida, neste caso, a pintura e a escultura. A escolha destes fatores se 

deu em função da constatação de que eles são fatores que interferem na construção de sentido 

das referidas obras. 

Dada a natureza do nosso corpus, usaremos, como instrumento principal, o 

recurso virtual de busca do Google para acesso aos diversos sites de arte 34 nos quais 

pesquisamos. As imagens de obras escolhidas foram salvas no formato JPEG, arquivadas em 

pastas virtuais e depois impressas para constar nos anexos da tese.  

 

4.4 Etapas da análise de dados 

 

Considerando o objetivo geral desta pesquisa, tipificação das PIH de conteúdo 

bíblico, realizamos a análise de dados obedecendo às etapas listadas a seguir. 

Na Etapa I, Leitura crítica e revisão da teoria de Genette (2010), realizamos uma 

análise minuciosa da proposta classificatória do autor, identificando possibilidades de 

alterações. Consideramos aqui os itens da proposta de Genette (2010) como dados a serem 

analisados, comparados e alterados de acordo com os nossos pressupostos, pois acreditamos 

que seja possível dar continuidade ao estudo das PIH iniciado pelo autor. Logo após a análise, 

apresentaremos uma revisão da teoria sugerindo, a partir dela, alguns ajustes. 

                                                           
33 Cf. Gombrich (1999) e Janson e Janson (1996). 
34 São exemplos dessas fontes os seguintes sites: HISTÓRIA DA ARTE. Disponível em: 
<http://www.historiadaarte.com.br/Historia_da_Arte/Inicial.html>. Acesso em: 15 set. 2013. 
______. Disponível em: <http://historiativanet.wordpress.com/2010/03/21/visita-virtual-ao-museu-do-louvre/>. 
Acesso em: 18 out. 2013. 
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Na Etapa II, Análise temática do corpus, procedemos à observação das obras, das 

ocorrências temáticas, identificação das cenas bíblicas que elas representam. Como já 

dissemos anteriormente, após a seleção das obras, destacamos as imagens aos pares e, em 

seguida, fizemos a aplicação do método de Feldman (1970) a estes pares de obras. 

Analisamos, também, a relação entre estas obras e os fragmentos bíblicos representados por 

elas. Iniciamos o percurso pela descrição das obras, depois, realizamos a análise propriamente 

dita baseada no modelo de Barthes (1986), seguida de uma leitura interpretativa de cada par e, 

por fim, o julgamento linguístico pautado na proposta classificatória iniciada por Genette 

(2010). 

Na Etapa III, Análise plástica, icônica e linguística das obras, fizemos a 

observação dos elementos plásticos, icônicos e linguísticos que compõem as obras. Também 

identificamos os traços estéticos marcantes, como: composição de cenas, combinação de 

cores, apresentação de personagens ou de cena narrativa, cenário etc., que contribuem para a 

construção de sentido das obras. Para isso, recorreremos à proposta de leitura de obras feita 

por Barthes (1986), já apresentada na seção 4.2, na página 106 da metodologia. 

Na Etapa IV, Análise intertextual das obras, observamos a relação entre as obras 

escolhidas para identificar se entre cada par de obras ocorre relação de captação ou de 

subversão. Esta relação de captação e/ou subversão será observada também entre as obras e o 

texto-fonte. Ou seja, se as obras mantiveram ou desconstruíram o sentido do texto bíblico 

original. 

Por último, na Etapa V, Proposta teórico-metodológica para as PIH, realizamos 

uma proposta teórico-metodológica, para respaldar inicialmente ou servir de modelo a outras 

análises futuras, a partir da teoria de Genette (2010) e da análise realizada no corpus da tese. 
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5 A DESCOBERTA NO MEIO DO CAMINHO: A ANÁLISE 

 

A análise desta tese está organizada em três seções: 5.1 Considerações gerais 

acerca da análise; 5.2 Apresentação de autores e contexto histórico; e 5.3 Análise do corpus. 

Na seção 5.1, Considerações acerca da análise, tecemos alguns comentários introdutórios à 

análise com a intenção de fazermos esclarecimentos necessários sobre algumas questões, 

como: o sentido da palavra “imagem”; o critério de organização das obras do corpus; a 

relação entre os termos hipotexto e hipertexto; a dificuldade exposta pelo próprio Genette 

(2010) para propormos uma reforma terminológica como a que ora propomos e a 

reapresentação das categorias com as quais trabalharemos na análise. Já, na seção 5.2, 

Apresentação dos autores e contexto histórico, como explica o próprio título, antes de 

iniciarmos a análise, tecemos comentário acerca dos autores, de seus estilos e de suas épocas 

para que melhor se compreenda a composição do referido corpus. Por último, na seção 5.3, 

Demonstração da análise do corpus, apresentamos a análise propriamente dita. Para tanto, 

organizamos a seção em três etapas, sendo: a primeira, 5.3.1, Tipificação das categorias 

intertextuais, em que apresentamos as categorias com as quais trabalhamos na análise e 

descrevemos a constatação da existência de novas categorias para as PIH no corpus analisado; 

a segunda, 5.3.2, Amostra da análise, espaço que reservamos para apresentar uma amostra do 

que foi verificado na análise; e a terceira, 5.3.3, Captações ou subversões, última etapa em 

que demonstramos a relação entre as obras de arte e o texto bíblico fundador. 

 

5.1 Considerações gerais acerca da análise 

 

Antes de iniciarmos as etapas da análise propriamente dita, é imprescindível que 

esclareçamos o seguinte: sempre que nos referirmos à obra ou às obras de arte, estaremos 

fazendo referência, na verdade, ao texto da obra. Ou seja, ao conjunto de elementos plásticos, 

icônicos e linguísticos que, juntos, permitem realizar uma construção de sentido a partir do 

que visualizamos nas obras. Assim, para evitar a repetição exaustiva do termo “texto da obra”, 

utilizaremos apenas as palavras “obra” ou “imagem”, porque elas são o próprio texto não 

verbal, de acordo com o conceito de texto que adotamos nesta tese. 
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Ainda convém lembrar que o “nosso” texto, o conjunto das obras, é 

predominantemente imagético. Portanto, constituído, quase exclusivamente, de elementos não 

verbais. Considerando apenas o cotexto das obras, podemos afirmar que o linguístico, na 

maioria das vezes, restringe-se aos títulos delas. Mas, se considerarmos o conceito de texto 

como evento, conforme já explicitado na seção da fundamentação teórica 35, veremos que, 

para construirmos sentidos nas leituras das obras em estudo, necessitamos de um contexto 

muito mais abrangente, no qual o linguístico se materializa, não só por meio dos títulos, mas 

também por meio das referências ao texto bíblico e, ainda, por meio de resgates da linguagem 

social. Ou seja, é o linguístico do texto bíblico que serve de suporte para a construção de 

sentido das obras. Em outras palavras, podemos afirmar que o conteúdo linguístico do texto 

fundador/verbal está representado nas formas imagéticas das obras. 

Sigamos recordando o passo a passo proposto na metodologia acrescido de alguns 

informes que adotamos para a análise. Conforme já informado, a ordem de apresentação das 

obras definida para a análise obedeceu, predominantemente, a uma sequência cronológica dos 

acontecimentos. Já que o texto fonte é o texto bíblico e, neste, os acontecimentos são 

apresentados segundo uma hierarquia temporal, optamos por respeitar esta hierarquia dos 

acontecimentos bíblicos. Entretanto, convém esclarecer que, como nem todas as obras 

referem-se a fatos, mas também a personagens ou paisagens (obras descritivas de 

determinados locais que são cenários bíblicos), seguimos, de modo geral, a hierarquia dos 

acontecimentos da mitologia cristã e, em cada momento, destacamos outros detalhes relativos 

a personagens que protagonizam as cenas enfocadas, a partir do que nos foi possível 

conseguir, por meio da amostragem não probabilística, nas retratações nas pinturas e 

esculturas que constituem o corpus. 

Também é imprescindível esclarecer, para um melhor acompanhamento da 

análise, o uso dos termos genettianos: hipotexto e hipertexto 36. Como trabalhamos com pares 

de obras, consideraremos hipotexto a primeira obra. A palavra “primeira”, neste contexto, 

considerando cada par de obras, cada exemplo de PIH, diz respeito à primeira obra 

apresentada sobre determinado tema. Consequentemente, o hipertexto será a segunda obra. 

Entretanto, quando tratarmos da relação entre estes pares de obras e o texto bíblico-fundador, 

este será considerado hipotexto, enquanto aquele passará a ser hipertexto em relação a ele. 

                                                           
35 Cf. seção 2.1, na página 28. 
36 Esses termos já estão explicitados na seção 2.3.2.2, na página 46. 
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Antes de apresentarmos o primeiro exemplo da análise, retomamos, de forma 

sucinta, o que disse Genette (2010) acerca das ocorrências de PIH. Embora isso já tenha sido 

exposto na primeira seção desta tese, fazemos a retomada apenas para ajudar o leitor no 

resgate da informação, que já ficou distante. Antes de fazê-lo, transcrevemos aqui uma 

advertência do próprio Genette (2010, p. 37) com relação à dificuldade percebida por ele no 

que diz respeito à proposta de reforma taxinômica à qual ele se propõe e sobre a qual nos 

debruçamos no intuito de revisá-la: 

Ao propor uma reforma taxinômica e terminológica, não nutro muitas ilusões sobre 
o destino que a aguarda: como a experiência muitas vezes demonstrou, se nada é 
mais fácil do que introduzir no uso um neologismo, nada é mais difícil que extirpar 
um termo ou uma acepção aceitos, um hábito adquirido. 

Essas palavras de Genette (2010) deixam clara a dimensão da dificuldade da 

tarefa que ora resolvemos assumir. Mesmo assim, conscientes desta dificuldade, seguimos no 

intuito de darmos continuidade ao estudo que ele iniciou. Esclarecemos ainda que não temos a 

intenção de extirpar nenhum termo no que diz respeito às categorias das PIH, mas sim 

acrescentar dois outros, conforme já exposto na seção 3: austerismo e transfiguração. 

Ao tratar das práticas transposicionais, entre as quais se encontra o nosso objeto 

de estudo, as PIH, Genette (2010, p. 62) classifica estas transposições em dois grandes 

grupos: as transposições em princípio (e em intenção) puramente formais e as transposições 

aberta e deliberadamente temáticas, entretanto, mesmo admitindo as duas categorias, ele 

adverte que não se trata de uma dicotomia. Muitas vezes, a princípio, a transposição se inicia 

com mera intenção formal e pode vir a se tornar temática, ou já se iniciar com uma 

deliberação temática explícita que já faça parte do propósito. Em outras palavras: estas 

transposições podem ocorrer juntas ou separadas. Embora os exemplos que constituem o 

corpus desta tese sejam, predominantemente, casos de transposições temáticas, a observação 

na seguinte citação sobre as transposições temáticas e formais é de grande valia para 

lembrarmos que estas transformações não ocorrem isoladamente, ou seja, só na forma ou só 

no conteúdo. Sobre esta questão, Genette (2010, p. 62) nos diz: 

Não se trata, portanto, aqui, de uma classificação das práticas transposicionais, nas 
quais cada indivíduo, como nas taxonomias das ciências naturais, viria 
necessariamente se inscrever num grupo e em apenas um, mas, sobretudo, trata-se 
de um inventário de seus principais procedimentos elementares, que cada obra 
combina à sua maneira, e que eu tentarei simplesmente dispor no que me parece ser 
uma ordem de importância crescente, ordem que procede apenas da minha 
apreciação pessoal, e que cada um tem o direito de contestar – e a possibilidade de 
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inverter, pelo menos mentalmente. Disponho, pois, estas práticas elementares em 
uma ordem crescente de intervenção sobre o sentido do hipotexto transformado, ou, 
mais exatamente, em uma ordem crescente do caráter manifesto e assumido desta 
intervenção, distinguindo deste modo duas categorias fundamentais: as 
transposições em princípio (e em intenção) puramente formais, que só atingem o 
sentido por acidente ou por uma consequência perversa e não buscada, como ocorre 
na tradução (que é uma transposição linguística), e as transposições aberta e 
deliberadamente temáticas, nas quais a transformação do sentido, manifestada e até 
oficialmente, faz parte do propósito: é o caso, já mencionado, de Sexta-feira. No 
interior de cada uma dessas duas categorias, cuidei de avançar ainda segundo o 
mesmo princípio, apesar de que os últimos tipos de transposição “formal” já estarão 
muito fortemente, e nem sempre forçadamente, engajados no trabalho do (sobre o) 
sentido, e a fronteira que os separa das transposições “temáticas” parecerá bem 
frágil, ou porosa. 

Ao exemplificar os casos de PIH, Genette (2010) apontou quatro tipos de relações 

intertextuais nas ocorrências de práticas hiperestéticas que analisou: a transposição, a 

paródia, o travestimento, o pastiche e a imitação (direta e indireta). Para que bem se entenda 

o sentido que ele atribui a cada uma destas categorias, convém retomarmos alguns informes 

muito importantes para a correta orientação desta análise. 

Em primeiro lugar, tomemos os conceitos de paródia e de travestimento, para 

defini-los e distingui-los segundo a concepção genettiana. Iniciemos por recordar que, para 

Genette (2010, p. 37), a paródia consiste em “um desvio do texto original por uma 

transformação mínima”. E esta transformação, segundo o autor, na maioria das vezes, 

expressa intenção lúdica. O travestimento, por sua vez, implica na “transformação de um 

texto com função degradante” (GENETTE, 2010, p. 37). Comparando as duas ocorrências, 

Genette (2010, p. 38-39) apresenta a paródia como transformação semântica e o 

travestimento como transposição estilística: 

Essa distinção repousa evidentemente sobre um critério funcional, que é, ainda, a 
oposição entre satírico e não satírico; a primeira pode ser motivada por um critério 
puramente formal, que é a diferença entre uma transformação semântica (paródia) e 
uma transposição estilística (travestimento), mas ela comporta também um aspecto 
funcional, pois é inegável que o travestimento é mais satírico, ou mais agressivo, em 
relação a seu hipotexto que a paródia, que não o toma exatamente como objeto de 
um tratamento estilístico comprometedor, mas apenas como modelo ou padrão para 
a construção de um novo texto que, uma vez produzido, não lhe diz mais respeito. 

Além da paródia e do travestimento, Genette (2010) também analisa, em seus 

exemplos, ocorrências de pastiche e imitação. O pastiche, segundo ele, é a imitação de um 

texto desprovida de função satírica (2010, p. 20). Enquanto a imitação é a retomada direta de 

uma obra, sem alterações significativas no hipotexto e, segundo ele, pode ocorrer de duas 
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maneiras: de forma direta, feita pelo próprio artista, pelo seu ateliê ou por outros artistas; ou 

de forma indireta, “imitação à maneira de um mestre” que, muitas vezes, tende à falsificação. 

Retomemos, brevemente, em forma de quadro-resumo, para facilitar a análise, os 

principais conceitos das categorias definidas por Genette (2010) para a PIH a partir das obras 

analisadas por ele. No Quadro 10 abaixo, apresentamos apenas as três categorias que 

compõem o quadro das transformações: a transposição, a paródia e o travestimento, porque é 

com estas que trabalharemos na nossa análise. Dessa forma, excluímos as três categorias da 

imitação: o pastiche, a charge e a forjação, uma vez que, no corpus desta tese, não 

identificamos nenhuma dessas três ocorrências. 

Quadro  10 – Definições das categorias intertextuais para as PIH segundo Genette, 2010 
CATEGORIAS CONCEITOS 

Transposição 
Transformação que implica em uma recriação que mantém o conteúdo da obra original, 
sem intenção crítica, lúdica ou satírica. Apenas o tema é transposto do hipotexto para o 
hipertexto. Não ocorre transformação semântica, nem estilística. 

Paródia 
Transformação de um texto por desvio mínimo, com intenção lúdica, não satírica. Na 
paródia, não ocorre alteração de estilo, e a maioria dos elementos constitutivos da obra 
original é mantida. É uma transformação semântica. 

Travestimento 
Transformação que implica em uma recriação, cujo objetivo é um texto com função 
degradante. Trata-se de uma transformação com teor depreciativo. É uma transposição 
de intenção satírica e uma transformação estilística. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Às estas três categorias, foram acrescentadas as outras duas que sugerimos para 

compor o quadro reformulado das categorias para as PIH. Desse modo, o novo quadro das 

categorias fica reconstituído da seguinte maneira: 

Quadro  11 – Definições das categorias intertextuais para as PIH segundo a autora 
Categorias Conceitos 

Transposição 
Transformação que implica em uma recriação que mantém o conteúdo da obra original, 
sem intenção crítica, lúdica ou satírica. Apenas o tema é transposto do hipotexto para o 
hipertexto. Não ocorre transformação semântica, nem estilística. 

Paródia 
Transformação de um texto por desvio mínimo, com intenção lúdica, não satírica. Na 
paródia, não ocorre alteração de estilo, e a maioria dos elementos constitutivos da obra 
original é mantida. É uma transformação semântica. 

Travestimento 
Transformação que implica em uma recriação cujo objetivo é um texto com função 
degradante. Trata-se de uma transformação com teor depreciativo. É uma transposição de 
intenção satírica e uma transformação estilística. 

Austerismo 
Transformação séria de conteúdo crítico-reflexivo na qual não ocorre mudança de 
estilo do hipotexto para o hipertexto. Esta categoria aproxima-se da paródia, mas 
não pode ser considerada como tal por lhe faltar o componente lúdico. 

Transfiguração 

Transformação estilística séria de conteúdo crítico-reflexivo na qual ocorre mudança 
de estilo do hipotexto para o hipertexto. Esta categoria aproxima-se do 
travestimento, mas não pode ser considerada como tal por lhe faltar o componente 
satírico. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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É este, em síntese, o conjunto das ocorrências de práticas hiperestéticas 

apresentadas por Genette (2010) e reformuladas por nós. Em seguida, apresentamos os 

autores e o contexto histórico nos quais eles estão inseridos. 

 

5.2 Apresentação dos autores e contexto histórico 

 

Como já informado, este corpus é composto por trinta pares de obras de artistas 

que estão inseridos entre as épocas renascentista e contemporânea. Após a coleta do corpus, 

obtivemos um conjunto de obras constituído por exemplares de diferentes épocas contidas no 

referido período, do Renascimento à Contemporaneidade, numa sequência cronológica, assim 

representada: vinte e cinco obras renascentistas, doze obras barrocas, duas neoclássicas, duas 

realistas, uma romântica, uma simbolista e dezessete contemporâneas. O que nos regeu, nesta 

escolha, foram os temas cujas cenas e personagens têm destaque dentro do universo bíblico. 

Como já esclarecemos, não pautamos a nossa busca pelas épocas das diferentes estéticas, mas 

sim pela temática bíblica. Buscando as cenas bíblicas conduzidas pelos recortes temáticos, 

chegamos às obras das épocas citadas por meio desses. Para termos melhor noção da 

proporção das obras por épocas, apresentamos o Quadro 12 seguinte: 

Quadro  12 – Épocas, autores e obras 
ÉPOCA OBRA E AUTOR 

RENASCIMENTO • Deus cria sol e lua (A criação do Mundo), de Michelangelo; 
• O jardim do Éden com a queda do homem, de Jean Bweghel; 
• O paraíso, H. Bosch; 
• A criação de Adão, de Michelangelo; 
• A última ceia, de Leonardo da Vinci; 
• A crucificação, de Rafael Sanzio; 
• Pietá, de Michelangelo; 
• Jesus e Maria Madalena, de Ticiano; 
• Cristo e São Tomé, de Verrocchio; 
• Davi, de Donatello; 
• Davi, de Michelangelo; 
• Santa Maria Madalena, de Donatello; 
• O chamado de São Mateus, de Vittori Carpaccio; 
• O Juízo Final, de Hans Memling; 
• O Juízo Final, de Michelangelo; 
• O inferno, de Fran Angelico; 
• Adoração dos magos, de Roberto Campin; 
• A transfiguração, de Rafael Sanzio; 
• A morte da Virgem, de Hogo Van de Goes; 



123 
 

 

ÉPOCA OBRA E AUTOR 

RENASCIMENTO • Ícone de Santa Virgem da Paixão, autor desconhecido; 
• A ressurreição de Cristo, de Paolo Veronese; 
• Davi e Betsheba, de Jan Matsys; 
• Santa Maria Madalena, de Gregor Erhart; 
• Salomé com a cabeça de Batista, de Bernardino Luini; 
• O inferno, de H. Bosch. 

BARROCO • Deus, de Francisco Mola; 
• A anunciação, de Paolo de Matteis; 
• Adoração dos pastores, de Caravaggio; 
• A virgem amamentando o menino, de Artemísia Gentileschi; 
• Incredulidade de São Tomé, de Caravaggio; 
• A morte da Virgem, de Caravaggio; 
• Judite decapitando Holofernes, de Artemísia Gentileschi; 
• Vocação de São Mateus, de Caravaggio; 
• São Miguel Arcanjo, de Luca Giordano; 
• As duas trindades, de Bartolomé Esteban; 
• Ressurreição de Lázaro, de Jean B. Jouvenet; 
• Davi e Betsheba, de Aert de Gelder. 

NEOCLASSICISMO  • A expulsão de Adão e Eva do jardim do paraíso, de Alexandre 
Cabanel; 

• O sabá das bruxas, de Francisco de Goya. 
ROMANTISMO • A anunciação, de Henry Ossawa Tanner; 

• Davi e Abishag, de Pedro Américo. 

REALISMO  • A origem do mundo, de G. Coubert. 

SIMBOLISMO • A tentação de Santo Antônio, Felicien Rops. 

CONTEMPORANEIDADE • O Velho, de Juliano Guilherme; 
• A sagrada família, de Marc Chagall; 
• A criação de Adão, de Guto Bordoni; 
• E Deus pai soltou os cachorros, de Roberto Ploeg; 
• Jesus e Maria Madalena, de Stephane Adams; 
• Jesus Sarado, de Stephen Sawyer; 
• A última Ceia, de Salvador Dalí; 
• Consumo, de Mitch Griffiths; 
• Still life (Pietá), de Sam Jinks; 
• São Pedro, Gèdéon de Forceville; 
• São Pedro, Júlio Guerra; 
• Ressurreição de Lázaro, de Portinari; 
• Judite I, de Gustav Klimt; 
• Davi e Abishag, de James Tissot; 
• Jesus Natal, de Fabiano Millani; 
• Salomé, de Gastón Bussière; 
• São Miguel Arcanjo, de Marco Battaglini. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Esta descrição, no Quadro 12, que ora apresentamos já é um indicador da presença 

significativa da temática bíblica nas produções artísticas das épocas aqui destacadas. As 

quantidades das obras nas seis épocas mencionadas, Renascimento, Barroco, Romantismo, 

Realismo, Neoclassicismo e Contemporaneidade, são reveladoras não só dos momentos 

históricos nos quais a temática cristã fica em evidência, mas também dos diferentes modos 
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como ela foi abordada. Fazendo uma antecipação da leitura realizada no corpus, já 

percebemos um predomínio de obras de temática bíblica nas épocas renascentista, barroca e 

contemporânea. A primeira, o Renascimento, embora sendo um momento de predominante 

inclinação antropocêntrica 37, ainda é marcada pela presença e força da Igreja Católica sobre a 

arte, o que define o grande número de “encomendas” sobre temas bíblicos 38, o que se entende 

pelo fato de ser o Vaticano, naquela época, o maior empregador dos artistas. Dado que 

justifica a predileção pelo tema em questão. A segunda, a barroca, é a retomada da força 

catequética e propagandística da arte sacra, incentivada pelo movimento da Contra-Reforma. 

Neste período, a arte foi utilizada como veículo de valoração e divulgação do cristianismo, 

além de revelar, pela opulência do estilo barroco, o poder econômico da Igreja. E, a terceira, a 

contemporânea, embora esta não seja exemplo de grande exercício de religiosidade na arte, 

retomou os temas bíblicos, com motivação distinta da intenção das duas épocas anteriormente 

citadas. Neste caso, percebemos, ao visualizar as obras, que a contemporaneidade tratou mais 

de uma exploração temática com intenção crítica. 

Este corpus, então, é constituído, predominantemente, de imagens de pinturas. 

Analisamos um total de sessenta imagens, sendo quarenta e nove pinturas a óleo, uma pintura 

em vitral e uma adaptação fotográfica 39, além de nove esculturas. 

 

5.3 Demonstração da análise do corpus 

 

Chegamos, afinal, ao cerne da questão: a apresentação da análise. Para fazê-lo, 

subdividimos esta seção em três subseções, sendo: 5.3.1, Tipificando as categorias 

                                                           
37 A expressão “inclinação antropocêntrica” define o conjunto de obras produzidas em períodos da história cuja 
arte priorizou a representação do humano em detrimento do divino. 
38 A afirmação pode ser fundamentada por meio da leitura do capítulo O Alto Renascimento na Itália em Janson 
e Janson (1996, p. 212-219). 
39 Este exemplo, em especial, trata-se de uma foto-pintura de Guto Bordoni. Com esta obra, abrimos uma 
exceção entre os nossos exemplos de arte porque, embora esta imagem não seja uma pintura propriamente dita 
no sentido tradicional da palavra “pintura”, nós a consideramos como tal pelos seguintes motivos: 1º) Trata-se de 
uma obra transformada pelo processo de derivação de uma pintura consagrada de Michelangelo; 2º) Apresenta 
criatividade e envolvimento estético envolvidos no processo criativo da referida obra que legitimam a sua 
definição como obra de arte; e 3º) Trata-se de uma nova modalidade artística, própria da contemporaneidade, 
cuja base é a fotografia que não é um mero retrato. A realização dela implica em manipulação e recriação da 
imagem fotográfica original que, ao final, remete-nos à obra de Michelangelo. Na análise, esta obra será mais 
detalhadamente comentada. 
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intertextuais, nesta apresentamos uma visão panorâmica das categorias de PIH identificadas 

no corpus; 5.3.2, Amostra da análise, seção na qual apresentamos amostra do corpus 

analisado; e 5.3.3, Captações ou subversões, resultado da observação da relação entre as obras 

e o texto bíblico do qual elas se derivaram. 

 

5.3.1 Tipificação das categorias intertextuais 

 

Expomos, no quadro seguinte, uma visão panorâmica das categorias de PIH 

identificadas no corpus. Para melhor entendimento do quadro, lembramos que, para esta 

análise, consideramos as três das categorias já definidas por Genette (2010) e acatadas por 

nós, as três categorias de transformação por derivação para as PIH: transposição, paródia e 

travestimento. Além destas, após os ajustes propostos neste estudo, às três citadas, 

acrescentamos duas novas categoria, o austerismo e a transfiguração. A seguir, o quadro-

síntese que demonstra o resultado da análise: 

Quadro  13 – Temas 40 x Categorias 
TEMAS CATEGORIAS DE TRANSFORMAÇÃO POR DERIVAÇÃO NAS PIH 

 Transposição Paródia Austerismo Travestimento Transfiguração 
Deus    X  
A origem do mundo   X   
O Jardim do Éden    X  
 Criação de Adão   X   
Adão e Eva  X    
Anunciação   X   
O nascimento de Jesus X     
Maria Mãe de Jesus   X   
A Sagrada Família     X 
Jesus jovem  X    
A última Ceia     X 
A crucificação   X   
Maria e o Filho Morto     X 
Ressurreição X     
Jesus e Maria Madalena    X  
Cristo e São Tomé     X 
Morte de Maria   X   
São Pedro     X 
Ressurreição de Lázaro     X 
Davi X     

                                                           
40 Os temas apontados, no Quadro 13, referem-se aos pares temáticos de obras que foram analisados. Optamos 
por mencionar por temas, em vez dos nomes das obras, para evitar que a lista de dados no quadro ficasse muito 
extensa.   
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TEMAS CATEGORIAS DE TRANSFORMAÇÃO POR DERIVAÇÃO NAS PIH 
 Transposição Paródia Austerismo Travestimento Transfiguração 

Davi e Abishag   X   
Davi e Betsheba X     
Madalena   X   
Salomé   X   
Judite e Holofernes     X 
Vocação de São Mateus   X   
O Juízo Final X     
O inferno     X 
O demônio   X   
São Miguel Arcanjo  X    

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Como podemos constatar pelo que nos demonstra o Quadro15 ora apresentado, 

temos um total de cinco casos de transposição; três casos de paródia; onze de austerismo; 

três de travestimento e oito ocorrências de transfiguração. A partir destes números definidos 

pela análise, é possível observar que o resultado obtido nos coloca diante de uma ocorrência 

curiosa: o maior número de categorias, identificadas nos exemplos do corpus, é exatamente 

em relação às duas categorias novas, austerismo e transfiguração, ou seja, aquelas que já 

definimos anteriormente. Isso significa dizer que o maior número de ocorrências intertextuais 

detectadas no corpus em estudo não se encaixa nas categorias definidas por Genette (2010). 

Esta constatação aponta para a necessidade de redefinição das categorias para as PIH, 

conforme sugerimos na nossa hipótese principal. 

Sumarizando o que foi demonstrado nesta seção, podemos ver, de forma mais 

sintetizada, a relação entre as cinco categorias no Gráfico 1, cuja escala da esquerda mostra a 

proporção numérica das ocorrências de cada uma delas, conforme anunciado na análise.  

Gráfico 1 – Categorias de PIH 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Antes de iniciarmos a apresentação da amostra de análise, discorreremos acerca 

da alusão como processo constitutivo da derivação, para apontar, nos hipertextos, ou seja, nas 

trinta obras derivadas, qual o tipo de alusão que ocorreu em cada caso, no intuito de 

comprovarmos o que afirmamos teoricamente sobre a alusão como sendo um processo 

constitutivo da derivação. Na seção 3.1, na página 89, afirmamos que as derivações, na 

maioria das vezes, ocorrem por meio de alusões, e que, no caso das PIH, podemos considerar 

três tipos de alusões: por personagens, por título ou por ambientação, dependendo do(s) 

elemento(s) que permitem a recuperação da obra original por meio deles. Importa ainda 

esclarecer que a definição de ocorrência desses três processos de alusão será feita, em cada 

caso, a partir do elemento mais evidente, daquele que predomina na cena retratada na obra. 

Mesmo que, em algum caso se verifique a simultaneidade dos três. Neste caso, a definição 

far-se-á em torno do mais marcante. O resultado desta análise é o que demonstramos no 

Quadro 14 a seguir: 

Quadro  14 – Hipertextos (obras derivadas) x Alusões 
HIPERTEXTOS ALUSÕES 

O velho Por personagem 
A origem do mundo Por título 
O paraíso Por título 
A criação de Adão Por título, por personagem e por ambientação 
E Deus pai soltou os cachorros Por título e por personagens 
A anunciação Por título 
Adoração dos magos Por título, por personagem e por ambientação 
A virgem amamentando o menino Por título  
A sagrada família Por título  
Jesus sarado Por título 
A última ceia Por título 
Consumo Por personagem 
Still Life (Pietá) Por personagem 
Ressurreição de Lázaro Por título e por personagem 
Jesus e Maria Madalena Por título 
 Cristo e Tomé Por título e por personagem 
Morte de Maria Por título 
São Pedro Por título 
Davi Por título 
Davi e Abishag Por título e por personagem 
Davi e Betsheba Por título 
Maria Madalena Por título 
A dança de Salomé Por título 
Judite e Holofernes Por título 
Vocação de São Mateus Por título 
O Juízo Final Por título, por personagem e por ambientação 
O Inferno Por título 
A tentação de Santo Antônio Por personagem 
São Miguel Arcanjo Por título e por personagem 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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A partir da observação do Quadro 14, constatamos as seguintes ocorrências: 

dezoito casos de alusão por título, quatro casos de alusão por personagem e nenhum caso de 

alusão só por ambientação separadamente. Verificamos também as ocorrências simultâneas 

dos três casos, por título, por personagens ou por ambientação. E, assim, registramos ainda 

cinco casos de alusão por título e personagens e três casos de alusão por título, por 

personagens e por ambientação. 

Quadro  15 – Ocorrências de alusões 
ALUSÕES OCORRÊNCIAS 

Por título 18 
Por personagens 4 
Por ambientação 0 
Por título e por personagens 5 
Por título, por personagens e por ambientação     3 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Esse resultado nos permite constatar uma predominância maciça dos casos de 

alusão por título e ainda comprovar que a alusão por ambientação não ocorreu 

individualmente em nenhum dos exemplos analisados. Esta só foi verificada junto aos casos 

de alusão por título e por personagens. Essa constatação aponta para a significação do 

elemento linguístico no cotexto das obras. Ou seja, é pelo elemento linguístico, os títulos, em 

quase todos os casos, que se capta a relação de intertextualidade entre as obras. 

 

5.3.2 Amostra da análise 

 

Retomamos, a seguir, o quadro proposto para a análise das imagens. Para 

constituí-lo, conforme já explicado na seção da metodologia, partimos do modelo de análise 

comparativo de Feldman (1970) e, com o intuito de adaptá-lo aos nossos objetivos, 

invocamos a contribuição de Barthes (1986), para a análise das mensagens plástica, icônica e 

linguística das imagens. Em seguida, recorremos aos estudos de outros teóricos para o 

julgamento dos aspectos linguísticos: em primeiro lugar, Genette (2010), para a análise e 

definição das categorias intertextuais das PIH, além de Charaudeau e Maingueneau (2004), 

para fundamentar as ocorrências de captação e subversão destas PIH em relação aos 

fragmentos bíblicos que as originou. O resultado desta proposta de análise pode ser 

visualizado, de forma resumida, no Quadro 16 seguinte: 
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Quadro  16 – Quadro para análise das imagens 
ANÁLISE DAS IMAGENS 

DESCRIÇÃO 
OBRA 1 (hipertexto) 
OBRA 2 (hipotexto) 
ANÁLISE 
Mensagem plástica: 
OBRA 1 (hipertexto) 
OBRA 2 (hipotexto) 
Mensagem icônica: 
OBRA 1 (hipertexto) 
OBRA 2 (hipotexto) 
Mensagem linguística: 
OBRA 1 (hipertexto) 
OBRA 2 (hipotexto) 
INTERPRETAÇÃO 
OBRA 1 (hipertexto) x OBRA 2 (hipotexto): 
JULGAMENTO 
Categoria intertextual 
Captação/subversão 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Conforme demonstra o Quadro 16 e de acordo com o já comentado na seção da 

metodologia, iniciaremos a análise com a descrição das obras, par a par. Em seguida, também 

aos pares, apresentaremos comentários sobre as mensagens plásticas, icônicas e linguísticas 

das obras da amostra. Dando continuidade à análise, será apresentada uma leitura 

interpretativa entre os pares de obras, na qual discorremos sobre a relação entre as duas obras 

comparadas, realizando uma interpretação da relação intertextual entre o hipotexto (Obra 1) e 

o hipertexto (Obra 2). No julgamento final, será feita a classificação e justificativa da inclusão 

das obras nas categorias definidas para as PIH e, por fim, apontaremos se houve relação de 

captação ou de subversão entre os pares de obras analisados. 

Para apresentarmos a análise realizada, selecionamos uma amostra significativa 

do corpus composta de quinze exemplos que são representativos do todo analisado. A amostra 

se constitui de três exemplos de cada um dos tipos das cinco categorias identificadas. As três 

categorias, transposição, paródia, e travestimento, já apontadas por Genette (2010), e, mais 

duas acrescentadas por nós, austerismo e transfiguração, a partir da análise aqui realizada. 

Assim sendo, nossa amostra se constitui de três exemplos de transposição, três de paródia, 

três de austerismo, três de travestimento e três de transfiguração. A seguir, apresentamos os 

exemplos por categoria. Lembramos ainda que os exemplos destacados estão identificados, no 

Quadro 17, pelos temas: 
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Quadro  17 – Amostra da análise (categorias e exemplos) 
CATEGORIAS EXEMPLOS (HIPOTEXTOS E 

HIPERTEXTOS) 
 Transposição • O nascimento de Jesus  

• Ressurreição 
• O Juízo Final 

 Paródia • Adão e Eva 
• Jesus jovem 
• São Miguel Arcanjo 

 Austerismo • Anunciação 
• A crucificação 
• A criação de Adão 

 Travestimento • O jardim do Éden 
• Jesus e Maria Madalena 
• Deus 

 Transfiguração • A sagrada família 
• A última ceia 
• Maria e o filho morto 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

De antemão antecipamos que, provavelmente, os comentários sobre os casos de 

paródias, austerismos, transfigurações e travestimentos serão bem mais extensos que os de 

transposições. Isso ocorrerá, naturalmente, em função da natureza destas ocorrências. Ou seja, 

nas transposições, como não há alteração de conteúdo, as obras derivadas, os hipertextos, 

praticamente repetem o que já consta nos hipotextos, fazendo com que não haja necessidade 

de argumentação longa para explicar o processo de derivação. Nos casos das demais 

categorias: paródias, austerismos, transfigurações e travestimentos, as alterações e 

desconstruções de conteúdo são mais significativas, o que implica em uma maior 

argumentação para explicar as ocorrências. O nosso intuito com este comentário é apenas 

esclarecer, antecipadamente, que a possível disparidade de extensão entre estes comentários 

não implica em desnível de importância entre as categorias ou tentativa de minimizar a 

importância de algumas delas. 

Conforme já explicitado na metodologia, para desenvolvermos a análise é 

importante lembrar os aspectos a serem analisados nas PIH, também já apontados no Quadro 

17, os quais retomamos aqui, para recordar cada conteúdo dos referidos aspectos a serem 

observados: 
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Quadro  18 – Etapas da análise (descrição) 
ANÁLISE DAS IMAGENS 

• DESCRIÇÃO: informes de identificação das obras. Títulos, autores e breve descrição da cena e ou 
personagem apresentados na pintura ou escultura. Em algumas obras, os dados descritivos não estão 
completos, faltam informes de localização e dimensão. Isto ocorre em função de não termos encontrado na 
pesquisa todos estes dados precisamente registrados. 

• ANÁLISE: análise das mensagens plástica, icônica e linguística que serão explicitadas a seguir: 
 Mensagem plástica: descrição mais detalhada dos elementos que compõem o conteúdo das obras. 

Destaque para o conteúdo temático, os personagens e os elementos do cenário. Comentários sobre cores 
utilizadas, formas e outros elementos plásticos da composição interna das obras; 

 Mensagem icônica: análise das mensagens sugeridas por meio dos elementos de composição plástica das 
obras. Descrição dos valores e verdades que podem ser sugeridos ou defendidos por meio das 
representações da realidade. Dissecação das metáforas plásticas contidas nas cenas retratadas;  

 Mensagem linguística: análise do elemento linguístico paratextual que compõe o cotexto das obras: os 
títulos. E, em alguns casos, análise de algum elemento linguístico que figure no cotexto da obra. 

• INTERPRETAÇÃO: espaço destinado à discussão em torno da relação entre as duas obras que compõem 
o exemplo de PIH. Comentário conclusivo acerca da construção de sentido percebida nas duas obras e de 
uma em relação à outra.  

• JULGAMENTO: o que se julga a partir do estudo comparativo entre as obras. Este julgamento refere-se 
aos aspectos linguísticos citados abaixo: 

 Categoria intertextual: inclusão dos exemplos das PIH nas categorias definidas nesta tese; 
 Captação/subversão: verificação da relação de captação ou de subversão entre os pares de obras. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Advertimos ainda sobre o seguinte informe: nem todos os detalhes das obras 

podem ser visualizados com clareza nas dimensões nas quais elas são apresentadas aqui no 

corpo do texto. Por este motivo, todas as imagens serão disponibilizadas, em tamanho maior, 

junto à cópia da tese, em CD, que será anexado à versão impressa. 

A referida amostra será exposta da seguinte forma: para cada exemplo da amostra, 

apresentaremos, em primeiro lugar, a referência ao fragmento de texto bíblico que se encontra 

nos anexos A, seguida das duas imagens de obras de arte derivadas do referido fragmento e, 

após estas, as etapas da análise. Os exemplos de análise serão apresentados, segundo as 

categorias, na seguinte sequência: a) Transposição; b) Paródia; c) Austerismo; d) 

Travestimento; e e) Transfiguração. Segue a amostra dos casos analisados. 

a) Transposições: O nascimento de Jesus, Ressurreição e O Juízo Final. 

a.1) Tema 1: O nascimento de Jesus. 

- Fragmento bíblico: Lucas 2: 1-23 (cf. Anexo A, p. 228). 
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Figura 42 – Adoração dos magos, de Robert 
Campin. 

Figura 43 – A adoração dos pastores, de 
Caravaggio 

  
Fonte: Disponível em: 
<http://virusdaarte.net/caravaggio-a-adoracao-dos-
pastores> Acesso em: 2 set. 2015. 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.artbible.info/art/large/557.html> Acesso 
em: 2 set. 2015. 
 
 

• DESCRIÇÃO: 

 OBRA 1 (hipotexto): Natividade ou Adoração dos magos, 1420. Óleo sobre 

tela de Robert Campin. A obra encontra-se no Museu de Belas Artes de Dijon, na França e 

retrata a cena do nascimento de Cristo com a presença dos Reis Magos e parteiras. 

 OBRA 2 (hipertexto): A adoração dos pastores, 1609. Pintura a óleo sobre tela 

de Caravaggio. Dimensões: 314 x 211 cm. Encontra-se no Museu Nazionale, Messina, Itália. 

O quadro é uma pintura a óleo na qual Caravaggio representa a cena da visita dos pastores ao 

Menino Jesus. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Nesta obra, figuram vários personagens. Nossa Senhora, 

em posição central, tem o olhar direcionado para o menino que está deitado no chão. Ela está 

ladeada por seu esposo, José, e ambos estão em companhia de alguns visitantes, entre eles os 

Reis Magos. Figuras sobrenaturais também compõem a cena, são anjos que sobrevoam o 

espaço sobre a manjedoura na qual o grupo se abriga. O ambiente denota simplicidade. Pela 

perspectiva que a pintura apresenta podemos perceber que se trata de um local em área rural, e 

http://virusdaarte.net/caravaggio-a-adoracao-dos-pastores
http://virusdaarte.net/caravaggio-a-adoracao-dos-pastores
http://www.artbible.info/art/large/557.html
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há um caminho que indica este distanciamento. A manjedoura que serve de abrigo também 

sugere ser um local abandonado ou, no mínimo, muito pouco assistido, dado o estado 

deplorável em que se encontram suas paredes. 

 OBRA 2 (hipertexto): Semelhante à cena da obra de Campin, esta, de 

Caravaggio, mostra-nos o mesmo evento pintado por Campin. Entretanto, a retratação de 

Caravaggio é mais realista. Observa-se que nela não figuram seres sobrenaturais da mitologia 

cristã presentes na obra de Campin e o foco de enquadramento mostra uma área menor que a 

da pintura anterior. Em seu quadro, Caravaggio centra a atenção nos personagens, sem 

preocupar-se em retratar detalhes do cenário. Mesmo assim, percebe-se um ambiente sombrio, 

com pouca iluminação. A predominância das cores quentes contribui para criar esta atmosfera 

que sugere pobreza e desolação. 

 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A cena em foco faz um reforço do conteúdo que é 

narrado nos evangelhos: o nascimento de Jesus em um ambiente pobre, sem pompas, sem 

luxos e cercado apenas dos pais, anjos, animais e de alguns visitantes. Nela são exaltados 

valores como a simplicidade, o despojamento material, o anonimato, a união familiar e a 

crença nos valores do cristianismo, levando o expectador a valorizar o fato de o “rei” dos 

judeus, o filho de Deus, ter nascido em ambiente tão humilde. 

 OBRA 2 (hipertexto): Embora de forma mais realista que o hipotexto, a obra 

de Caravaggio também retrata o fato bíblico de modo a dar reforço à narrativa original. Nesta 

obra, são sugeridos os mesmos valores metaforicamente representados na pintura de Campin. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O termo Natividade é normalmente utilizado para referir-

se ao dia de um nascimento, em especial, o nascimento de Jesus ou de algum santo. No título 

da obra em questão, é exatamente isso que ele expressa. Este título é uma referência direta ao 

conteúdo da obra: o nascimento de Jesus. Portanto, não é exigido do leitor esforço cognitivo 

para a construção de sentido, o que é anunciado no título encontra uma correspondência direta 

no conteúdo da imagem que a obra expõe. 
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 OBRA 2 (hipertexto): O título do hipertexto, A Adoração dos pastores, assim 

como o hipotexto, embora de modo mais indireto, também anuncia de forma clara o 

nascimento de Cristo. Isto se pode afirmar porque é de domínio público, na cultura cristã, o 

conhecimento de que a expressão “visita dos pastores” refere-se ao episódio do nascimento de 

Cristo. 

• INTERPRETAÇÃO 

Conforme já comentado, as duas obras obedecem ao mesmo propósito de 

representação fiel do relato bíblico popularmente conhecido. Contudo, vale enfatizar a 

maneira mais realista como Caravaggio retrata o acontecimento. No hipotexto, na Figura 42, a 

cena é divinizada pela presença de anjos que trazem nas mãos faixas com mensagens 

celestiais de boas vindas, cena esta que seria surreal se não fosse aceita pela fé. Enquanto, na 

obra de Caravaggio, como já comentamos, não temos a presença de anjos. A ausência desses 

personagens sobrenaturais confere maior realismo à cena representada na obra. A imagem 

construída por Caravaggio se aproxima mais de uma cena de nascimento real do que a 

realizada por Campin. Outro detalhe que distingue as duas obras diz respeito à Maria, uma 

vez que a mãe do menino, na cena do hipotexto, é retratada em posição de adoração ao 

próprio filho, de joelhos, e tendo uma mão no coração e a outra em postura de louvação. Vale 

ainda destacar a maneira mais humana como o artista caravaggio, no hipertexto, figura 43,  

pintou a relação entre a mãe e o menino. Esta o tem aconchegado em seus braços, com o rosto 

colado ao seu. Esses detalhes que distinguem uma obra da outra não chegam a criar uma 

relação de crítica ou de conflito entre elas. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

A análise da relação entre as duas pinturas que compõem esta PIH coloca-nos 

diante de um caso de transposição, conforme Genette (2010, p. 61), já que o hipertexto 

mantém o conteúdo apresentado no hipotexto sem aparente intenção crítica, lúdica ou satírica. 

Mesmo com a constatação de que a pintura de Caravaggio, na Figura 43, é mais realista e 

humana que a de Campin, na Figura 42, ambas cumprem o mesmo propósito: confirmar a 

narrativa do nascimento de Jesus conforme o registro bíblico. Trata-se, portanto, de um caso 

de transposição, no qual, segundo os nossos critérios de julgamento, o conteúdo da obra 
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original é conservado na obra derivada: manutenção da versão bíblica. Não ocorre mudança 

de estilo: são duas pinturas realizadas dentro da convenção da tradicional da pintura figurativa 

universal, herdeiras da tradição greco-romana ocidental. Ambas desempenham uma função 

séria: de retratar o evento bíblico conforme ele é narrado na tradição judaico-cristã, mostrando 

que também não houve desmistificação de valores ou verdades da mitologia bíblica. 

 Captação ou subversão 

Já que estamos diante de um caso de transposição, naturalmente não haverá 

possibilidade de subversão, porque, se o hipertexto importa o conteúdo do hipotexto sem 

alterá-lo, sem criticá-lo, temos apenas transposição temática de uma obra em relação à outra. 

Portanto, trata-se de um caso de captação. As alterações observadas na obra de Caravaggio 

não implicam em alteração significativa em relação à obra de Campin. Uma obra não é igual à 

outra, mas o hipertexto confirma a intenção do hipotexto. 

a.2) Tema 2: Ressurreição. 

- Fragmento bíblico: Marcos 16: 1-8. (cf. Anexo A, p. 229). 

Figura 44 – A transfiguração,  
de Rafael Sanzio 

 
Fonte: Disponível em: <https://encrypted-
tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0S86px0
csWT44H42s5qqZP6RbW-
LNytRTSDujxhR6cM4FNJ4-6A> Acesso em: 2 
set. 2015. 
 

Figura 45 – A Ressurreição de Cristo, 
de Paolo Veronese 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://s.pietroburgo.org/images/hermitage-
veronese-resurrezione.JPG > Acesso em: 2 
set. 2015. 
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• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): A transfiguração, 1518/1520. Pintura a óleo sobre painel 

de madeira de Rafael Sanzio. Dimensões: 405 x 278 cm. Encontra-se no Museu do Vaticano. 

Esta pintura sobre madeira é composta de duas cenas justapostas que representam duas cenas 

de milagres. Na primeira, o artista representou o momento mágico da ressurreição de Cristo. 

Nesta cena, figuram alguns personagens, e o Cristo ressuscitado paira no ar sobre os olhares 

abismados dos presentes. Na cena da parte inferior do quadro, Rafael retratou outro milagre 

realizado por Cristo. A referida cena revela um momento em que Jesus teria curado um 

menino epiléptico. Este menino aparece no canto direito da pintura amparado pelo pai. 

 OBRA 2 (hipertexto): A ressurreição de Jesus Cristo, 1570. Óleo sobre tela de 

Paolo Veronese. A obra retrata a cena da ressurreição de Cristo. Além do protagonista, são 

representados, na tela, pessoas do povo e soldados romanos. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A pintura, que data da época do Renascimento, revela-

nos o momento da ressurreição de Cristo. O artista recorreu a cores fortes e ao jogo de luz e 

sombra para retratar o que teria sido o momento glorioso da ressurreição. Em torno do Cristo 

ressuscitado, o céu se ilumina, ou, “uma luz se acende”, enfatizando a cena do milagre. Ao 

lado do Cristo, dois outros personagens, provavelmente dois de seus apóstolos, flutuam no ar 

de modo absolutamente inverossímil. Além deles, algumas pessoas testemunham a cena da 

ressurreição. Ainda vale destacar, na parte inferior do quadro, como já comentamos, o artista 

fez o registro de outro acontecimento bíblico que foi um milagre de cura 41. As duas cenas são 

justapostas de maneira tão harmônica que um observador menos atento terá a impressão de 

que todos os personagens fazem parte da mesma cena. Até mesmo o menino que tem o corpo 

retorcido e os olhos revirados por uma possível crise epiléptica tomada, naquela ocasião, 

como endemoniamento, poderia ser visto como completamente extasiado diante da cena 

fantástica que teria assistido. 

                                                           
41 O milagre diz respeito a uma possível cura que Jesus teria feito em um menino possuído pelo demônio. O 
comentário sobre este episódio está disponível em:< http://virusdaarte.net/rafael-sanzio-a-transfiguracao/>. O 
fato refere-se à passagem bíblica, em Mateus 17: 14-21, episódio que ficou conhecido como “a cura do rapaz 
endemoniado”. 
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 OBRA 2 (hipertexto): De modo parecido ao do hipotexto de Rafael, nesta obra 

de Paolo Veronese, temos o registro pictórico da ressurreição de Cristo. Contudo, algumas 

distinções são bem claras: não há justaposição de cenas, o número de personagens é bem 

menor que na obra de Rafael, o túmulo de alvenaria difere do túmulo rústico da pintura de 

Rafael, a composição de cores é mais suave, tendendo aos tons pastel, a cor da veste que 

cobre o corpo de Jesus não é branca, mas vermelha, e o Cristo carrega uma bandeira branca na 

mão esquerda. 

 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Sem sombra de dúvida, esta obra, além de fazer o 

registro do acontecimento bíblico, tem a intenção de reforçar a crença nos milagres de Jesus e 

na vida eterna, não só pela ênfase dada à ressurreição, mas também pela composição de cena, 

envolvendo duas narrativas milagreiras. Acreditamos que, com a inclusão deste segundo 

evento, Rafael Sanzio teve a intenção de reforçar a ideia do milagre da ressurreição, assim 

como também de incentivar a fé cristã. 

 OBRA 2 (hipertexto): Excetuando a inclusão de uma segunda cena na obra, 

tudo o que foi dito acerca da mensagem icônica do hipotexto vale para a mensagem do 

hipertexto. A obra sugere um incentivo à fé cristã e à crença nos poderes sobrenaturais de 

Jesus. Nota-se ainda que, neste hipertexto, o foco da pintura dá ênfase à figura divina, como 

se tivesse havido um zoom nas “lentes” do artista, enquanto, no hipotexto, o foco escolhido 

pelo autor tem abrangência bem maior, o que permitiu a inclusão de muitos outros 

personagens na cena. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Em A transfiguração, o título expressa exatamente o que 

será mostrado na obra: a transfiguração de Jesus. Em outras palavras: a transformação. 

Apresentará a mudança do estado de cadáver ao estado de ser vivo glorioso. Segundo a 

narrativa bíblica, Jesus estava morto e ressuscitou. Ressurgiu do mundo dos mortos para o 

mundo dos vivos. O título é objetivo e direto, não há metáfora a ser decifrada, apenas resta ao 
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leitor aceitar a ocorrência sobrenatural por uma questão de fé ou considerá-la, tecnicamente, 

apenas mais uma narrativa fantástica 42. 

 OBRA 2 (hipertexto): A ressurreição de Jesus Cristo. Sobre o título do 

hipertexto podemos considerar válidas todas as observações feitas para o título do hipotexto, 

já que esta obra também expressa literalmente o que o título anuncia: o ressurgimento de 

Jesus do mundo dos mortos. 

• INTERPRETAÇÃO 

O que se percebe com relação às duas obras é que ambas comungam o mesmo 

ideal de propagação da fé cristã. A própria origem das obras, encomendas feitas por 

autoridades eclesiásticas para adornar ambientes de culto cristão, já justifica esta afirmação. 

Contudo, mesmo diante da afinidade que percebemos entre as duas obras, alguns detalhes 

saltam aos nossos olhos e causam questionamentos até pondo em dúvida a verossimilhança 

das referidas versões do fato. Por exemplo, podemos destacar o já comentado detalhe do 

túmulo que é retratado de duas maneiras diferentes. Nesta mesma linha de raciocínio, chama-

nos à atenção e causa-nos questionamento a mudança de cor da veste de Jesus. No hipotexto, 

é branca; no hipertexto, vermelha. Tais representações geram a seguinte pergunta: qual a 

versão verdadeira? Além destes, outro detalhe do hipertexto ainda provoca questionamento 

em um leitor atento: de onde saiu esta bandeira branca que figura na mão de Jesus? Ele foi 

enterrado com ela? Ela realmente existiu? Qual a simbologia que ela encerra? Estes 

questionamentos ficam no ar e/ou na mente do leitor. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

O exemplo de PIH que ora analisamos em torno do tema da anunciação trata-se de 

uma ocorrência de transposição, de acordo com a definição de Genette (2010, p. 61). 

Observamos que, mesmo considerando as alterações percebidas de uma pintura em relação à 

outra, não verificamos alteração significativa de conteúdo que possa alterar a construção de 
                                                           
42 A expressão “narrativa fantástica” refere-se a todas as narrativas que apresentem temáticas do absurdo. 
Temática do absurdo, neste sentido que ora empregamos, deve ser entendida como qualquer conteúdo temático 
que envolva ocorrência sobrenatural ou qualquer outro tipo de fato que não tenha explicação pelo pensamento 
lógico-racional. O Fantástico é um gênero que se consolidou como estética a partir do século XIX. Segundo 
Todorov (1971, p. 31), "Há um fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de causas de 
tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico". 
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sentido da obra derivada. Desse modo, em função dessa permanência do conteúdo, não se 

verifica desmistificação dos valores propostos no hipotexto. Também não ocorre mudança de 

estilo nem de função textual discursiva. 

 Captação e subversão 

Em função do que afirmamos, no parágrafo anterior, para justificar a 

transposição, torna-se óbvio que, neste exemplo de PIH, constatamos uma relação de 

captação. Não há intenção subversiva em relação ao conteúdo da obra original. O conteúdo 

foi captado e mantido no hipertexto conforme é apresentado no hipotexto. 

a.3) Tema 3: O Juízo Final. 

- Fragmento bíblico: Apocalipse 20: 1-15 (cf. Anexo A, p. 229). 

Figura 46 – O Juízo Final, 
de Hans Memling 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://s.pietroburgo.org/images/hermitage-
veronese-resurrezione.JPG > Acesso em: 2 set. 
2015. 

Figura 47 – O Juízo Final, 
de Michelangelo 

 
Fonte: Disponível em: <http://warburg.chaa-
unicamp.com.br/img/obras/1410_original.jpg> 
Acesso em: 5 set. 2015. 

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): O Juízo Final, 1467/71, de Hans Memling. Esta pintura 

em óleo sobre carvalho é a parte central de um tríptico que se encontra no Museu Nacional de 

Gdansk, na Polônia. Dimensões: 306 x 222 cm. Ela representa a cena bíblica do juízo final. 
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 OBRA 2 (hipertexto): O Juízo Final, 1541, de Michelangelo. Dimensões: 140 

x 120 cm. A pintura é um afresco pintado na parede do altar da Capela Sistina, no Vaticano, e 

representa a cena narrada no apocalipse bíblico. 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Esta obra  apresenta, em destaque, Jesus sentado e sob 

seus pés um globo que representa o mundo. Percebe-se a intenção do artista em retratar a 

pequenez do mundo sob os pés do Cristo. Abaixo deste, o anjo Miguel, vestido com uma 

armadura de cavaleiro, e tendo nas mãos uma balança, pesa os corpos, ou melhor, as almas. 

Todos os personagens, no espaço superior da parte central da pintura, estão vestidos, enquanto 

quase todos que estão, na parte inferior, estão nus ou seminus. Um anjo e um demônio 

disputam a posse de uma alma, no lado direito da pintura, enquanto outros anjos e demônios 

“cuidam” daquelas que já foram julgadas: salvas ou condenadas. Nas outras duas partes do 

tríptico, visualizamos as seguintes cenas: na esquerda, as boas almas são orientadas por São 

Pedro e por anjos para o céu; à direita, os condenados são enviados para o inferno. À 

esquerda, o céu é representado por um portal ou portão de castelo adornado com flâmulas 

coloridas em cujo interior percebe-se luz. As almas salvas são convidadas e conduzidas para o 

referido portão. Podemos observar que as boas almas caminham de forma ordenada, 

expressando calma. À direta, o inferno é retratado como um “buraco” escuro e em chamas nas 

quais os corpos são jogados de forma aleatória. Há expressão de desespero e agonia na cena. 

 OBRA 2 (hipertexto): Este afresco tem como ponto central da composição a 

figura de Cristo, que desempenha o papel de juiz no julgamento final das almas da 

humanidade. Em torno do Cristo, estão personagens famosas e santas, como Pedro, Paulo e 

João Baptista. Nesse julgamento, os absolvidos sobem ao paraíso, e os condenados esperam 

pela barca de Caronte 43 para serem levados ao inferno. Apesar do azul intenso e alegre, 

utilizado na representação do céu, a profusão de corpos nus, quase amontoados, cria uma 

atmosfera pesada e tensa no cenário da obra. A distribuição dos grupos de personagens e a 

iluminação no espaço da obra seguem o cânone da arte renascentista, há certa simetria na 

distribuição dos elementos, e a luz incide de maneira igual sobre quase toda a cena enfocada. 

Entretanto, as contorções dos corpos, reveladas em detalhes anatômicos, e o número 

exagerado de personagens prenunciam traços da estética barroca. Há certa agonia, certa 
                                                           
43 Caronte, na mitologia grega, é o barqueiro de Hades, deus dos mortos, que transporta os recém-mortos sobre 
as águas do rio Estige para o mundo dos mortos (BULFINCH, 1999, p. 108). 
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intensidade, um clima de ansiedade que bem representam as cenas do antes e depois de 

qualquer julgamento. 

 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A pintura de Michelangelo materializa e valoriza por 

meio de formas e cores os conceitos de justiça divina, do bem e do mal, do certo e do errado, 

do céu e do inferno, de salvação e da condenação, de acordo com o cristianismo. Também 

sugere a ideia de que a vida terrena deve ser exemplar para que se alcance a conquista da vida 

eterna. Percebe-se ainda o pecado apontado como objeto de condenação das almas humanas. 

 OBRA 2 (hipertexto): O hipertexto, obra de Michelangelo, tem o mesmo 

conteúdo, salvo pequenos detalhes, do hipotexto de Hans Memling. Por este motivo, 

repetimos aqui sobre o hipertexto o mesmo comentário feito sobre o conteúdo do hipotexto: A 

pintura materializa e valoriza por meio de formas e cores os conceitos de justiça divina, do 

bem e do mal, do certo e do errado, do céu e do inferno, de salvação e de condenação. 

Também sugere a ideia de que a vida terrena deve ser exemplar para que se alcance a 

conquista da vida eterna. Percebe-se ainda o pecado apontado como objeto de condenação das 

almas humanas. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A expressão “Juízo final” remete à cena bíblica narrada 

no apocalipse e indica o momento em que haveria um julgamento divino para todos os 

homens no fim dos tempos, ou seja, no fim do mundo. 

 OBRA 2 (hipertexto): Como o hipertexto, obra de Michelangelo, tem o mesmo 

título do hipotexto de Hans Memling, repetimos neste comentário o mesmo que se disse sobre 

o título do hipotexto: A expressão “Juízo final” remete à cena bíblica narrada no apocalipse e 

indica o momento em que haveria um julgamento divino para todos os homens. 

• INTERPRETAÇÃO 

As obras que compõem esta PIH, ora analisada, são defensoras dos mesmos 

valores cristãos assinalados nos comentários dos parágrafos anteriores, embora se perceba 

claramente que a pintura de Michelangelo é bem menos fantasiosa que a de Memling. Em 
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Memling, a visão da “realidade” sobrenatural é bem mais maniqueísta do que na obra de 

Michelangelo. No hipotexto de Memling, o “bem” está vestido, e o “mal” está desnudo. 

De forma inverossímil, o anjo aparece vestido de guerreiro, induzindo o leitor a 

vê-lo como um soldado de Cristo. Percebe-se que aqui não interessa muito a verdade e a 

coerência com a realidade da corte celeste, mas sim e muito mais a construção da ideia de 

defesa dos valores cristãos. Considerando a lógica sobrenatural da corte celeste, nele, anjos 

não usam armaduras. Normalmente as vestes dos anjos são diáfanas, leves, translúcidas. 

Entretanto, nesta e em outras obras sacras, muitas vezes, os anjos são vestidos com armadura 

para expressar esta ideia de guardião, de “guerreiros do Senhor”. Percebe-se também que a 

representação da imagem dos demônios é bem tradicional e quase ingênua ou infantilizada: os 

demônios são representados como humanoides negros, com chifres na cabeça, chicotes, 

tridentes e rostos pavorosos. 

No hipertexto de Michelangelo, que também é maniqueísta, temos uma 

representação menos idealizada e menos ingênua que a de Memling. Por isso mesmo, esta 

pintura de Michelangelo gerou muita polêmica à época 44. Entre as críticas dirigidas a ele e 

sua obra estão: 1ª) A crítica à nudez generalizada, o que fez a pintura ser considerada indigna 

de estar em ambiente sacro; 2ª) O fato de o artista ter optado por representar o mal por meio 

de seres da mitológica grega: Caronte e Minus, e não pela figura tradicional do demônio da 

mitologia cristã; 3ª) A ousadia de Michelangelo de pintar seu próprio rosto na pele esfolada de 

São Bartolomeu que figura entre os personagens da obra; e 4ª) As muitas genitálias expostas 

que foram cobertas após a morte do artista e depois expostas por restauradores na década de 

80. Estes detalhes distintivos nos fazem ver que, embora os dois artistas tenham convivido na 

mesma época, a concepção e o modo de retratação utilizados por Memling para representação 

da cena bíblica prendeu-se mais ao modelo teocêntrico de representação da realidade, 

enquanto o de Michelangelo já revela influência do antropocentrismo clássico renascentista 

herdado da tradição greco-romana. A cena é sacra, mas há uma força antropocêntrica que se 

sobrepõe ao conteúdo teocêntrico. Concluindo este comentário, por todos os motivos 

apontados, é lícito afirmar que o hipotexto de Memling é mais realista que o hipertexto de 

Michelangelo. 

 
                                                           
44 As referidas críticas estão bem documentadas no filme Agonia e Êxtase. Direção: Carol Reed. Produção: Carol 
Reed. EUA: Internacional Classics e Twentith e Century – Fox Film Corporation, 1965, 1 DVD. 
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• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

A análise que ora apresentamos das duas obras que compõem esta PIH em torno 

do tema “juízo final” autoriza-nos a afirmar que estamos diante de um caso de transposição. 

Embora tenhamos apontado distinções entre as duas obras e um grau de realismo do 

hipertexto bem maior que o do hipotexto, ainda assim, elas não apresentam mudança na 

construção de sentido do conteúdo apresentado. Não há mudança de estilo estético, como 

também não há alteração na função discursiva de uma obra para a outra, tampouco o 

hipertexto desmistifica o hipotexto. Em função destes argumentos, torna-se claro que esta é 

uma derivação intertextual que ocorre por transposição, como definida por Genette (2010, p. 

61) em seu Palimpsestos. 

 Captação ou subversão 

Por todas as justificativas apresentadas até este ponto da análise desta PIH, já 

temos argumentação segura para afirmar que a relação entre as obras de Memling e de 

Michelangelo é de captação. A manutenção dos valores defendidos no hipotexto são os 

mesmos do hipertexto. Não há mudança na construção de sentido. 

b) Paródias: Adão e Eva (A expulsão do paraíso), Jesus jovem e São Miguel 

Arcanjo. 

b.1) Tema 4: Adão e Eva (A expulsão do paraíso). 

- Fragmento bíblico: Gênesis 3: 1-24 (cf. Anexo A, p. 231). 
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Figura 48 – A expulsão de Adão e Eva 
do paraíso, de Alexandre Cabanel 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://pt.wahooart.com/@@/8BWMQ9-
Alexandre-Cabanel-o-expuls%C3%A3o-de-
adam-e-v%C3%A9spera-do-jardim-de-
para%C3%ADso>. Acesso em: 23 set. 2015. 
 

Figura 49 – E Deus pai soltou os 
cachorros, de Roberto Ploeg 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://3.bp.blogspot.com/-
_FT31CPN3O8/UqoCp1n1_nI/AAAAAAAA
BWI/PqFKcs-
054Y/s1600/e+Deus+Pai+soltou+os+cachorr
os,+o.s.t.,+210+x+160+cm,+2013.jpg>.  
Acesso em: 5 set. 2015. 
 

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): A expulsão de Adão e Eva do Jardim do Paraíso. Óleo 

sobre tela de Alexandre Cabanel que pertence a uma coleção particular não identificada e 

representa o momento da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Nela, figuram o casal e Deus, 

cercado por anjos, além de outro personagem que tem aparência sinistra. 

 OBRA 2 (hipertexto): E Deus pai soltou os cachorros. 2013, de Roberto Ploeg. 

Óleo sobre tela, Dimensões: 210 x 160 cm. A localização da obra não foi identificada. Esta 

pintura retrata um casal nu, ambos demonstrando pejo, tentam cobrir as partes pudendas. A 

mulher revela ainda uma expressão de choro. Em torno deles, três cachorros da raça rottweiler 

parecem querer atacá-los. 
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• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Esta pintura representa a cena da expulsão de Adão e Eva 

do paraíso como, normalmente, a vemos retratada na maioria das obras tradicionais 45 que 

expressam essa passagem bíblica. O cenário é um jardim e nele figura aquele que teria sido o 

primeiro casal humano. O referido casal demonstra estar muito envergonhado diante da 

imagem do Senhor, que surge em meio a uma legião de anjos. Este tem ar repreensivo e 

severo e, enquanto aponta para os dois, estende o outro braço, sugerindo a retirada deles do 

local. Sobre a cabeça do Senhor, há um halo de luz que indica a divindade do personagem. Na 

parte esquerda inferior do quadro, percebemos uma figura estranha que, pela aparência 

sinistra, parece ser o demônio. Seu olhar é macabro, e a posição do corpo indica que ele 

estaria a esgueirar-se para fora da cena. Pela postura em que se encontra, parece estar em fuga 

do local. Notamos, ainda, não por acaso, bem próximo a ele, a imagem de uma serpente. 

Apesar da dramaticidade trágica da cena, as cores, em especial, o verde, compõem e 

expressam bem a beleza do jardim do qual o casal está sendo expulso. Observamos ainda que, 

provavelmente, de modo intencional, o canto esquerdo inferior da pintura, no qual se encontra 

a criatura estranha é bem mais escuro que o restante do espaço enfocado na cena. O jogo de 

luz e sombra, o chiaroscuro 46, tão marcante da pintura acadêmica, contribui para criar um 

antagonismo entre o claro e o escuro. O claro, a parte mais iluminada da obra em torno dos 

corpos de Adão, Eva e de Deus, onde o verde se sobressai, e o escuro, onde se encontra o ser 

“das trevas” quase ocultado pelas cores mais escuras. 

 OBRA 2 (hipertexto): Nesta pintura a óleo de Ploeg não temos definição de 

cenário. Os personagens aparecem nus, sobre uma mesa. Ambos estão envergonhados e estão 

encurralados por três cães que os circundam. Os cães são ameaçadores e apressam a saída do 

casal do paraíso, como disse 47 o próprio autor da tela. Eva tenta cobrir as partes pudendas 

com as mãos e tem o rosto elevado para o alto, exprimindo uma expressão de choro e 
                                                           
45 Consideramos como “obras tradicionais” as representações de cenas bíblicas feitas pelos artistas de toda a 
tradição clássica a partir do Renascimento até a época do Realismo no século XIX. Em especial do 
Renascimento e Barroco, períodos nos quais a proliferação dos temas sacros foi bem intensa. 
46 O termo chiaroscuro define uma técnica de pintura desenvolvida pelos pintores renascentistas. Esta técnica 
implica em um jogo de luz e sombra realizado na pintura. Por meio dela se obtém o efeito de contraste e 
sugestão de volumes na representação dos objetos. (JANSON; JANSON, 1996, p. 2008). 
47 Esta afirmação foi feita pelo próprio artista, em entrevista publicada na sua página no Facebook, Ateliê Ploeg, 
Disponível em: <https://www.facebook.com/Atelier-Ploeg-147165308794434/?fref=ts>. Acesso em: 12 jul. 
2016. 
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angústia. A postura dos dois nos faz lembrar os personagens bíblicos Adão e Eva que 

aparecem exatamente nesta posição em outra obra 48 na qual são retratados. Quase nada se 

pode falar sobre a composição de cena, porque nada mais há nela além do casal, da mesa e 

dos cães. A cena é pobre em diversidade cromática, apenas uma variação entre o preto e os 

tons pastel, e nenhuma cor vibrante imprime alegria na tela. Esses traços fazem esta 

composição do hipertexto ser bem mais simples do que a que se tem no hipotexto. 

 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A pintura põe em cena, por meio da narrativa pictórica, 

alguns dos valores pregados pelos catolicismo. Há claramente uma intenção moralizante que é 

representada metaforicamente pelo castigo dado ao casal que protagoniza a cena. Conceitos 

como os de tentação, desobediência, pecado original, castigo, desmoralização, 

arrependimento, sexo, nudez e traição são alguns dos que se sobressaem na cena da obra. A 

imagem de Deus como aquele que põe em prática a “pedagogia do medo” é a personificação 

da repreensão, daquele que pune, que castiga. Os gestos do casal indicam o quanto eles estão 

constrangidos diante da repreensão divina. 

 OBRA 2 (hipertexto): Nesta obra de Ploeg, figuram alguns conceitos postos em 

evidência na pintura de Cabanel, como o pecado, o castigo, a vergonha da nudez, o 

arrependimento, entre outros. Entretanto, o modo como a obra de Ploeg retrata a cena da 

expulsão de Adão e Eva do paraíso é absolutamente diferente da cena recriada por Cabanel. 

Observamos que este abstraiu do cenário da obra o ambiente idílico do jardim e os 

personagens sobrenaturais: Deus, anjos e demônios. A serpente, símbolo da traição, na 

mitologia cristã, também não aparece na cena. Temos a impressão de que Ploeg humanizou o 

evento. Embora na obra ainda permaneçam valores espirituais pregados pelo cristianismo, é o 

humano que se sobressai. O homem e a mulher estão apenas com a sua dor. O cenário 

desprovido de qualquer adorno ou detalhe, excetuando a mesa, expressa esta ideia. Não há 

jardim, não há Pai, não há anjos, nem demônio, apenas o humano a expressar o sentimento 

negativo diante da adversidade. Além deles, somente os cães, como elementos punitivos, 

como  que a lembrá-los do erro cometido e do castigo anunciado. 

                                                           
48 A referência deste quadro é uma obra de do pintor Masaccio (1401-1428), precursor do Renascimento. 
Disponível em: <https://errantius.wordpress.com/2013/03/17/pinturas-de-masaccio-na-toscana-5-capella-
brancacci-santa-maria-del-carmine-firenze/>. Acesso em: 9 jun. 2016. 
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 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título da obra tem sentido literal: A expulsão de Adão e 

Eva do jardim do Paraíso. Não há espaço para construção de significado metafórico. O título 

anuncia exatamente o que será mostrado na obra da maneira que se espera que seja. 

 OBRA 2 (hipertexto): É no título da pintura que se constrói o sentido jocoso 

que o autor confere à obra: E Deus pai soltou os cachorros. Há uma intenção irônica, 

brincalhona nesta expressão do título. O título expressa intertextualidade em si mesmo, 

porque, nele, o autor da obra recorreu a uma expressão de domínio público, “soltar os 

cachorros”, para expressar a ideia do castigo e, implicitamente, a ideia da indignação divina. 

Os cachorros entraram na cena de forma inverossímil para construir o sentido que o artista 

quis dar à sua representação. Não temos notícia de cães no jardim do Éden. Ao introduzir os 

cachorros na cena, o autor parece também atualizar o acontecimento, parece torná-lo mais 

próximo de nós, mais contemporâneo, menos sobrenatural e mais real. 

• INTERPRETAÇÃO 

De acordo com o que já foi comentado na análise plástica e icônica das obras, 

percebemos, claramente, as distinções entre as duas obras, apesar da temática comum. O 

realismo do hipertexto contrasta com a idealização do hipotexto. Além disso, enquanto no 

hipotexto a cena bíblica é retratada de maneira séria, no hipertexto, o autor parece brincar com 

o tema a partir do título. O título da obra conduz o observador a construir um sentido jocoso 

para o castigo de Adão e Eva. Podemos notar que esse título produz um efeito engraçado e 

direciona o leitor para imaginar Adão e Eva sendo expulsos do paraíso por cachorros enviados 

pelo Senhor. O inverossímil torna-se engraçado e constrói o sentido parodístico entre os dois 

textos. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

As obras de Cabanel e Ploeg põem-nos diante de uma ocorrência de paródia. Isto 

se afirma a partir da observação dos critérios com os quais estamos trabalhando no 

julgamento das imagens. A paródia, segundo Genette (2010, p. 38), realiza-se pela alteração, 

com intenção lúdica, no conteúdo da obra original e trata-se de uma transformação semântica, 
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conforme já explicamos na análise 49. No caso deste exemplo ora analisado, observamos que a 

paródia está caracterizada também pela função não séria do hipertexto, pela desmistificação 

de um tema bíblico, e, ainda, pela ausência de alteração de estilo estético na obra derivada em 

relação à obra original. 

 Captação ou subversão 

Este exemplo de PIH ora analisado é uma ocorrência que podemos definir como 

sendo um caso de subversão, porque a obra derivada subverte o sentido da obra original a 

partir do momento em que altera os elementos composicionais daquela, permitindo, assim, 

uma desconstrução do sentido original e a criação de uma nova possibilidade de leitura: 

segundo a versão do hipertexto, Adão e Eva não teriam sido expulsos pelo próprio Senhor, em 

sentença pronunciada ao vivo, conforme mostra o hipotexto; mas, sim, por cães, enviados por 

Deus, para expulsar os pecadores do paraíso. 

b.2) Tema 5: Jesus. 

- Fragmento bíblico: Isaías 53: 2 (cf. Anexo A, p. 232). 

Figura 50 – Jesus Natal, de Fabiano 
Millani 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.lds.org/scriptures/bc/images/0
3990_000_bofm-image-1.jpg>.  Acesso em: 
2 set. 2015.  

 

Figura 51 – Jesus Sarado, de Stephen 
Sawyer 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://static1.squarespace.com/static/54642373e
4b024e8934bf4f4/54642e7de4b0b870cde917a5/5
59c8109e4b0b05c5161b92f/1436320009611/No-
Appointment-Necessary.jpg?format=500w>.  
Acesso em: 2 set. 2015.  

                                                           
49 Cf. Análise da Obra 2 (hipertexto) nas páginas 145-146. 
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• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): Jesus Natal, pintura a óleo de Fabiano Millani. Não 

conseguimos encontrar a data de lançamento desta obra, nem o local onde ela se encontra. Até 

o momento podemos afirmar apenas que, em função da época do autor, pertence à 

contemporaneidade. O quadro é um retrato de Jesus. Nele, o Messias é representado como na 

maioria dos retratos conhecidos dele. 

 OBRA 2 (hipertexto): Jesus “Sarado”, 2011. Pintura a óleo de Stefhen Sawyer. 

Assim como a obra anterior, desta também não conseguimos encontrar o local onde ela se 

encontra. O quadro é um retrato de Jesus. Nele, o Messias é representado de modo bem 

diferente da maioria dos retratos de Jesus que estamos acostumados a ver. Seu corpo, suas 

vestes, expressões e postura foram alterados. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Nesta pintura, temos um retrato tradicional de Jesus no 

qual ele se mostra sério, com um olhar reflexivo e sereno. A ausência de cenário chama à 

atenção do olhar do leitor somente para o rosto retratado. Como faziam os artistas criadores 

dos ícones medievais, a intenção do autor deste hipotexto, provavelmente, foi atrair o 

observador somente para a figura divinizada de Jesus. O único detalhe a ser percebido além 

do rosto é parte da roupa que parece ser uma túnica da época em que o Cristo viveu. 

 OBRA 2 (hipertexto): Ao contrário do retrato anterior, neste, do hipertexto, 

temos um Jesus que se revela como um homem de aparência contemporânea diferente das 

imagens mais tradicionais do Cristo. Seu corpo é musculoso, seu cabelo longo foi cortado de 

um modo que expressa leveza, jovialidade e descontração, suas vestes nada têm a ver com as 

roupas da época de Jesus. Este Jesus veste jeans e camiseta branca em vez das túnicas 

tradicionais da época de Cristo e tem, no braço esquerdo, uma tatuagem, em cujo desenho de 

um coração se lê a palavra “pai” em inglês. Seu olhar exprime uma expressão ambígua que 

oscila entre risonha e irônica. 
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 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Pelo retrato visualizado neste hipotexto a imagem de 

Jesus sugere a personalidade de um homem equilibrado, sereno e sério. Provavelmente o 

retrato imprime respeito e simpatia no observador. A apresentação do personagem nos 

transposta ao passado e resgata histórias e valores do cristianismo. A figura invoca a memória 

de um messias altruísta, justo, santo e mártir. 

 OBRA 2 (hipertexto): O Jesus retratado no hipertexto sugere a personalidade 

de um homem do nosso tempo, alternativo e descontraído. O corpo musculoso e a tatuagem 

expressam certa vaidade. O culto ao corpo e gosto pela tatuagem são valores que entram em 

choque com os valores cristãos de humildade e descrição. A apresentação do personagem nos 

faz ver a imagem de um homem contemporâneo cuja vaidade e modo de se apresentar o 

distanciam da imagem de messias atribuída a Jesus. A figura invoca a memória de um 

frequentador de academias, com certa dose de egolatrismo, um homem comum que cultua os 

prazeres mundanos e a beleza física. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título do hipotexto remete diretamente ao tema do 

retrato mostrado na obra: Jesus Cristo. E é somente ele que figura na pintura em questão, 

portanto a objetividade e clareza do título não poderiam ser mais diretas. 

 OBRA 2 (hipertexto): Esta obra foi popularizada como o título “Jesus sarado”. 

O referido título está grafado entre aspas porque não temos certeza se o autor nominou a obra 

com este título, mas é assim que ela ficou conhecida nos jornais, como em matéria publicada 

na Folha de São Paulo 50. Diferentemente do hipotexto há pouco comentado, neste hipertexto 

o título ganha uma importância maior porque é ele, além da imagem, o responsável pela 

surpresa que a pintura nos causa. Quando ouvimos esta expressão, “Jesus sarado”, 

imediatamente sentimos um estranhamento ao nos lembrarmos das imagens de Jesus já 

divulgadas antes destas. 

                                                           
50 A expressão “Jesus sarado” foi publicada em várias matérias, entre elas, citamos como exemplo a seguinte: 
“Artista cria 'Jesus sarado' para aproximar jovens da religião”. Matéria publicada na página virtual do BBC 
Brasil, em 22 de setembro de 2011. Disponível em:< 
http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2011/09/110921_jesus_forte_galeria_pu.shtml>. Acesso em: 26 
jun. 2016. 
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• INTERPRETAÇÃO 

É notório que os dois retratos de Cristo apresentados nesta PIH revelam duas 

imagens de estilo bem distintos. A imagem do hipertexto, o Cristo “Sarado”, não condiz com 

a imagem do Cristo Messias, do hipotexto, divulgada pelo catolicismo ao longo dos séculos. 

Como se não fossem suficientes estes detalhes já comentados para tornar o retrato do 

hipertexto bem irreverente, o Cristo retratado por Sawyer, não satisfeito em apenas exibir um 

corpo de anatomia bem trabalhada, ele ainda arregaça a manga da camiseta para exibir uma 

tatuagem grande, cujo desenho é um coração com a palavra “mãe” em inglês. É curioso 

lembrar que, segundo o próprio autor 51, esta obra foi realizada com o intuito de popularizar a 

religião e aproximar os jovens da prática católica, criando uma imagem atual do Cristo. 

Entretanto, parece-nos que o efeito obtido com a imagem não foi bem o esperado pelo artista, 

já que são inúmeras as críticas negativas à referida obra. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

Segundo os detalhes observados na análise apresentada, esta PIH deve ser 

classificada como um caso de paródia, de acordo com Genette (2010, p. 38), porque, muito 

embora o autor não tenha tido a ideia de “brincar” com a imagem de Jesus, segundo 

depoimento dele próprio, o retrato criado por ele resultou numa composição que expressa uma 

imagem lúdica de Jesus. Ainda que esta imagem tenha causado até indignação em algumas 

pessoas mais fervorosas, é muito provável que a maioria dos observadores veja certo gracejo 

no retrato do Jesus sarado. Essa expressão lúdica percebida no retrato do hipertexto 

desconstrói a ideia de seriedade, humildade e discrição expressa no retrato original. 

 Captação ou subversão 

Pela desconstrução percebida no conteúdo da obra derivada, consideramos que 

esta PIH trata-se de um caso de subversão, porque não é possível construir o mesmo sentido 

que temos no hipotexto. O autor do hipertexto subverte o sentido do hipotexto quando 

                                                           
51 Informação colhida em entrevista concedida pelo autor e publicada na página virtual do BBC Brasil, em 22 de 
setembro de 2011. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2011/09/110921_jesus_forte_galeria_pu.shtml>. Acesso em: 
26 jun. 2016. 
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constrói esta imagem de um Jesus sarado que expressa vaidade e preocupação com valores 

que enaltecem o ego individual. 

b.3) Tema 6: São Miguel Arcanjo. 

- Fragmento bíblico: Apocalipse 12: 7-9 (cf. Anexo A, p. 232). 

 
Figura 52 – São Miguel Arcanjo, de 
Luca Giordano 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Miguel_(a
rcanjo)#/media/Ficheiro:Ignacio_de_Ries_S
an_Miguel_Arcangel.jpg> Acesso em 23. 
set. 2015.  
 
 

Figura 53 – São Miguel Arcanjo, de 
Marco Battaglini 

 
Fonte: Disponível em:  
<http://www.blckdmnds.com/as-
contradicoes-temporais-na-obra-de-
marco-battaglini/> Acesso em 14. set. 
2015.  

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): São Miguel Arcanjo, 1663, Pintura a óleo de Luca 

Giordano. Dimensões: 268 x 160 cm. A obra pertence à Marquand Collection e encontra-se 

no Museu Metropolitano de New York City. A pintura retrata o momento em que o Arcanjo 

Miguel teria subjugado Lúcifer e muitos outros demônios, segundo a narrativa bíblica. 

 OBRA 2 (hipertexto): São Miguel Arcanjo. Pintura digital de Marco Battaglini. 

A cena do hipotexto se repete no hipertexto de Battaglini, mas com algumas alterações que 

permitem outras possibilidades de leitura e, consequentemente, outra construção de sentido. 
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Estas alterações serão comentadas logo em seguida quando destacarmos os elementos 

icônicos desta pintura. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Nesta obra, visualizamos um retrato do personagem 

bíblico, o arcanjo Miguel, lutando contra forças do mal, representadas pela figura de um 

indivíduo de asas negras, provavelmente a representação de Lúcifer, que está em companhia 

de outros demônios. O Arcanjo está vestido de guerreiro, com roupa de proteção que lembra 

as vestimentas dos soldados romanos. Sua posição é de superioridade, e ele pousa sobre o 

corpo do demônio, pisando o peito deste. Suas asas são longas e brancas e estão abertas em 

posição de voo. Em torno dele, sobrevoam outros anjos que aparecem em tamanho bem 

menor entre nuvens cuja presença sugere um ambiente celestial. Na cena narrada, a 

composição das cores contribui para expressar uma ambiguidade que representa, 

metaforicamente, a antítese céu x inferno. É o que se pode deduzir pelo contraste entre a luz 

que ilumina a parte superior da tela em oposição ao tom escuro que predomina na parte 

inferior dela. 

 OBRA 2 (hipertexto): Na cena retratada no hipertexto de Marco Battaglini, 

repete-se a cena do hipotexto, exceto em alguns detalhes descritos a seguir: 1º) A roupa do 

Arcanjo, embora ainda nos lembre a roupa de um soldado romano, deixa de sê-lo na íntegra. 

Nesta obra, a roupa de soldado romano se mescla claramente à roupa do Super-Homem; 2º) O 

cenário da luta não é um ambiente celestial povoado por nuvens e anjos, mas um cenário 

urbano, cujo pano de fundo é uma parede recoberta por grafites em inglês, na qual também se 

percebe um desenho da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, empunhando uma arma; e 3º) Os 

corpos dos demônios que lutam com o Arcanjo contêm tatuagens. Observa-se que, embora 

ainda haja iluminação distinta entre as partes superior e inferior da tela, este contraste é bem 

mais suave que o da tela original. O claro-escuro suavizado e a ausência da fulgurante luz 

celeste fazem com que o ambiente adquira um tom sombrio, que nos lembra de uma cena 

suburbana. 
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 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A cena de luta entre anjos e demônios, representados, 

respectivamente por Miguel e Lúcifer, expressa a luta do bem contra o mal, o triunfo do céu 

sobre o inferno. O triunfo do anjo sobre o demônio induz o observador que acredita nesta 

mitologia a concluir que aqueles que seguirem os valores cristãos serão vitoriosos e ganharão 

o prêmio de estar, após a morte, com os anjos no céu. Ao contrário disso, aqueles que se 

afastarem desses valores sucumbirão com os demônios e serão condenados a uma eternidade 

no fogo do inferno. Segundo a mitologia cristã, o enviado do Senhor venceu o mal e assim 

será com aqueles que o seguirem. 

 OBRA 2 (hipertexto): A mesma metáfora bíblica do hipotexto pode ser lida 

neste hipertexto de Battaglini, porém, neste, o autor inseriu alterações que podem confundir 

ou provocar questionamento no leitor. A ideia de vestir uma autoridade celestial, em uma 

cena de luta, com a roupa do Super-Homem confere ao personagem protagonista um tom 

brincalhão e irônico que não se observa no mesmo personagem na cena do hipotexto. A troca 

do cenário celestial por um ambiente, provavelmente, suburbano, também contribui para que 

se crie uma atmosfera surreal na cena, assim como a figura da Mona Lisa armada, como que a 

ajudar os anjos a combaterem os demônios, confere à narrativa, mostrada na pintura, certo 

clima de brincadeira diante do trágico e sério relato bíblico. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título do hipotexto não tem conotação metafórica. Ele 

remete diretamente ao personagem central da obra, São Miguel Arcanjo. O título anuncia 

claramente o personagem que será representado no retrato. Após a leitura do título, o leitor 

confirmará, ao observar a obra, que o conteúdo dela é protagonizado por este personagem. 

 OBRA 2 (hipertexto): Assim como no hipotexto, o título do hipertexto não tem 

conotação metafórica. Ele remete diretamente ao personagem central da obra, o arcanjo 

Miguel. O título anuncia claramente o personagem que será representado no retrato, portanto 

há correspondência direta entre o título e o conteúdo da obra. 
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• INTERPRETAÇÃO 

Temos distinções bem nítidas entre as duas obras desta PIH. Na primeira, há 

predomínio de expressão denotativa. São Miguel Arcanjo é apresentado como ele realmente 

foi concebido dentro da crença católica, de forma fidedigna ao relato bíblico, revelando-se em 

um retrato de uma entidade poderosa, vitoriosa, representante do poder divino. Enquanto o 

personagem do hipertexto tem sua aparência alterada de forma jocosa pela alusão à imagem 

do super-herói. Além disso, as múltiplas realidades sobrepostas: realidade celestial, realidade 

renascentista, invocada pela Mona Lisa, e a realidade contemporânea desconstroem o cenário 

divino criado no hipotexto. Esta mudança de cena nos faz perceber uma intenção brincalhona 

do artista que se revela na construção da ideia do anjo como um Super-Homem. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

A obra derivada nos leva a crer que estamos diante de mais um exemplo de 

paródia, de acordo como a define Genette (2010, p. 38), dado o conteúdo lúdico que ela 

expressa conforme já explicado nos comentários anteriores a este. A associação da ideia do 

anjo com um super-herói cria um toque de leveza na tragicidade da cena e pode provocar o 

riso no observador. Não há mudança de estilo, ambas são pinturas figurativas a óleo, 

entretanto, há alteração de conteúdo, como já explicamos em relação ao protagonista da cena. 

Também há alteração de função textual-discursiva: o hipotexto é uma representação séria, o 

hipertexto é uma representação do tipo não séria que nos leva a uma desmistificação da 

imagem do elemento sagrado que protagoniza a cena. 

 Captação ou subversão 

Consideramos que nesta PIH houve uma relação de subversão no hipertexto em 

relação ao hipotexto. Não é possível fazermos a mesma construção de sentido na obra original 

e na obra derivada. As alterações feitas no hipertexto desconstroem a ideia do herói bíblico e 

conferem a este uma ideia de poder humano. 
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c) Austerismos: Anunciação, A crucificação e A criação de Adão. 

c.1) Tema 9: Anunciação. 

- Fragmento bíblico: Lucas 1: 26-38 (cf. Anexo A, p. 235). 

Figura 54 – Anunciação, de Paolo de 
Matteis 

 
Fonte: Disponível em: < 
http://www.artcyclopedia.org/art/philippe-de-
champaigne-annunciation.jpg >Acesso em: 5 
set. 2015.  
 

Figura 55 – Anunciação, de Henry O. Tanner 

 
Fonte: Disponível em: <http://virusdaarte.net/natal-
em-quadros-a-anunciacao-13/> Acesso em: 14 set. 
2015.  

 

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): Anunciação, 1712. Pintura a óleo de Phillippe de 

Champaigne. A obra encontra-se no Museu de Arte da Filadélfia. A cena retrata o Arcanjo 

Gabriel anunciando à Virgem Maria o nascimento de Cristo. 

 OBRA 2 (hipertexto): Anunciação,1898. Pintura a óleo de Henry Ossawa 

Tanner. A pintura representa a Virgem Maria no momento da anunciação do nascimento de 

Cristo. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A obra de Phillippe de Champaigne nos conduz a um 

cenário sobrenatural. Embora a Virgem Maria encontre-se em ambiente real, o referido 

ambiente é “invadido” por seres sobrenaturais da mitologia cristã: o Arcanjo Gabriel, anjinhos 
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e a pomba que representa o Espírito Santo. Esses seres divinizados flutuam no ar, pairando 

suspensos como se não fossem ou não pudessem tocar o chão, o que também sugere as suas 

origens divinas, sobrenaturais, como seres que não pertencem ao mundo terreno. A luz 

amarela que se espalha no centro do ambiente sugere a presença do Divino, que assiste e, ao 

mesmo tempo, protege, permite e promove o fato. Essa luz pode ser vista como uma metáfora 

da presença de Deus. A Virgem, em suas vestes bem compostas, expressa tanto postura de 

surpresa, o que se percebe tanto pelo movimento da mão suspensa no ar quanto pela postura 

de apreensão e respeito, como também pelo olhar dirigido ao visitante. Apesar do azul e 

vermelho intensos das vestes da Virgem, as cores suaves predominam no restante da cena e 

compõem um ambiente que expressa tranquilidade mesmo com a personagem central tendo 

sido tomada de surpresa. 

O ambiente no qual a Virgem se encontra não apresenta elementos que o definam, 

embora sejamos levados a pensar que ela esteja em um quarto. Contudo, não nos passa 

despercebido o detalhe dos livros presentes na cena. Acreditamos que eles não foram postos 

ali por acaso. Os livros guardados no interior do móvel e principalmente o que está aberto 

sugerem que a jovem tem certo nível de instrução intelectual, já que domina a leitura; e, pela 

postura dela, de joelhos, no momento do evento retratado, provavelmente se trata de uma 

leitura litúrgica. 

 OBRA 2 (hipertexto): A pintura de Henry O. Tanner também coloca-nos diante 

de uma ocorrência sobrenatural, assim como a de Paolo de Matteis. Mas, no caso da obra de 

Tanner, o elemento sobrenatural aparece de forma bem mais discreta. A presença do Arcanjo 

Gabriel, de quem não se vê o corpo nem as feições, é apenas sugerida pela luz que aparece 

diante da jovem. A Virgem Maria é retratada como uma jovem que está sentada em uma 

cama, em vestes de dormir. Em seu rosto se revela uma expressão de surpresa, perplexidade e 

temor. O artista criou um cenário que revela um ambiente pobre e muito simples. As cores 

quentes, vermelho e laranja, tornam a cena sombria, meio obscura, o que contrasta com a 

luminosidade que emana do visitante divino. O ambiente no qual a Virgem se encontra parece 

ser um quarto. É o que se percebe pela cama e pelas vestes da jovem sentada nela. 
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 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A pintura invoca a religiosidade católica pela presença da 

Virgem, do arcanjo e dos anjos. Trata-se de uma ocorrência fantástica, ou seja, de uma 

manifestação sobrenatural, mas que é aceita por muitas pessoas por uma questão de fé. A 

maternidade anunciada por meio de um anjo reforça, para muitos, a crença nos poderes 

divinos e prega a cultura do milagre, já que, segundo nos informam as escrituras e segundo 

pregam os que nisso acreditam, Maria, a protagonista da cena, seria virgem naquela ocasião e 

teria concebido um filho pelo poder do Espírito Santo. 

 OBRA 2 (hipertexto): Embora a obra sugira uma manifestação sobrenatural, 

não só pelo título, mas também pela presença da luz no quarto da jovem, consideramos que 

temos nesta anunciação uma versão bem mais humana do fato. Nesta anunciação, o artista não 

explicitou os elementos da mitologia cristã, apenas sugeriu uma presença sobrenatural por 

meio de uma luz, uma espécie de portal de passagem. Neste caso, é apenas pelo título da obra 

que acionamos o sentido da aparição do Anjo a Nossa Senhora. O anjo, ou melhor, o arcanjo, 

é representado, metaforicamente, pela luz. 

O ambiente, ao contrário do que ocorre no hipotexto, sugere um lugar pobre, sem 

suntuosidade, sem livros, sem um móvel de bom acabamento. As paredes sem pintura e com 

rachaduras, o pano posto nelas de modo improvisado à guisa de cortina, o chão de tijolos 

descobertos, a cama sem espaldar e o rústico tapete ao pé da cama são alguns elementos que 

definem a simplicidade do ambiente. Porém, o que mais nos chama à atenção é a figura da 

Virgem, por ela ser bem distinta da imagem que costumamos ter de Nossa Senhora: uma 

jovem de pele branca, rosto rosado, cabelos e olhos claros, como a que aparece no hipotexto 

de Tanner. Diante desta imagem do hipertexto, ocorre-nos a ideia de que o artista põe em 

questionamento a imagem da Virgem comumente divulgada dentro de um padrão de beleza 

grega. Esta “Nossa Senhora” é muito mais humana. Sua simplicidade em vestes de dormir - 

observem que o vestido verde está posto, na cadeira, ao lado da cama – torna-a muito mais 

real. A postura natural, sentada na cama, e não postada de joelhos, expressa, com naturalidade 

a postura de quem estava realmente deitada e foi surpreendida pela presença no quarto. Cabe 

aqui ainda lembrar a questão étnica. São inúmeros os questionamentos sobre a coerência da 

aparência de Maria divulgada pela Igreja Católica. Sendo ela uma Israelita, provavelmente 

teria pele morena e cabelos escuros como os da jovem retratada por Tanner, no hipertexto. 
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Ainda vale lembrar que, embora o sobrenatural esteja presente na cena, ele é muito suavizado 

e discreto em relação à maioria das retratações da anunciação. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título remete diretamente ao conteúdo da cena que será 

mostrada na obra. A palavra “Anunciação” 52, isoladamente, poderia referir-se a anúncios de 

diferentes naturezas, ou seja, poderia ser utilizado para prenunciar um anúncio qualquer. 

Porém, na cultura judaico-cristã, esta palavra “anunciação” já carrega uma carga semântica 

consolidada que remete ao acontecimento sobrenatural da aparição do anjo à Virgem Maria. 

A cena mostrada na obra só confirma o sentido religioso que o título sugere. 

 OBRA 2 (hipertexto): Nesta obra, o hipertexto, o título desempenha papel 

fundamental na definição de sentido da obra porque a representação da cena bíblica enfocada 

foge das representações mais tradicionais e populares do fato. É, portanto, a palavra 

“anunciação” que nos remete ao sentido bíblico da obra; é o título, elemento linguístico, que 

nos guia os sentidos para a leitura de conteúdo religioso. 

• INTERPRETAÇÃO 

Ao observarmos as duas obras, percebemos um elo entre elas por meio do viés 

temático: a anunciação do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Ambas fazem representação séria 

do referido tema, porém de modo diferente. 

No hipotexto, a cena da anunciação é explícita, ela complementa e esclarece o 

conteúdo anunciado no título. No hipertexto, a cena nos surpreende, porque, nela, como já 

dito em comentário anterior, não nos deparamos com uma representação tradicional da 

Anunciação, mas, mesmo não sendo uma representação comum, a anunciação da Virgem 

pode ser percebida por meio da presença feminina e da luz que figuram no quadro e a leitura 

se completa com o título que induz à esta leitura. No hipotexto os personagens que compõe a 
                                                           
52 Anunciação: “ação ou efeito de anunciar; participação. Notícia, levada pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, de 
que ela seria a mãe do Filho de Deus. Festa da Igreja Católica em memória desse acontecimento.” (HOUAISS, 
2009. p. 151). 
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cena já são do conhecimento comum, já são aceitos culturalmente como componentes 

legítimos da cena de aparição, enquanto, no hipertexto, estes elementos não se fazem 

presentes na forma convencional. Maria é retratada como uma jovem de aparência humilde, 

provavelmente, uma camponesa. Seus traços fisionômicos sugerem ser a jovem de origem 

oriental, bem diferente dos traços finos e ao modo da beleza grega ocidental que figuram na 

maioria das representações de Nossa Senhora. Na cena mostrada nesta obra, a Virgem não 

possui nenhum atributo que indique santidade, enquanto, no hipertexto, a cabeça da Virgem 

aparece ornada por uma auréola, símbolo de santidade. Podemos afirmar que a representação 

do hipertexto é bem mais realista que a do hipotexto. E que, sem dúvida, deverá provocar 

reflexão e, talvez, espanto ou indignação em muitos observadores.  

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

Considerando as cinco categorias definidas para as PIH, neste caso das obras que 

tratam do tema da Anunciação, consideramos que estamos diante de um exemplo de PIH 

pertencente à categoria austerismo, conforme definição dada por nós a esta categoria na 

página 93, da seção 3.2, desta tese. Justificamos esta definição a partir dos critérios que 

elegemos para este julgamento, pelo fato de termos, entre as duas obras, não somente uma 

transposição temática, mas uma transformação com intenção crítico-reflexiva de teor sério, 

sem sugestão lúdica ou satírica. As duas obras representam o tema de maneira séria, sendo 

que, no hipertexto, surgem elementos na composição da cena que põem em questionamento o 

conteúdo do hipotexto. Portanto, ocorre alteração de conteúdo, embora não haja alteração de 

estilo. A alteração impressa no conteúdo do hipotexto acena para uma desmistificação da 

imagem de Nossa Senhora mais comumente divulgada. 

 Captação ou subversão 

Na relação entre as duas obras analisadas neste exemplo, podemos afirmar que 

verificamos uma relação intertextual de subversão. É o que se verifica pelos detalhes 

apontados no hipertexto. Acreditamos que a imagem da Virgem e o ambiente onde ela foi 

retratada na obra de Tanner, na Figura 55, subverte e desmistifica a imagem da Virgem Maria 

comumente popularizada, o que faz a função textual-discursiva do hipertexto diferir da função 

do hipotexto. 
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c.2) Tema 8: A crucificação. 

- Fragmento bíblico: João 19: 1-18 (cf. Anexo A, p. 233). 

Figura 56 – Crucificação, de Rafael 
Sanzio 

Figura 57 – Consumo, de Mitch Griffiths 

  
Fonte:<http://arteemerson.blogspot.com.br/
2011/06/rafael-sanzio.html>. Acesso em: 
25 set. 2013. 

Fonte:<https://s-media-cache-ak0.pinimg 
.com/236x/2/ef/6a/25ef6ae93698687a328c1
d7537b013e3.jpg>. Acesso em: 2 set. 2015. 

 
 

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): Cristo crucificado com a Virgem, Santos e Anjos, 

1502/1503. Óleo sobre madeira de Rafael Sanzio. Dimensões: 283 x 167 cm. Esta pintura foi 

um dos primeiros retábulos pintados por Rafael e é apontada como a mais antiga obra 

assinada pelo artista. A obra foi feita para a igreja de San Domenico em Città di Castello, na 

província de Perugia, na Itália, hoje a obra encontra-se na National Gallery de Londres. A 

pintura nos coloca diante da cena da crucificação de Jesus, na qual figura um grupo formado 

por ele e outras pessoas, entre elas Nossa Senhora e Madalena. Além dessas pessoas, 

visualizamos dois anjos. 

 OBRA 2 (hipertexto): Consumo, 2008. Óleo sobre tela de Mitch Griffiths. A 

obra pertence a Marquand Collection e encontra-se no Museu Metropolitano de New York 

City. A pintura nos mostra um jovem de musculatura bem definida, numa postura que lembra 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/19/1-38
http://arteemerson.blogspot.com.br/2011/06/rafael-sanzio.html
http://arteemerson.blogspot.com.br/2011/06/rafael-sanzio.html
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o Cristo crucificado. Ele tem nas mãos duas sacolas de compras e um fio elétrico enrolado no 

pescoço. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A cena deste quadro nos mostra a crucificação de Cristo 

retratada de maneira bem sobrenatural, porque além dos personagens possivelmente reais –  

Jesus, a Virgem Maria, Maria Madalena e outros – visualizamos a presença de anjos que 

voam em torno da cabeça do Cristo. Com relação ao estilo da obra, podemos afirmar que os 

traços da pintura figurativa renascentista são bem visíveis: a iluminação se espalha de forma 

equiparada por toda a cena, os personagens são distribuídos de maneira simétrica no espaço 

da tela e o uso da perspectiva que nos faz visualizar vários planos na superfície da cena 

enfocada. Apesar da tragicidade do evento retratado e das cores terrosas das vestes dos 

personagens, o azul do céu sugere certa suavidade que tranquiliza. Há uma serenidade no 

equilíbrio da cena que quase destoa da dramaticidade do fato. Ainda é possível observar, dos 

lados da cabeça do crucificado, imagens do sol e da lua, remetendo a uma representação dos 

dias e das noites. 

 OBRA 2 (hipertexto): Na pintura que assume a posição de hipertexto nesta 

PIH, deparamo-nos com a imagem de um homem, cujo corpo nos lembra a posição dos 

crucificados, embora ele não esteja pregado em uma cruz convencional. Sua “cruz” é de outra 

natureza: “cruz” da vida moderna, do consumismo. Seu corpo jovem, bem definido e seminu 

parece morto. Sobre ele há apenas um pedaço de plástico de embalagens que faz as vezes de 

roupa. A causa da morte parece ter sido um suicídio por enforcamento. Essa sugestão é 

permitida tanto pelo fio em volta do seu pescoço como pelo banco abaixo dos seus pés. Nas 

mãos, o jovem “carrega” duas sacolas de compras; em uma delas, é possível ler a palavra 

“Tesco”, nome de uma multinacional varejista britânica que tem redes de pequenas lojas e 

supermercados. Não há ambientação. Nenhum outro elemento além dos agora descritos. Ele 

está sem nenhuma outra companhia humana, somente os elementos de consumo estão com ele 

no trágico momento do suicídio. 
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 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Esta é mais uma obra que põe em cena valores da 

cristandade. Os conceitos do universo espiritual, como sacrifício, doação, amor, pecado, 

perdão, castigo, justiça divina e outros estão materializados na imagem do Cristo crucificado. 

A cena remete à mitologia cristã, cujos ensinamentos pregam que Cristo veio ao mundo para 

pagar pelos pecados dos homens, para que esses fossem perdoados e tivessem direito ao reino 

de Deus. Este pagamento foi quitado em forma de sacrifício, em forma de castigo, pela 

crucificação. É o que nos mostra a cena da pintura: o sacrifício e o sofrimento de Cristo para a 

salvação da humanidade. 

 OBRA 2 (hipertexto): Esta pintura, Consumo, diferentemente do hipotexto, põe 

em evidência os conceitos do universo humano, como consumismo, solidão, desespero, 

suicídio, poder econômico, monopólio financeiro e outros. A crucificação é metafórica. O 

“Cristo” aqui não é vítima dos pecados espirituais de outros homens, mas da ganância dos 

investidores e do consumismo dele próprio. Observamos que o protagonista da cena é um 

sujeito jovem, saudável, porém completamente subjugado pelo consumismo exacerbado, 

metaforicamente representado pelas sacolas cheias de compras que o levaram a um fim 

fatídico. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título da obra é direto e explicativo: Cristo crucificado 

com a Virgem, Santos e Anjos. As palavras exprimem literalmente o conteúdo da cena 

enfocada. A expressão do título revela denotativamente o que vamos visualizar na pintura. 

Não há nenhum desvio metafórico, assim como não há crítica. Há apenas a narração pictórica 

de um evento conforme a narrativa bíblica. É um retrato literal de como teria sido a 

crucificação de Cristo. 

 OBRA 2 (hipertexto): O nome da obra é de grande importância para 

entendermos o sentido do texto pictórico: Consumo. O título é o elemento que nos induz e 

autoriza a construirmos o sentido crítico para a obra. O título anuncia o sentido da imagem 

trágica que a obra revela indiretamente. Ao observarmos a imagem, já temos uma ideia de 

crítica ao consumo, mas, ao associarmos ao título da obra, temos certeza de que o artista 

retratou a imagem de um homem “crucificado” pelo consumo. 
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• INTERPRETAÇÃO 

Embora o hipertexto sugira também a representação de uma crucificação, ele, por 

sua vez, utiliza-se da ideia do Cristo crucificado para expressar contundente crítica social. 

Não há intenção catequética no hipertexto como há no hipotexto. É nítida para qualquer 

observador que o artista valeu-se da ideia da crucificação para, por meio dela, invocar a 

imagem do homem contemporâneo crucificado pelo consumismo. 

No hipotexto, o vilão invisível é o demônio, que tentou as vítimas humanas para 

que estas se afastassem dos valores cristãos e pecassem, afastando-os assim dos mandamentos 

divinos e aproximando-os de práticas pecaminosas que teriam culminado na crucificação do 

Cristo. No hipertexto, os vilões são a ganância das multinacionais e o próprio consumismo, 

que subjugam e escravizam o “crucificado”. Quem paga pelos seus pecados é o próprio 

homem e não um salvador de origem divina. 

Outra distinção entre as duas obras desta PIH são os ambientes nos quais ocorrem 

os eventos em destaque. Temos, no hipotexto, não só detalhes da natureza, mas pessoas que 

velam o Cristo, solidárias e companheiras com a sua dor. Além de companhias humanas, 

ainda figuram na cena da obra divindades da mitologia cristã: anjos. Ao contrário disso, o 

“crucificado” do hipertexto está absolutamente só. A ausência de maiores detalhes do cenário 

no hipertexto não é por acaso. A abstenção de elementos sobrenaturais também não. Há uma 

sugestão de realidade que expressa desolação, solidão, abandono, fim. O homem 

“crucificado” está só. Ninguém para ampará-lo, ninguém para consolá-lo, ninguém para dar-

lhe uma esperança. Ele está só e a ele só restou o suicídio. É o homem e sua finitude sem 

esperança de redenção sobrenatural. Vale atentar também para o instrumento que ele utilizou 

para matar-se: um fio elétrico. Não é uma corda, como geralmente utilizam os suicidas. 

Empregou apenas um fio elétrico, um condutor de energia, de eletricidade, de comunicação 

audiovisual ou virtual, um elemento representativo das tecnologias modernas, da internet, da 

rapidez. O fio que pode ser visto como uma metáfora de tudo que ele teve acesso por meio das 

comunicações e que o levou ao desespero, à falência existencial. 

O hipotexto constrói um sentido divino para a crucificação, enquanto o hipotexto 

a humaniza. O homem é responsável e partícipe do seu processo de condenação e do castigo 

resultante dele. Há, no significado da obra, algo que nos lembra um dito popular: “aqui se faz, 

aqui se paga”. Sem dúvida, há um realismo muito maior na proposta reflexiva do hipertexto 
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que no hipotexto. Neste, o fato é aceito por uma questão de fé, naquele o fato é constatado nas 

práticas humanas diárias. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

As duas obras que compõem esta PIH colocam-nos diante de um exemplo de 

austerismo 53. Esta afirmação se justifica pelo fato de ter havido mudança de conteúdo, por ter 

havido desmistificação, com intenção séria, de uma imagem sagrada, sem, no entanto, ter 

havido mudança de estilo. Conforme já comentamos, percebe-se a intenção de desconstrução 

conceitual e questionamento do artista que cria uma imagem de um “Cristo” humano e 

contemporâneo vitimado pelas leis de uma sociedade capitalista. 

 Captação ou subversão 

Diante do exposto, afirmamos que, nesta PIH, ocorreu um processo de subversão, 

já que constatamos a alteração do conteúdo e da função textual-discursiva da obra derivada 

em relação à obra original. Esta alteração de conteúdo implica em uma crítica que 

provavelmente desencadeará uma reflexão no leitor. É subversão também pela atitude 

irreverente do artista que ousou alterar uma imagem consagrada de uma divindade cristã. Para 

muitos essa cena mostrada no hipertexto pode ser considerada uma blasfêmia ou um 

desrespeito com um ícone do catolicismo. 

c.3) Tema 7: A Criação de Adão. 

- Fragmento bíblico: Gênesis 1: 27 (cf. Anexo A, p. 233). 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Cf. definição de “austerismo” na seção 3.2, na página 93 desta tese. 
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Figura 58 – A criação de Adão, de 
Michelangelo 

Figura 59 – A criação de Adão, de Guto 
Bordoni 

  

Fonte: Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=person 
agens+biblicas+famosas+nas+pinturas&biw>. Acesso 
em: 14 ago. 2015. 

Fonte: Disponível em: 
<http://gutobordoni.com.br/portfolio/criacaodea/>. 
Acesso em: 14 ago. 2015. 

 

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): A Criação de Adão, 1510. Afresco de Michelangelo que 

é um detalhe da pintura no teto da Capela Sistina, no Vaticano. A cena, protagonizada por 

Adão e por Deus, retrata o momento da criação do próprio Adão. 

 OBRA 2 (hipertexto): Pintura digital 54 resultante de adaptação da obra de 

Michelangelo (A criação de Adão) adesivada em teto de um estúdio de tatuagem, 2013. De 

Guto Bordoni. Nesta foto-pintura, o autor representa a criação da mulher que figura no lugar 

antes ocupado por Adão na cena bíblica clássica. Com ela está outra mulher que aparece no 

lugar ocupado por Deus na pintura de Michelangelo. Outros homens compõem a cena em 

torno desta segunda mulher. 

 

 

 
                                                           
54 Pintura realizada em ambiente computacional. Resultante de uso de fotografia com manipulação digital. Este 
tipo de pintura é própria da arte contemporânea e faz parte do conjunto do que estamos chamando, 
provisoriamente, de ciberart. Muitas vezes, os termos “pintura digital”, “foto-pintura” e ciberart são utilizados 
como sinônimos. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura_digital>. Acesso em: 23 maio 2016. 
 

https://www.google.com.br/search?q=person
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• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A obra representa a célebre passagem bíblica da criação 

de Adão. Nela, Deus, personagem central da cena, é retratado como um senhor de barbas que 

está envolto por um manto rosa, no qual se encontram alguns anjos e, junto a eles, sob o braço 

esquerdo do Senhor, uma personagem feminina. Deus tem o braço direito estendido e com ele 

concede o dom da vida a Adão. Adão encontra-se nu. Ele expressa um olhar submisso que é 

dirigido ao Senhor. Observa-se ainda que Deus, cujo corpo encontra-se envolto em veste 

suave e diáfana, foi pintado em um plano superior, como se flutuasse no céu. Seu dedo, 

apontado para Adão, não chega a tocá-lo. Há uma suavidade cromática na obra constituída 

pela combinação de cores frias 55 e iluminação distribuída de forma equânime em toda a 

extensão do afresco. 

 OBRA 2 (hipertexto): Esta obra trata-se de uma pintura digital na qual é 

retratada a mesma cena descrita na obra de Michelangelo. Entretanto, na obra de Guto 

Bordoni, houve uma troca de personagens. No lugar ocupado por Adão, na pintura anterior, 

vemos uma mulher. No lugar ocupado por Deus, está outra mulher e, em vez de anjos em 

torno do Senhor, temos homens em torno de uma mulher. Sob o braço esquerdo de Deus, em 

vez de uma mulher, como na pintura de Michelangelo, vemos um homem. O manto que é rosa 

na obra de Michelangelo, nesta, de Bordoni, é vermelho. Chama-nos à atenção também as 

tatuagens que cobrem os corpos das personagens que estão na parte superior da tela enquanto 

a mulher que ocupa o lugar de Adão tem a pele “limpa”, o corpo sem nenhuma marca. Essa 

presença x ausência de tatuagens expressa um contraste estético entre o corpo da “mulher 

criada”, não tatuada, e o corpo da “mulher criadora”, tatuada. Assim como também o são, 

tatuados, os acompanhantes desta. Outro detalhe que parece bem significativo é que, nesta 

pintura, “Deus” (ou a deusa?) não só toca o dedo de “Adão” (mulher criada), mas revela um 

envolvimento sutil que se dá por meio de um fio da tatuagem que se estende da mão de 

“Deus” para a mão humana de “Adão”. A presença da cor vermelha e a “troca” dos rostos 

angelicais por rostos másculos desfaz a suavidade sugerida na cena da obra de Michelangelo. 

                                                           
55 A expressão “cores frias” refere-se àquelas cores que estão associadas ao gelo, à água, à lua, as quais 
transmitem a sensação de frio. As três cores frias básicas são o azul, violeta (roxo ou púrpura) e verde. 
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/cores-frias/>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
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 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A pintura do hipotexto coloca-nos diante de uma cena 

que reitera o mito da criação divina. Esta cena reforça a crença no poder sobrenatural de uma 

divindade da mitologia cristã, assim como expressa uma relação entre os elementos sagrado e 

humano, na qual o humano figura como submisso em relação ao Divino. Este é criatura; e 

aquele é criador. Deus materializado na imagem de um ancião invoca ideia de sabedoria, 

experiência, poder. É a figura paterna divinizada e posta em relação de superioridade diante 

do filho. Detalhes como as posições no espaço da cena, as posturas, a vestimenta de um e a 

nudez do outro, os gestos: de criador e de criatura são elementos que reforçam a ideia de 

superioridade e autoridade de um pai sobre um filho. 

 OBRA 2 (hipertexto): A pintura do hipertexto coloca em destaque não a figura 

divina do Deus do cristianismo, mas uma figura feminina. A ausência da imagem de Deus que 

foi substituída por uma de mulher é fato que subestima ou desconsidera a divindade cristã e 

promove uma divinização da imagem feminina. A imagem acena para a superioridade do 

feminino. A mulher figura como criadora. O objeto da sua criação não é um homem, mas 

outra mulher. O que sugere que o homem teria sido criado depois, a partir da mulher, o 

inverso do que é divulgado pela versão bíblica do “fato” da criação de Adão. A figura 

feminina quase nua expõe não só a beleza do corpo, mas também as tatuagens. Observamos 

ainda que as tatuagens estão não só no corpo da mulher, mas também nos corpos daqueles 

“anjos” que acompanham a mulher-criadora. As tatuagens ganham aqui um valor que sugere 

uma identidade tribal. Os personagens que ocupam a posição de superioridade e de divindade 

se irmanam por meio dessa identidade criada com as tatuagens em seus corpos, enquanto a 

outra mulher que teria sido criada há poucos instantes, como simplesmente humana, ainda não 

faz parte desta “tribo” divina. Notamos que houve a substituição da cor rosa do manto e das 

vestes de Deus pela cor vermelha. A beleza física das personagens femininas é mais um 

elemento que contribui para o clima superioridade e divinização do feminino. Entendemos 

também que a figura criada assemelha-se à imagem da Eva bíblica já conhecida 

popularmente, porém, nesta cena, ela foi “vestida” por um pano branco e leve. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): “A criação de Adão”. O significante linguístico revela, de 

forma explícita e direta, a ideia expressa na cena retratada. O significado do título denota 
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seriedade e leva o leitor a confirmar, sem nenhum esforço mental, a mensagem contida na 

cena. 

 OBRA 2 (hipertexto): Neste caso, o autor não deu um nome novo e específico 

para a obra. Ele a apresenta como “A criação de Adão”, que é uma repetição do título da obra 

original. A retomada do título original aponta a intertextualidade direta com a obra de 

Michelangelo. O hipertexto tem o mesmo nome do hipotexto e remetem a uma mesma cena 

bíblica. Porém, ao visualizarmos a pintura, percebemos que o título, aqui adotado por Guto 

Bordoni, remete a uma desconstrução da ideia bíblica original. Essa constatação confere um 

sentido crítico-reflexivo à expressão adotada como título. 

• INTERPRETAÇÃO 

A pintura do hipertexto, obra de Bordoni, revela-se transgressora em relação à 

primeira, o hipotexto. O pintor desconstrói a cena original ao substituir a figura de Deus por 

uma figura humana, que, além de humana, é feminina. Além disso, ainda “troca” outros 

personagens da cena, como já apontamos nos comentários sobre os elementos plásticos e 

icônicos da obra, Adão passa a ser Eva, Eva passa a ser Adão. Esta inversão sugere a troca 

não só do lugar físico das personagens diante de Deus, mas também inversão da relação de 

poder e função diante do mundo. A mulher assume duplamente o lugar de criação e criatura. 

Ela se torna “deusa” e ela é, ao mesmo tempo, a criação desta divindade. 

Estes detalhes fazem desta pintura uma obra que pode ser caracterizada como 

típica da vanguarda artística contemporânea, que tem como objetivo provocar questionamento 

e promover críticas. Esta intenção se torna mais evidente quando, ao pesquisarmos sobre a 

obra, nos deparamos com as seguintes informações 56: 1ª) A pintura foi feita para o teto de um 

estúdio de tatuagens, o Gatto Matto Tattoo; e 2ª) Os homens que aparecem como anjos são 

tatuadores, integrantes do referido estúdio. Estas informações reforçam a ideia de crítica e 

desconstrução dogmática que já mencionamos neste comentário. 

A ideia de colocar a pintura no teto de um estúdio de tatuagem parece expressar 

certa analogia e, ao mesmo tempo, uma provocação em relação à pintura da criação de Adão 

feita por Michelangelo para o teto da Capela Sistina. Substituir os anjos da pintura de 

Michelangelo por homens tatuados também nos parece uma atitude muito irreverente, e 

                                                           
56 Disponível em: <https://www.facebook.com/gattomattotattoo>. Acesso em: 14 ago. 2015. 
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quando conseguimos identificar as identidades desses tatuados, a mensagem crítica torna-se 

mais evidente. Revela-se uma tentativa de divinizar, atribuindo poderes, por meio da imagem, 

a uma determinada “tribo”, que, no caso, seriam os integrantes do grupo de tatuadores, já que 

os rostos masculinos que aparecem em torno da “deusa” são fotografias desses jovens 

tatuadores que trabalham no referido estúdio. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

A relação intertextual entre as duas obras analisadas neste exemplo pode ser 

classificada, segundo a categorização definida 57 por nós nesta tese, como um caso de 

austerismo, visto que temos, nesta relação intertextual, um hipertexto que é uma obra de 

conteúdo crítico-reflexivo que desempenha a função de fazer uma reflexão séria. 

Considerando os critérios de julgamentos que elegemos para julgar as categorias de PIH, 

podemos afirmar que a releitura da obra de Michelangelo é feita com intenção de 

desmistificar um dogma da fé cristã que prega a criação do homem pelas mãos de uma 

divindade. O artista do hipertexto revela uma intenção transgressora ao ousar substituir a 

figura de Deus por uma imagem de mulher nua que assume o comando da cena, atitude que 

altera significativamente o conteúdo da obra. Podemos notar que, para alguns, esta ousadia do 

artista poderia até ser considerada blasfema. Apesar destas alterações não houve mudança de 

estilo. São duas pinturas feitas seguindo o mesmo padrão estético da arte acadêmica 

figurativa. 

 Captação ou subversão  

Após o comentário feito na interpretação sobre a relação entre as duas obras, 

torna-se muito evidente que a relação entre elas é de subversão. O hipertexto retoma e 

desconstrói o sentido do hipotexto. Há uma intenção explícita de questionamento e 

desmistificação de uma verdade bíblica que altera a função textual-discursiva do hipertexto. 

 

 

                                                           
57 Cf. definição de austerismo na seção 3.2, na página 93. 
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d) Travestimentos: O jardim do Éden, Jesus e Maria Madalena, Deus. 

d.1) Tema 10: O jardim do Éden. 

- Fragmento bíblico: Gênesis 2: 1-15 (cf. Anexo A, p. 236). 

 
Figura 60 – O Jardim do Éden com a queda 
do homem, de Jan Brueghel. 

Figura 61 – O jardim das delícias, de H. 
Bosch 

 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://libertosdoopressor.blogspot.com.br/2011/06/adao-
eva-e-o-paraiso-na-vis.html>. Acesso em: 24 set. 2013. 

Fonte: Disponível em: 
<http://arrabalicias.wordpress.com/2011/04/28/o-
jardim-das-delicias-terrenas-bosch/>. Acesso em: 24 
set. 2013. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): O Jardim do Éden com a Queda do Homem, 1615/17. 

Óleo sobre painel de Jan Brueghel (flora e fauna) e Rubens (figuras humanas). Dimensões: 

743 x 114 cm. A pintura encontra-se na Real Galeria Mauritshuis, em Haia, na Holanda. A 

cena em foco é o paradisíaco Jardim do Éden, no qual é dado destaque às figuras de Adão e 

Eva, no exato momento em que ela oferece a maçã ao companheiro. 

 OBRA 2 (hipertexto): O Paraíso, 1500/1505. Do tríptico O jardim das 

delícias, de H. Bosch. Dimensões: 220 x 389 cm. A obra está no Museu do Prado, em Madrid. 

Ela é a primeira parte de um tríptico que retrata cenas do paraíso bíblico numa versão pouco 

convencional, na qual se mesclam elementos reais e fantásticos. 

 

 

 

http://libertosdoopressor.blogspot.com.br/2011/06/adao-eva-e-o-paraiso-na-vis.html
http://libertosdoopressor.blogspot.com.br/2011/06/adao-eva-e-o-paraiso-na-vis.html
http://arrabalicias.wordpress.com/2011/04/28/o-jardim-das-delicias-terrenas-bosch/
http://arrabalicias.wordpress.com/2011/04/28/o-jardim-das-delicias-terrenas-bosch/
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• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Esta pintura, realizada em parceria entre Brueghel e 

Rubens, revela-nos o idílico jardim do Éden conforme descrito na Bíblia. Trata-se de uma 

representação idealizada porque simbólica e fantasiosa. No desenvolvimento da análise desta 

PIH, teceremos comentários mais detalhados sobre a idealização à qual nos referimos agora. 

No cenário pintado por Brueghel, temos grande diversidade de espécie animal e, entre elas, 

um casal de humanos nus, que foi pintado por Rubens, representando Adão e Eva. A cena é 

colorida e alegre. Adão e Eva estão cercados por muitos elementos da natureza e alguns 

destes merecem destaque especial pela simbologia que encerram: a serpente, a maçã e as duas 

árvores mais importantes do jardim: a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. 

 OBRA 2 (hipertexto): Convém esclarecermos que, embora a expressão “jardim 

das delícias terrenas” refira-se à obra completa, que é um tríptico, portanto, composta de três 

partes, nesta análise, enfocaremos somente a primeira parte deste tríptico, denominada de O 

paraíso ou Jardim do Éden 58, porque é com ela que a cena representada no hipotexto de 

Rubens e Brueghel se relaciona mais diretamente. No paraíso de Bosch, hipertexto desta PIH, 

visualizamos, no centro da pintura, uma estrutura estranha, em cujo interior há uma coruja. 

Esta estrutura, que parece uma fonte, seria uma metáfora da árvore da vida que figura no 

hipotexto. Em frente dela, estão Deus, Adão e Eva. A cena representa o momento da criação 

de Eva. Vale atentar para o detalhe de que Adão não está adormecido no momento de criação 

da mulher, conforme informa o relato bíblico. Nesta pintura, Deus segura Eva pelo pulso 

como se a conduzisse para apresentá-la a Adão, que está sentado no chão. A imagem de Deus 

também se distancia dos retratos comumente feitos para representá-lo e, nesta cena, 

assemelha-se ao perfil físico de Cristo. Outro detalhe muito significativo diz respeito aos 

animais que fazem parte da cena: eles não estão aparentando um convívio harmônico e 

pacífico como na cena do hipotexto. Há, em alguns, comportamento de predador. É o que se 

observa no leão que caça um cervo, no gato que caça um rato, e ainda percebemos a mistura 

de animais comuns, domésticos, com outros exóticos, muito pouco conhecidos na Europa da 

                                                           
58 De acordo com a pesquisa nas obras de história da arte Jansen e Jansen (1996) e Gombrich (1999) que 
utilizamos como referências de leitura para esta obra, não há definição precisa quanto ao título desta primeira 
parte do tríptico. Ora ela é definida como O paraíso, ora como O jardim do Éden. Como as duas expressões 
podem ser vistas, culturalmente, como sinônimas, não há problema se usarmos uma ou outra, uma vez que 
ambas expressam a ideia de um ambiente paradisíaco. 
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época, como girafas, além de seres mitológicos, como um unicórnio e outro estranho animal 

perseguido por um javali. No lado direito da tela, ainda podemos ver a árvore do bem e do 

mal, em cujo tronco está uma serpente, símbolo do mal e da traição na mitologia cristã. 

Muitos outros detalhes exóticos podem ser apontados por toda a extensão da tela. 

 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A cena colorida e alegre descrita no comentário sobre o 

hipotexto sugere uma atmosfera pacífica, equilibrada e feliz. A alegre composição de cores 

transmite, ao mesmo tempo, a suavidade e o viço de uma natureza exuberante na qual todos 

os seres parecem conviver tranquilamente. Porém, em meio a esta aparente tranquilidade, 

surge o detalhe que prenuncia a ideia do pecado, sugerida pela serpente e pela maçã. A tela 

associa, por meio da cena, os conceitos de tentação, de sedução, de desobediência, do impulso 

movido pelo desejo, de vida eterna e da condenação. Adão e Eva, ainda tranquilos na sua 

nudez pura, prenunciam a “queda do homem” como anunciado no título da obra. O mal é 

personificado e representado pela serpente que observa o homem sendo seduzido pela mulher 

que usa a maçã como objeto de sedução. A ideia de natureza é paradisíaca. A pintura expressa 

uma composição de plena beleza, equilíbrio, e harmonia entre a natureza e os seres que nela 

habitam. 

 OBRA 2 (hipertexto): Ao contrário do que vemos na retratação do hipotexto, 

na obra de Bosch, temos um paraíso retratado de maneira diferente. Em primeiro lugar, 

porque, para representar o paraíso, o artista do hipertexto não privilegiou a beleza e a provável 

harmonia da natureza. Ele escolheu a criação de Eva como evento que representaria o paraíso. 

Talvez Eva estivesse ligada ou fosse a origem destas delícias. A natureza é representada de 

forma muito especial; por um lado, é exótica, quase esquisita, com suas formas surreais. Por 

outro, é bem realista, quando se apresenta sem o idealismo da natureza do hipotexto. Essa 

representação da natureza também poderia estar ligada à representação das delícias sugeridas 

no título, já que muitos animais estão “provando” e se nutrindo das delícias que a própria 

natureza oferece. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título desta pintura, O Jardim do Éden com a Queda 

do Homem, define o local que é cenário da cena enfocada e põe em destaque o fato bíblico da 
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“queda” de Adão diante da tentação de Eva. A palavra “queda” já denota condenação. Já 

exprime a punição sofrida por Adão em função do seu pecado. Espaço e fato são anunciados e 

constroem, entre si, um paradoxo que nos remete ao que prega a narrativa bíblica: o paraíso 

perdido pelo pecado cometido. Esse título tem função de anunciar e denunciar ao mundo a 

fraqueza de Adão e o dano causado aos seus descendentes pela desobediência dele. 

 OBRA 2 (hipertexto): No título do hipertexto, O jardim das delícias, o artista 

enfatiza a definição do espaço, sem, no entanto, fazer menção a algo ou alguém relacionado a 

ele. Este jardim poderia ser qualquer um em qualquer lugar do mundo. Entretanto, mesmo não 

tendo utilizado um substantivo próprio para definir o paraíso ou o jardim, estes termos, pela 

popularidade da fabular narrativa bíblica, comumente, remetem ao espaço definido no 

Gênesis como tendo sido o local onde viveram Adão e Eva nos seus primeiros tempos quando 

a vida idílica ainda não havia sido maculada pelo pecado. O título expressa um sentido 

diferente por meio da palavra “delícias”. Esta pode ter conotação tanto otimista quanto 

irônica. Otimista por não enfatizar a ideia do pecado, vê-se que serpente, maçã e árvore do 

mal estão em segundo plano. Porém, ao mesmo tempo, irônica, por associar a ideia de 

“delícias” ao pecado que ocorreria a partir de Eva. 

• INTERPRETAÇÃO 

O tema do paraíso foi representado por inúmeros artistas, em diversas linguagens. 

Nas duas obras que compõem esta PIH, temos um exemplo no qual as obras, apesar de terem 

o mesmo texto fonte original, oferecem-nos duas representações bem distintas entre si. A obra 

de Rubens e Brueghel faz uma representação figurativa do fragmento bíblico, captando, de 

modo fiel, a narrativa contida no texto original enquanto a obra de Bosch, embora se refira ao 

mesmo tema, foge completamente de uma representação do tipo realista. Contudo, ao 

contrário do que se espera, sua representação aproxima-se de uma narrativa surrealista. Como 

podemos observar na imagem do quadro, os elementos que ilustram a cena de Bosch não 

correspondem aos personagens bíblicos que povoam a cena do texto bíblico. Para comprovar 

tal afirmação, só precisamos ver a inverossimilhança que a cena bíblica apresenta no modo 

como representa um possível convívio harmônico entre tantas espécies animais, selvagens, 

domésticos, silvestres e humanos, de forma tão tranquila como mostrado na figura 60, cena 

quase impossível de ser visualizada na natureza, e diferentemente representada na pintura de 

Bosch. 
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• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

Consideramos que esta PIH deve ser classificada como um caso de travestimento, 

conforme definido por Genette (2010, p. 38), porque houve não só mudança de estilo, 

academicista e figurativo fiel à tradição da pintura ocidental de origem greco-romana, 

representado por Rubens e Brueghel, para um estilo vanguardista e surreal representado por 

Bosch, mas também porque, há uma desconstrução satírica da ideia do paraíso. Há certo 

deboche contido na palavra “delícia” do título e representado na obra. Há também a 

desconstrução da ideia de equilíbrio e harmonia da natureza. Na natureza de Bosch, temos 

uma representação mais darwiniana 59 e menos idealista. Uma natureza que não é “boazinha”, 

mas cruel e predadora, sendo ao mesmo tempo, “deliciosa”. Isso se configura não só numa 

mudança de estilo, mas também de conteúdo e da função textual-discursiva da obra. 

 Captação ou subversão 

Em função do que afirmamos sobre a categoria textual, travestimento, 

consideramos também que, neste exemplo, houve uma subversão, já que o conteúdo desta 

obra põe em questão o conteúdo do hipotexto e permite novas construções de sentido a partir 

da composição de cena que este hipertexto apresenta. 

d.2) Tema 11: Jesus e Maria Madalena. 

- Fragmento bíblico: João 20: 1-18 (cf. Anexo A, p. 236). 

 

 

 
                                                           
59 O adjetivo “darwiniana” utilizado define uma qualificação para a natureza no sentido exposto por Darwin 
1859, p. 89, na qual temos uma natureza que não se mostra harmônica e pacífica como muitas vezes ela é 
definida de forma idealista. “Darwiniana” refere-se à competição no sentido universal de luta pela sobrevivência. 
Essa luta é definida pelo autor como feroz.   
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Figura 62 – Não me toques, de Ticiano Figura 63 – Jesus com Maria Madalena, de 
Stephene Adams 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://imagens2.publico.pt/imagens.aspx/71816
2?tp=UH&db=IMAGENS> Acesso em: 5 set. 
2015.  
 

 
 Fonte: Disponível em: 

<https://lh6.googleusercontent.com/NB-
JiStrnp_2UXioNitVJ0VBBRl0EQDQfd1iSySp59TWwDwc
6TX7PP0G8WO126SnkewGchVknBmmuMJgesC4YLe34g
O9cm3KkopUXSKHPRzDW16Kf81d> Acesso em: 5 set. 
2015. 
 

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): Não me toques, 1512. Pintura a óleo sobre tela de 

Ticiano. Dimensões: 109 x 91 cm. A obra encontra-se na National Gallery, em Londres. Esta 

pintura é um retrato que descreve, segundo o relato bíblico, um acontecimento sobrenatural: a 

aparição de Cristo para Madalena, após a ressurreição dele. 

 OBRA 2 (hipertexto): Jesus com Maria Madalena, 1906. Vitral de Stephene 

Adams. A obra faz parte da decoração da Igreja Católica de Kilmore, em Dervaig, na Escócia. 

Neste vitral, temos um retrato que representa Jesus com Maria Madalena. 
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• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Na cena enfocada nesta pintura, Jesus, ainda com as 

vestes do sepultamento e empunhando um cajado, está de pé e tem à sua frente Madalena, 

que, de joelhos, no chão, ergue um braço para tocá-lo, mas não o toca. No gesto da mão 

esquerda de Jesus, pode-se perceber que ele afastou a sua veste para que Madalena não a 

tocasse. Essa percepção encontra legitimidade no título da obra: Não me toques. O evento 

teria acontecido em um local deserto e os dois personagens que protagonizam na cena teriam 

tido apenas a natureza por testemunha. A natureza, em torno deles, é representada de modo 

contido, como a expressar a atmosfera sobrenatural do acontecimento. Não há retratação de 

uma natureza exuberante, colorida, que exala vida; pelo contrário, é um cenário desolado, no 

qual apenas os dois personagens se destacam. 

 OBRA 2 (hipertexto): Nesta pintura vitral, Jesus e Maria Madalena foram 

retratados bem juntos, de mãos dadas. Na cabeça dele, uma auréola indica a santidade. A 

personagem feminina tem, sob a veste, um volume abdominal que sugere gravidez. Os dois 

personagens, por meio da postura, são humanizados e transmitem, com certa naturalidade, a 

ideia de que formam um casal. A obra foi produzida na Contemporaneidade, mas os 

personagens estão vestidos com túnicas que remetem à época de Jesus. Abaixo dos dois, há 

uma inscrição em inglês arcaico que diz: “Maria escolheu a parte boa, que não lhe será 

tirada”. Este trecho é uma transcrição do evangelho de Lucas, 10: 42 e refere-se à Maria 

Madalena. 

 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A obra reafirma o que anunciam os textos bíblicos: Jesus 

teria ressuscitado dos mortos ao terceiro dia após o sepultamento e, antes de ascender ao céu, 

teria aparecido para algumas pessoas, entre elas, Maria Madalena. Pelo modo como os dois 

personagens foram retratados, percebemos que o artista imprimiu uma superioridade no 

personagem masculino em relação ao feminino. Jesus, de pé, fala a Madalena “de cima para 

baixo”; ela, adotando postura contrária a dele, posta-se em posição submissa, por terra, de 

joelhos, tentando tocá-lo. Por meio destes detalhes, a obra expressa claramente a ideia da 
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superioridade de Cristo e de submissão de Madalena. Há também na pintura a intenção de 

reforçar a crença na ressurreição de Cristo, na imortalidade da alma e na vida eterna. O artista 

faz da pintura um veículo de divulgação e fortalecimento desses dogmas da fé cristã. 

 OBRA 2 (hipertexto): Ao contrário da obra anterior, esta, na função de 

hipertexto, revela uma cena que é irreverente e provocadora de questionamento. Não vem ao 

caso discutir a veracidade do fato representado, mas sim o que esta obra provoca no leitor e o 

que ela significa para os dogmas da fé cristã. Ao contrário da obra anterior, esta, traz à tona a 

versão, defendida por muitas pessoas, não só de que Jesus teria tido um relacionamento 

afetivo com Maria Madalena, mas também de que eles teriam tido filhos e, a partir destes 

filhos, uma longa descendência. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título desta pintura, Não me toques, anuncia e reforça a 

ideia da superioridade e divindade de Jesus. A expressão seria uma frase dele dirigida a 

Madalena, no instante em que ela, surpresa, ao reencontrá-lo ressuscitado, tentou tocá-lo. Esta 

cena, já retratada inúmeras vezes, por vários artistas, recebe, geralmente, como título, o nome 

dos personagens: Jesus e Maria Madalena. Neste caso, entretanto, o autor fez questão de 

destacar no título da obra a “distância” que deveria ser mantida entre o santo e a pecadora. 

 OBRA 2 (hipertexto): Jesus e Maria Madalena é o título sob o qual é 

conhecido o vitral que aqui apresentamos como hipertexto. Pela explicitude dele, só nos resta 

destacar que ele remete diretamente aos personagens da cena. É um título objetivo que nomeia 

a obra com os nomes dos dois personagens bíblicos. É um título autoexplicativo que parece 

querer deixar bem evidente quem são os dois personagens que figuram na obra. 

• INTERPRETAÇÃO 

Nesta PIH deparamo-nos com duas obras que representam de modo diferente a 

relação entre Jesus e Maria Madalena. No hipotexto, temos uma versão divinizada da referida 

relação, na qual Jesus nem pode ser tocado por Madalena por ela ser considerada uma 

pecadora. No hipertexto, temos uma versão mais humanizada da relação entre os dois 

personagens. Nesta, Jesus é apresentado como um homem comum, íntimo de Madalena, que 

aparece de mãos dadas com ela. As duas representações nos levam a possibilidades de leituras 

diferentes. No hipotexto, temos a confirmação da versão registrada na Bíblia em que Maria 
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Madalena, pecadora, é indigna de tocar em Jesus, considerado santo; no hipertexto, temos a 

desconstrução desta versão: Maria Madalena é esposa/companheira de Jesus. 

Outros elementos da pintura do hipotexto também são passíveis de uma leitura 

conceitual, para além da aparência da imagem, porque são reveladores de valores, como a 

submissão ou não-submissão do feminino ao masculino, o que se percebe pela postura dos 

personagens nas duas obras. No hipotexto, a mulher é retratada numa condição de 

inferioridade e submissão, além de pecadora, Madalena chegou a ser definida como ex-

endemoniada, pessoa digna de repulsa. No hipertexto, a mulher é representada em condição 

de igualdade ao homem, podendo não só tocá-lo como desposá-lo e ainda tendo o direito de 

ser mãe dos filhos deste. A figura de Jesus também sofre uma variação de uma obra para 

outra. No hipotexto, ele figura como salvador, como entidade celestial, como guia espiritual. 

Já no hipertexto, ele é representado como pai, companheiro-amante de Maria Madalena. Estas 

constatações levam-nos a perceber uma condução muito mais realista na imagem do 

hipertexto em relação ao hipotexto. Este confirma os dogmas da fé cristã; todavia, o 

hipertexto os põe em questionamento. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

Classificamos esta PIH como um caso de travestimento porque houve mudança de 

estilo. O hipotexto é uma pintura a óleo e o hipertexto é uma pintura vitral, com traços de 

geometrização que, tanto pelo traço como pelos materiais, afasta-se do estilo figurativo e 

acadêmico da obra anterior. Além da mudança de estilo, verificamos que, na versão 

apresentada no hipertexto, há certo tom sarcástico, quase “agressivo” para aqueles que 

cultuam a fé cristã. O conteúdo também foi alterado, assim como também a função textual-

discursiva da obra. No hipotexto, Jesus é apresentado como intocável para Madalena; já, no 

hipertexto, há a sugestão de comunhão carnal entre os dois. Essas constatações nos levam a 

afirmar que esta PIH é um exemplo de travestimento, de acordo com a definição desta 

categoria em Genette (2010, p. 38). 

 Captação ou subversão 

Este exemplo de PIH trata-se de mais um caso que podemos definir como uma 

ocorrência de subversão porque os perfis dos personagens são alterados e a relação entre eles 
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também. A santidade do Cristo é abalada pelo perfil humano que a obra sugere, e a ela, 

Madalena, conhecida como condenada e pecadora, é concebido o direito de ser mãe de um 

filho de uma das principais referências da fé cristã. Para os que acreditam, Jesus é um dos 

maiores ícones entre os santos da cristandade. E mostrá-lo como homem, como companheiro, 

como amante e pai de um filho na Terra seria, para muitos, macular a imagem de pureza que o 

credo cristão pregou sobre ele até hoje. Por estes argumentos apresentados, consideramos que 

nesta PIH houve subversão. 

d.3) Tema 12: Deus. 

- Fragmento bíblico: Apocalipse 1: 13-18 (cf. Anexo A, p. 237). 

Figura 64 – Deus Pai, de Francesco 
Mola 

Figura 65 – O velho, de Juliano 
Guilherme 

 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://www.estudiodezenove.com/uploads/1/2
/7/7/12772723/7078244_orig.jpg>.  Acesso 
em: 31 ago. 2015. 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.palazzochigiariccia.it/attivita/old/i
mg/mostra_mola/mola_1_tn.jpg>.  Acesso em: 
31 ago. 2015. 

 

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): Deus Pai. Pintura a óleo de Francesco Mola. Não 

conseguimos encontrar dados de localização e dimensões desta obra. Retrato que representa 

Deus sentado tendo uma mão elevada e outra sobre o globo terrestre. Não há elementos que 

componham uma ambientação. Só um vermelho intenso compõe o fundo de cena. 

 OBRA 2 (hipertexto): O velho, 2003/2006. Pintura a óleo com carvão e grafite 

de Juliano Guilherme. Esta obra faz parte da série Adão e Eva. 160 x 190 cm. A imagem 
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mostra um retrato de Deus, apresentado como um homem velho. Na cena enfocada, várias 

imagens são sobrepostas. Entre elas, destacam-se as figuras de uma mulher e de um homem 

que emolduram a imagem do velho. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Nesta imagem, Deus é retratado como um senhor de 

idade, de barbas longas e brancas, com expressão severa, marcada pelo cenho franzido. A 

fisionomia expressa tensão. Uma das mãos do personagem encontra-se elevada à moda dos 

retratos divinos medievais. Esta retratação da mão com os dedos nesta postura era um detalhe 

convencionado na pintura medieval para indicar a importância e ação de pregador da figura 

representada 60. A mão indica a postura ativa do pregador. Suas vestes são sóbrias e discretas. 

Podemos perceber também o detalhe do globo terrestre sob o braço esquerdo de Deus. Na 

imagem, predominam cores escuras que conferem um ar sombrio ao retrato. 

 OBRA 2 (hipertexto): Nesta pintura, assim como no hipotexto, Deus é 

representado como um senhor de barbas longas. Junto a ele muitas imagens sobrepostas. Por 

ordem de destaque, podemos descrever: um homem sobreposto no rosto de Deus, Adão e Eva, 

cinco figuras humanas do lado de Eva: um bebê, uma mulher, um busto masculino e outras 

duas de pouca definição e, do lado de Adão, mais dois outros indivíduos. Além das 

representações humanas, ainda podemos visualizar muitas outras imagens, algumas 

recorrentes: cruzes, maçãs, relógios, corações, pássaro, serpente, garfo, calcinha, casa, folha, 

edifício, árvore, partes do corpo humano, como braços e perna e sugestões de outras partes 

orgânicas, além de outras formas mais abstratas. Notamos ainda o uso das cores vermelha e 

azul. Vermelho para Eva e azul para Adão. 

 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A pintura nos autoriza a construir, a partir dela, um 

sentido de valorização de dogmas da fé cristã. Deus, como o criador, pai e dono do mundo. O 

globo sob o braço esquerdo dele sugere a submissão que todos devem ter diante da figura 

divina. A postura do personagem aponta para um perfil psicológico de alguém que é 

                                                           
60 Este informe teórico sobre uma das convenções da arte sacra medieval, o chamado “braço ativo”, pode ser 
confirmada em Janson e Janson (1996, p. 114). 
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autoritário, sério, casmurro, punitivo e que se coloca como superior a todas as criaturas. A 

expressão fisionômica de Deus nesta pintura ainda sugere um ar de apreensão, de 

preocupação, como se a figura divina estivesse tensa por algum motivo relacionado ao mundo 

que tem ou detém sob o braço. Há uma sugestão clara de construir uma imagem poderosa do 

personagem divino. 

 OBRA 2 (hipertexto): Este hipertexto, que resgata um tema sacro numa 

perspectiva estética contemporânea, apresenta-se como um questionamento ou até mesmo 

uma desconstrução conceitual do hipotexto. A começar pela ausência do uso de perspectiva 

que põe os personagens humanos no mesmo plano do personagem divino. Não há distinção 

que evidencie a hierarquia comum nas obras de representação das cenas bíblicas. Nesta obra 

que ora analisamos, o humano “mistura-se” com o divino. Essa “mistura” se dá por meio da 

sobreposição de imagens, o que torna a transgressão ainda mais incisiva. A inclusão de outros 

elementos alheios à descrição original da cena, como relógios, facas, corações, calcinha, entre 

outros, também contribuem para a desconstrução do sentido do hipotexto. Essa desconstrução 

se intensifica também na concepção da imagem de Deus como um velho. Constatamos, por 

meio dos elementos composicionais, que o hipertexto é transgressor em relação ao hipotexto. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título desta obra, Deus pai, é bem objetivo e, por meio 

da adjetivação do substantivo pai, anuncia a figura de Deus como exemplo de paternidade. O 

título não apenas nomeia o personagem, mas esclarece a visão de Deus que o artista quer 

expressar: Deus como criador e guia da humanidade. 

 OBRA 2 (hipertexto): O título, O velho, já sugere certa transgressão que será 

verificada na obra. Nesta pintura, observa-se que a figura de Deus não está definida com 

identificação positiva, como o pai, o salvador, o messias, o criador etc., pelo contrário, o 

artista quis defini-lo como um homem velho, enfatizando uma característica de idade 

avançada que não tem conotação positiva no mundo ocidental. A palavra “velho” expressa um 

sentido mais pejorativo do que “senhor” ou “idoso”. Ainda podemos afirmar que é muito 

incomum encontrarmos referência à imagem de Deus como um velho. Além do sintagma 

nominal do título, temos nesta obra outro componente linguístico que é uma frase grafada 

entre as pernas de Eva, na qual se lê: “abre as pernas coração”. Vale ainda lembrar que o tom 

irônico da referida frase também se caracteriza como uma intertextualidade dentro da 
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intertextualidade, porque é de conhecimento público, nos domínios da cultura brasileira, 

especialmente nordestina, uma piada 61 cujo entendimento depende desta frase. Desse modo, 

invocar o conteúdo brincalhão, na representação de um evento bíblico, potencializa o caráter 

sarcástico da representação sacra. 

• INTERPRETAÇÃO 

Ao observarmos a relação entre as duas obras que compõem esta PIH, torna-se 

evidente, como já dito no parágrafo anterior, a relação transgressora que existe entre o 

hipotexto e o hipertexto. Esta relação nos coloca diante de cena marcada por constatações 

paradoxais. Ao mesmo tempo em que o artista resgata arquétipos da cultura cristã ocidental, 

ele os questiona. Ao mesmo tempo em que ele segue a tradição de representação sacra por 

meio da pintura, ele rompe com ela no modo de representar. A mistura de formas, a fusão de 

informações confere à obra uma abordagem atual e inusitada de um fato bíblico. 

O próprio título da exposição à qual pertence o hipertexto, Pinturas do 

Confronto 62, já anuncia o caráter transgressor ao qual nos referimos no parágrafo anterior. 

Essa transgressão fica muito evidente ao observarmos o modo distinto como a cena bíblica é 

representada no hipertexto em relação à representação do hipotexto. Há uma “confusão” 

intencional entre os elementos do hipertexto que não ocorre no hipotexto. Para que se torne 

mais clara a percepção desta “confusão”, destacamos, na obra derivada, o hipertexto, uma 

cruz no rosto de Eva, braços que saem do rosto de Deus, um deles sendo uma serpente que 

atinge Adão, outros personagens inseridos na cena, pássaro “pensando”, Eva “sonhando”, 

maçã como “isca”, maçã sendo ofertada a Eva, Eva usando calcinha, Deus usando brinco de 

folha, folha sobreposta no rosto de Deus, Adão ferido, formas sinuosas e abstratas que 

sugerem, entre outras leituras possíveis, imagens de corpos entrelaçados, bebê que morde uma 

maçã, e a inusitada inscrição “abre as pernas coração” entre as pernas de Eva. 

São tantas as possibilidades de leitura que a obra nos oferece que se torna difícil 

determinar com precisão um único sentido de leitura, todavia, diante desta profusão de 

elementos sobrepostos na cena da pintura, também nos é permitido afirmar que esses 
                                                           
61 A piada à qual nos referimos agora faz parte do repertório das “piadas de Joãozinho”, conjunto de textos 
jocosos, na maioria das vezes, de conotação sexual, como é o caso desta do referido exemplo. Disponível em: 
<http://www.piadascurtas.com.br/abra-as-pernas-coracao/>. Acesso em: 18 jun. 2016. 
62 Pintura de Confronto é o título da segunda exposição individual do artista, Juliano Guilherme, segundo 
informação contida em entrevista dele próprio. Disponível em: <http://www.supergiba.com/juliano-guilherme-e-
sua-visao-do-paraiso/>. Acesso em: 30 jun. 2016. 
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elementos postos em profusão não foram assim apresentados por acaso, há uma intenção 

questionadora que se revela na superfície do cotexto da obra. Alguns elementos são passíveis 

de serem vistos como representações simbólicas de ícones da mitologia cristã, como a 

serpente, símbolo de tentação; a folha, que pode simbolizar toda a natureza do jardim do 

Éden; o bebê, como fruto do pecado de Adão e Eva; a calcinha e o vestido de Eva, como 

indicadores da percepção da nudez; o vermelho e o azul, simbolicamente representando o 

feminino e o masculino, respectivamente. Além desses, há ícones consagrados dentro da 

simbologia cristã. Outros elementos sugerem a quebra da linha do tempo distintiva entre 

passado e presente, como também entre humano e divino: relógios, roupas, facas, edifício, 

gravata, casa, Adão ferido no abdômen, entre outros. Concluímos esta interpretação 

constatando que nesta PIH temos uma releitura de um tema cânone da cultura cristã, a 

imagem de Deus, reapresentado de forma inusitada e que põe o observador em situação de 

questionamento. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

De acordo com o que analisamos na relação entre as duas obras desta PIH ora em 

questão, constatamos que houve uma ocorrência de travestimento, em função do conceito de 

Genette (2010, p. 38) para esta categoria. Em primeiro lugar porque ocorreu mudança de 

estilo estético. A primeira obra, o hipotexto, foi realizada dentro dos ditames da pintura 

acadêmica tradicional. Mesmo se tratando de uma figura divina, personagem sobrenatural, ela 

é representada de forma realista por meio de um retrato verossímil. Ao contrário disso, no 

hipertexto, houve uma mudança no modo de representação. A composição das imagens não é 

verossímil, apresenta-se em uma composição que tende ao abstrato e ao surreal. A abstração e 

a superposição de imagens faz com que a obra esteticamente se afaste da tradição retratista da 

pintura ocidental e se aproxime da pintura vanguardista da contemporaneidade, na qual o 

compromisso com a representação figurativa da realidade é bem menor. Além da mudança de 

estilo, percebe-se a intenção satírica como uma função textual-discursiva expressa na obra. 

Essa intenção satírica pode ser verificada a partir do título que identifica Deus como um 

velho, definição esta que deprecia e compromete a imagem poderosa do personagem divino. 

A mistura do humano com o sagrado, representada pela superposição das imagens de Deus, 

Adão e Eva, também tem caráter transgressor. E, por fim, a frase “abre as pernas coração” 
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imprime à obra um tom sarcástico, brincalhão, que pode ser considerado até como blasfêmico 

pelos praticantes da fé católica. Além do tom jocoso, a alusão à sexualidade na representação 

de uma cena bíblica também contribui para compor a caracterização de ocorrência de 

travestimento nesta PIH. Assim, concluímos que, na obra derivada, além da mudança de 

estilo, houve desmistificação de conteúdo e alteração da função textual-discursiva. 

 Captação ou subversão 

Diante de todos os argumentos apresentados na análise realizada em torno da 

relação entre as duas obras ora enfocadas, torna-se evidente para nós que estamos diante de 

uma ocorrência de subversão, já que houve não só alteração de estilo, mas também de 

conteúdo, de função textual-discursiva da obra derivada, além de desmistificação em relação 

ao conteúdo bíblico. 

e) Transfigurações: A sagrada família, A última ceia e Maria e o filho morto. 

e.1) Tema 13: A sagrada família. 

- Fragmento bíblico: Mateus 19: 1-11 (cf. Anexo A, p. 238). 

Figura 66 – As duas trindades, de Bartolomé 
Esteban 

Figura 67 – A sagrada família, de Marc 
Chagall 

  
Fonte: Disponível em: 
<http://1.bp.blogspot.com/-
2b43wvwmFcg/TV9KM1AkKgI/AAAAAAAA
A6M/5NL6MslH-
bY/s1600/Las+dos+Trinidades+Murillo+Internet
.jpg>.  Acesso em: 5 set. 2015. 

Fonte: Disponível em: 
<https://peregrinacultural.files.wordpress.com/2011/0
7/marc-chagal-a-sagrada-famc3adlia-
1909.jpg?w=510>. Acesso em: 5 set. 2015.  
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• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): As duas trindades, 1660. Óleo sobre tela de Bartolomé 

Esteban. Na pesquisa, não foi possível encontrar as dimensões da tela. A obra faz parte da 

coleção do Museu do Prado, em Madrid. A pintura retrata Jesus, Maria e José, sob o olhar de 

Deus, do divino Espírito Santo e de anjos. 

 OBRA 2 (hipertexto): A sagrada família, 1909. Óleo sobre tela de Marc 

Chagall. Não conseguimos encontrar as dimensões da tela. A obra faz parte do acervo Museu 

Nacional de Arte Moderna, em Paris. Nesta obra, visualizamos uma família composta por 

quatro integrantes: o pai, a mãe e dois filhos em um ambiente doméstico. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A pintura representa, conforme indica o título, duas 

trindades. A primeira, composta por Deus pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda, por 

Jesus, Maria e José. Também nos é permitido perceber a existência de dois planos bem 

definidos, o terreno e o celeste. Entretanto, há uma interseção entre os dois por meio do 

Menino Jesus que pertence às duas trindades aludidas no título da obra. Os planos celeste e 

terreno se cruzam por meio do menino que representa a presença divina na Terra. O Menino 

Jesus, aureolado, é o centro das atenções. Sobre ele, a figura do pai celeste, entre nuvens e 

cercado por anjos, detém, sob o braço esquerdo, o globo terrestre. Há um jogo de luz e sombra 

que anula, com as sombras, as cercanias da cena e ilumina, com a luz, os protagonistas do 

evento. As cores e formas das vestes contribuem para conferir certa solenidade à cena. 

 OBRA 2 (hipertexto): Embora esta pintura tenha um título que aponte para o 

sobrenatural, o que a obra nos apresenta é uma representação bem real. A tela expõe uma cena 

na qual uma família está reunida em um ambiente doméstico. Nesta cena, ambientada em um 

cômodo que parece uma sala, temos, em primeiro plano, uma mulher de aparência 

contemporânea, cuja roupa é um vestido de alças. Ela está sentada no chão, amamentando um 

bebê, enquanto manuseia um caderninho. Neste local, vemos vassouras, relógio de parede, um 

lampião, um berço com outra criança além da que se encontra nos braços da mulher. Ao lado 
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da referida mulher, está o seu esposo/companheiro. Entre eles, um recipiente, que pode ser 

uma panela, com uma colher ao lado, sugerindo uma possível atividade culinária exercida 

pela mãe enquanto amamenta. Esta composição realista confere à cena uma ambiência mais 

cotidiana e comum. Predominam na pintura os tons pastel que contribuem para a aparência de 

simplicidade do local. A luz é distribuída equitativamente por sobre toda a extensão da tela. 

 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O hipotexto desta PIH não nos causa nenhum 

questionamento porque apresenta as trindades conforme elas foram construídas no imaginário 

cristão a partir do relato bíblico. O evento sobrenatural, aparecimento de entidades divinas, 

que se mescla à realidade terrena da família de Jesus, pode ser considerado absurdo aos olhos 

da razão, contudo pode também ser aceito com naturalidade por aqueles que, por uma questão 

de fé, mesmo na ausência de fundamento científico, aceitam esta realidade como possível. 

Desse modo, esta obra reforça a crença na trindade divina da bíblia cristã e na existência de 

uma família sagrada composta por Jesus, Maria e José, na antiga Galileia, em Jerusalém. 

 OBRA 2 (hipertexto): Diferentemente do hipotexto, este hipertexto, a obra A 

sagrada família, apresenta os personagens bíblicos numa representação que não corresponde 

ao relatado nas escrituras bíblicas. Embora o título da obra nos remeta ao texto bíblico, ao 

visualizarmos a cena exposta na obra, esta nos distancia da realidade bíblica. Há, portanto, 

uma composição cênica que põe em questionamento a cena original, narrada na bíblia. É 

possível inferir que a família “sagrada” não seria a divinizada, mas sim a família comum e 

real, em outras palavras, qualquer família da contemporaneidade. Esta representação do 

divino desmistifica, de certo modo, a ideia do sagrado. Ao retratar a família sagrada como 

uma família comum, o artista provoca uma surpresa e, provavelmente, um questionamento 

que minimiza a ideia do sagrado. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título As duas trindades conduz o olhar do observador 

a buscar na obra a imagem anunciada. E a obra faz jus ao anúncio. A imagem que temos na 

obra é a representação direta do que lemos no sintagma do título. O título é objetivo e 

contribui para fortalecer o conteúdo espiritual que a obra contém. 
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 OBRA 2 (hipertexto): O título A sagrada família remete-nos a uma cena 

bíblica. Ao lê-lo, antes mesmo de visualizar a imagem na tela, somos capazes de imaginar 

Jesus, Maria e José numa cena clássica fiel à descrição verbal bíblica. Entretanto, ao 

visualizarmos a tela, constatamos que o título tem conotação metafórica. A sagrada família 

pintada no quadro não corresponde à imagem da sagrada família descrita na bíblia. Assim, 

percebemos que o título desta obra tem carga semântica muito significativa. Não é meramente 

descritivo. Ele encerra uma intenção de questionamento que não encontramos no título do 

hipotexto cujo tema é o mesmo. Este questionamento se dá quando visualizamos a imagem 

revelada na obra e, induzidos pelo título, buscamos a imagem de uma família sagrada 

conforme a descrição bíblica. A surpresa de nos depararmos com uma família que não 

corresponde ao conceito de “sagrada” é, possivelmente, causadora de questionamento no 

observador. 

• INTERPRETAÇÃO 

A leitura das obras desta PIH coloca-nos diante de mais um tema bíblico, a 

sagrada família, que é apresentado de duas maneiras bem diferentes. Como já descrevemos 

nos dois parágrafos anteriores, no hipotexto, deparamo-nos com uma representação 

tradicional da sagrada família. Não há o que questionar, ela deve ser aceita pela fé ou rejeitada 

como inverossímil se a analisarmos de modo racional. A junção do plano real com o plano 

celeste é uma representação simbólica que implica na confirmação da crença cristã que prega 

a existência de uma trindade sagrada. 

Na referida obra, esta trindade sagrada guarda e protege a trindade terrena: Jesus, 

Maria e José. Entretanto, no hipertexto, cuja obra tem o título de A sagrada família, 

deparamo-nos com uma família que parece não ser sagrada, no sentido divino do termo. Há, 

portanto, no hipertexto, um realismo muito maior que no hipotexto. Observam-se detalhes que 

constroem uma imagem muito mais humanizada da cena bíblica em questão. Entre estes 

detalhes, podemos destacar o ambiente que nada tem a ver com o ambiente sobrenatural do 

hipotexto. Outro detalhe que nos chama a atenção e que distingue as duas obras é o 

posicionamento dos personagens Jesus e Maria. No hipotexto, Jesus está centralizado e seus 

pais, Maria e José, os quais se encontram em posição de reverência diante dele, ambos 

posicionados em plano inferior no espaço da tela. Já no hipertexto, o menino é apenas um 

bebê cor de rosa no colo da mãe. A mãe se sobressai diante do bebê. Esta é que é colocada no 
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primeiro plano em posição de destaque em relação aos outros três personagens que compõem 

a cena. Esta “Maria” não foi representada na postura contemplativa da Maria do hipotexto. 

Na obra de Chagall, que é a obra derivada, a “Maria” mostra-se uma mulher 

“multifuncional”, como a maioria das mulheres modernas. Ela amamenta o filho enquanto lê 

algo no papel que tem nas mãos; ao mesmo tempo, conversa com o marido e parece ainda 

realizar uma atividade culinária, já que ao seu lado, no chão, visualizamos um recipiente com 

uma colher ao lado. Sua roupa também é um elemento comprovador da transgressão 

percebida na obra derivada: uma “Maria” que veste roupa de alças. Seja um vestido, seja uma 

roupa íntima, nenhuma das duas vestes seria adequada para ser apresentada, vestindo uma 

personagem divinizada. Assim como também o corte moderno do cabelo que não condiz com 

os cabelos longos da época da Maria retratada na Bíblia. O Jesus, personagem central do 

hipotexto, no hipertexto é representado como um bebê comum, sem nenhum elemento de 

divindade. Por todo este realismo e humanismo da cena retratada, consideramos que a obra 

derivada provoca muito mais questionamento no observador do que a obra de Bartolomé 

Esteban, que desempenha papel de hipotexto. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

A partir da leitura interpretativa das obras, podemos afirmar que, nesta PIH, 

estamos diante de um caso de transfiguração, conforme definição desta categoria apresentada 

na seção 3.2, na página 96. Esta afirmação se justifica pelo fato de que constatamos, na 

relação entre o hipotexto e o hipertexto, uma mudança de estilo. A primeira obra é uma 

pintura a óleo realizada de modo tradicional: pintura figurativa, que prima pela 

verossimilhança da representação, fiel à tradição renascentista. A segunda obra, o hipertexto, 

é também uma representação realista e figurativa, entretanto há um traço cubista na maneira 

de representar a cena familiar, objeto focado na obra. Percebemos que a composição com 

predominância de tons pastel, com a ausência do jogo de luz e sombra e com o traço 

geométrico sutil nos contornos das formas aponta para uma caracterização plástica que lembra 

o estilo cubista. Além desta mudança de estilo, temos uma alteração de conteúdo. No 

hipertexto, não há presença de elementos divinos, a composição retrata apenas personagens 

humanos não divinizados. Esta sagrada família não está sob os olhares de divindades. A 

mulher está posta em primeiro plano e em tamanho maior, enquanto no hipotexto é o Menino 
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Jesus que ocupa o centro da tela e é quem está em primeiro plano. Somemos à mudança de 

estilo e à alteração de conteúdo uma mudança de função textual-discursiva na obra derivada. 

Esta obra, o hipertexto, humaniza os personagens da família sagrada; essa ocorrência 

contribui para desmistificar uma concepção de cena, porém sem nenhuma conotação satírica, 

e, assim sendo, a obra derivada provocará, possivelmente, um questionamento sério no 

observador. Pelos motivos ora expostos justificamos a classificação dessa ocorrência 

intertextual como um caso de PIH por transfiguração. 

 Captação ou subversão 

A transfiguração ocorrida no exemplo analisado aponta para uma relação de 

subversão intertextual, principalmente, em função da alteração de conteúdo verificada na obra 

derivada. O conteúdo do hipotexto não foi apenas captado, foi subvertido, gerando novas 

possibilidades de construção de sentido. 

e.2) Tema 14: A última ceia. 

- Fragmento bíblico: Lucas 22: 7-38 (cf. Anexo A, p. 239). 

Figura 68 – A Última Ceia, de Leonardo da 
Vinci 

Figura 69 – A Última Ceia, de Salvador 
Dalí 

  
Fonte: Disponível em: 
<http://neomitosofia.wordpress.com/2010/08/30/a-
santa-ceia/>. Acesso em: 24 set. 2013. 

Fonte: Disponível em: 
<http://neomitosofia.wordpress.com/2010/08/30/a-
santa-ceia/>. Acesso em: 24 set. 2013. 

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): A última ceia, 1498. Esta pintura de Leonardo da Vinci é 

um afresco realizado com as técnicas da têmpera e óleo sobre duas camadas de gesso 

aplicadas em estuque. Dimensões: 460 x 880 cm. A obra encontra-se no mesmo local em que 

foi realizada, no Refeitório de Santa Maria delle Grazie, em Milão. A conhecida pintura de Da 

http://neomitosofia.wordpress.com/2010/08/30/a-santa-ceia/
http://neomitosofia.wordpress.com/2010/08/30/a-santa-ceia/
http://neomitosofia.wordpress.com/2010/08/30/a-santa-ceia/
http://neomitosofia.wordpress.com/2010/08/30/a-santa-ceia/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A3o
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Vinci retrata o momento da última ceia entre Jesus e seus apóstolos, conforme relatado na 

Bíblia. 

 OBRA 2 (hipertexto): A última ceia, 1955. Óleo sobre tela de Salvador Dalí. 

Dimensões: 267 x 167 cm. A pintura faz parte do acervo da Galeria Nacional de Arte de 

Washington DC. Nesta obra, Salvador Dalí também retrata a última ceia de Jesus com os 

apóstolos, entretanto, a pintura apresenta alguns detalhes distintos das demais obras que 

retratam este fato bíblico. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A obra retrata, segundo a descrição bíblica, o último 

encontro entre Jesus e seus apóstolos antes de ele ser preso para a crucificação. O grupo 

formado por ele e pelos doze homens está sentado à mesa para uma ceia. A pintura apresenta 

traços bem marcantes da arte renascentista: uso da proporção áurea, com centralização do 

objeto principal da cena que é Jesus. Nele está o ponto de fuga da pintura para onde devem 

convergir todos os olhares. Observamos também a organização simétrica dos elementos que 

compõem o conjunto dos personagens da cena. Eles estão distribuídos seis de cada lado de 

Jesus. O uso da perspectiva é outra característica marcante desta obra. Por meio dela, o artista 

criou vários planos no ambiente retratado. 

No primeiro plano, estão Jesus e os apóstolos à mesa, porém o nosso olhar se 

prolonga pelo vão da sala, chegando a um segundo plano onde estão as janelas na parede dos 

fundos. Graças ao uso da perspectiva, ainda percebemos outro plano: um terceiro, em um 

ambiente externo revelado pela luz natural que vem de fora. A luz é também utilizada de 

modo muito especial. Não só pelo jogo de luz e sombra que privilegia a iluminação dos 

personagens da cena, mas também porque é com ela que o artista criou a auréola natural que 

orna a cabeça do Cristo. Inovação que a distingue das auréolas artificiais e comuns da época 

feitas à moda das auréolas colocadas nas cabeças das divindades medievais. O foco da pintura 

é a ceia em ambiente fechado, portanto, não há cenário a ser descrito além deste ambiente 

restrito. 

 OBRA 2 (hipertexto): Assim como o hipotexto, esta pintura de Salvador Dali, 

que, nesta PIH, ocupa a posição de hipertexto, também representa o último encontro de Jesus 
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com os apóstolos antes da prisão para a crucificação, conforme os registros bíblicos. 

Diferentemente da pintura de Da Vinci, nesta, de Dalí, temos os apóstolos de joelhos, de 

cabeças baixas e posicionados à mesa, de maneira diferente da que estão na pintura de Da 

Vinci. Embora Dalí também tenha usado em sua obra a proporção áurea como Da Vinci o fez, 

a obra de Dalí apresenta alterações bem radicais. Entre estas, podemos destacar: a mesa é de 

pedra, e não de madeira como a que foi representada na pintura de Da Vinci. Sobre ela, 

apenas um copo com vinho e um pão partido ao meio. A alteração no ambiente mostra-nos, 

em vez de uma sala antiga de refeitório, um ambiente supermoderno, envidraçado, cuja 

“janela” tem formato geométrico, constituído por pentágonos de vidro. A paisagem lá fora 

revela um mar e nele visualizamos barcos e uma luz forte que desponta no horizonte. A figura 

de Jesus difere das representações mais convencionais, seu cabelo é muito claro, quase louro, 

seu rosto tem traços femininos, o corpo é translúcido e sua roupa é apenas um leve manto que 

só cobre parte do corpo. Na parte superior da cena, visualizamos uma figura masculina, sem 

vestes, de braços abertos sobre os demais personagens. Não é possível ver o rosto deste 

personagem. No comentário interpretativo a seguir, tentamos determinar a identidade deste 

personagem. 

 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A obra de Leonardo da Vinci faz a confirmação plástica 

da cena descrita na Bíblia. De acordo com ambas, Jesus teria ceado com seus apóstolos antes 

de ser crucificado. Esta obra reforça a crença cristã no perfil messiânico e divino de Cristo, 

assim como enfatiza outros valores da cristandade, como a crença nos poderes sobrenaturais 

de Jesus, na imortalidade da alma, entre outros, e lembra, ainda, aos cristãos, por meio do 

evento mostrado na pintura, outros conceitos como o de traição, já que, nesta ocasião da ceia, 

Jesus teria revelado que um dos apóstolos iria traí-lo. Este momento relacionado à traição é 

um dos detalhes de mais destaque nesta obra, porque a pintura de Da Vinci, diferentemente 

das outras representações desta ceia, traz uma versão mais humanizada do fato, uma vez que a 

intenção do artista não foi somente fazer um mero retrato, mas “eternizar”, por meio da 

pintura, o exato momento da ceia no qual Jesus teria dito que um dos apóstolos ali presentes 

iria traí-lo. Da Vinci tentou captar e representar, de acordo com o que pode obter sobre os 

perfis psicológicos dos apóstolos, como teria reagido individualmente cada um deles. Em 

função disso, percebemos as diferentes posturas nas quais eles foram retratados e expressões 

fisionômicas bem distintas. 
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 OBRA 2 (hipertexto):  A última ceia, de Salvador Dalí, apesar de representar o 

fato bíblico também pintado por Da Vinci, coloca-nos diante de uma composição cênica que 

nos causa surpresa dadas as alterações que percebemos na obra e que foram comentadas nesta 

análise quando descrevemos os elementos plásticos da referida pintura. Salvador Dalí, 

inspirando-se na obra de Da Vinci, altera-lhe alguns elementos que provocam 

questionamentos no observador. Acreditamos que, junto à intenção de propagar os valores 

cristãos, haja também uma intenção crítica, embora esta não chegue a provocar uma 

desconstrução de sentido da obra original. Os componentes representantes da espiritualidade 

cristã permanecem na obra, Jesus e apóstolos, embora seja introduzido nela outro personagem 

que causa questionamentos sobre sua natureza, se divina ou humana. Como não é possível ver 

o rosto deste personagem, a omissão da identidade dele parece-nos intencional por parte do 

artista, com o intuito de criar certo clima de mistério e questionamento. Também é 

visivelmente perturbadora a mudança de um espaço físico do século I para um ambiente na 

contemporaneidade no qual estão Cristo e seus apóstolos. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): A última ceia é o título da obra que, nesta PIH, assume 

papel de hipotexto. O título remete diretamente ao acontecimento bíblico conhecido como o 

último encontro de Cristo com os apóstolos. Não há conotação metafórica, por isto não é 

possível explorar outras possibilidades de leitura no título. 

 OBRA 2 (hipertexto): Assim como o hipotexto, o título da obra de Salvador 

Dalí, A última Ceia, também remete-nos diretamente à cena bíblica. Mesmo constatando que 

temos alterações na cena do hipertexto em relação à obra original de Leonardo da Vinci, o 

hipotexto, que serviu de inspiração para Salvador Dalí, este título não provoca outra 

possibilidade de construção de sentido, já que a ideia dele é anunciar diretamente o retrato da 

ceia sem sugestão metafórica. 

• INTERPRETAÇÃO 

Nesta PIH, temos uma relação intertextual entre pinturas que fazem uma releitura 

da narrativa bíblica da última ceia: o hipotexto, talvez a mais conhecida representação deste 

tema, do pintor renascentista Leonardo da Vinci, e o hipertexto, de Salvador Dalí, 

vanguardista surrealista. Em função dos comentários já feitos nesta análise e da grande 
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popularidade da obra de Leonardo da Vinci, o hipotexto, consideramos desnecessário 

acrescentarmos outros detalhes ao que já foi comentado. Entretanto, em relação à obra de 

Salvador Dalí, são muitos os detalhes que provocam reflexão e influenciam em outras 

possibilidades de construção de sentido que podem advir de questionamentos, tais como: por 

que o artista “afastou-se” da narrativa original, no texto verbal, e introduz, na “sua” cena, a 

imagem de um homem sobre as imagens de Jesus e dos apóstolos? Quem seria este homem e 

o que ele representa? Que alterações na construção de sentido da obra original essa figura 

incluída aí sugere? São várias as possibilidades de leitura deste personagem. Há quem o 

considere uma representação humanizada do Espírito Santo, há quem o associe à imagem de 

Deus, que estaria abençoando a cena. Ainda é possível imaginá-lo como sendo o próprio 

homem se sobrepondo ao divino e, dentro desta última possibilidade, ainda nos é permitido 

pensar neste homem como sendo uma alusão ao Homem Vitruviano 63, outra criação artística 

de Da Vinci, cujo retrato foi feito pelo artista exatamente na postura em que se encontra o 

homem que Dalí sobrepôs na sua pintura A última Ceia. 

A obra original de Leonardo da Vinci é uma pintura figurativa da época 

renascentista, enquanto a de Salvador Dalí trata-se de uma obra concebida de acordo com 

traços do surrealismo. Este argumento se justifica porque observamos uma composição de 

cena, aparentemente absurda, pois não seria possível, naquela época e lugar, uma construção 

arquitetônica composta com vidro, já que o edifício, mostrado na obra de Leonardo da Vinci, 

trata-se de um mosteiro do século I. Tampouco seria possível uma visão marinha a partir das 

janelas do ambiente, no qual, provavelmente, encontravam-se Cristo e seus apóstolos. 

Também não seria verossímil um Jesus louro, de corpo translúcido e de feições afeminadas. 

Essas “aberrações” na pintura de Dalí conferem à obra uma atmosfera surreal, como é comum 

nas obras deste artista. 

 

 

 

                                                           
63 O Homem Vitruviano é um desenho de Leonardo da Vinci, realizado a partir de estudos de matemática do 
arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio. 
Disponível em: <http://estoriasdahistoria12.blogspot.com.br/2014/09/analise-da-obrao-homem-vitruviano-
de.html>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
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• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

Diante da análise realizada, chegamos à conclusão de que esta PIH é um exemplo 

de derivação por transfiguração 64. Esta afirmação fundamenta-se no fato de termos 

constatado que houve mudança de estilo entre as duas obras analisadas, conforme explicamos 

na interpretação da obra. Houve também alteração de conteúdo, porém esta alteração não 

implica em indução lúdica ou satírica por parte da obra derivada. As alterações ocorridas no 

hipertexto, obra derivada, podem provocar, provavelmente, uma reflexão crítico-reflexiva 

séria, sem, no entanto, levar ao riso ou ao deboche. Em detrimento dessas alterações, a função 

textual discursiva do hipertexto foi alterada em relação ao hipotexto, podendo também gerar, 

em muitos leitores, desmistificação de um dogma da fé cristã: a crença na veracidade da 

última ceia exatamente como ela é narrada no relato bíblico e mostrada na pintura de 

Leonardo da Vinci. Essa desmistificação pode prolongar-se para outras questões ou conceitos 

relacionados à obra. Contudo, mesmo alterado, o conteúdo essencial da obra foi mantido, por 

isso consideramos que esta PIH é um caso de derivação por transfiguração. 

 Captação ou subversão 

Consideramos que, nesta PIH, temos uma ocorrência de subversão intertextual 

porque houve alteração do conteúdo da obra original. Mesmo que a obra derivada não 

desconstrua ou questione por completo o conteúdo da obra original, esta sofreu alteração em 

vários detalhes que podem permitir novas construções de sentido diferentemente do que é 

permitido por meio da leitura da obra original. 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Cf. definição na seção 3.2, na página 96. 
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e.3) Tema 15: Maria e o filho morto. 

- Fragmento bíblico: Mateus 27: 55-58 (cf. Anexo A, p. 240). 

Figura 70 – Pietá, de Michelangelo Figura 71 – Still Life (Pietá), de Sam Jinks 

 
Fonte: Disponível em: <http://warburg.chaa-
unicamp.com.br/img/obras/612_original.jpg>.   
Acesso em: 5 set. 2015. 

 
 Fonte: Disponível em: < 

http://www.designboom.com/wp-
content/uploads/2014/01/sam-jinks-at-art-stage-
singapore-designboom-08.jpg >. Acesso em: 5 set. 
2015.  

  

• DESCRIÇÃO 

 OBRA 1 (hipotexto): Pietá, 1499. Escultura em mármore de Michelangelo. 

Dimensões: 174 x 195 cm. A obra encontra-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Esta 

escultura representa Jesus morto nos braços de Maria, sua mãe. 

 OBRA 2 (hipertexto): Still Life (Pietá), 2007. A escultura, de autoria de Sam 

Jinks, foi confeccionada com silício, pintura e cabelo humano. Dimensões: 160 x 123 cm. A 

obra representa um homem de meia-idade que tem nos braços um ancião aparentemente 

morto. 

• ANÁLISE 

 Elementos plásticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Considerada a mais famosa e mais bem acabada escultura 

de Michelangelo, a Pietá retrata a cena que teria ocorrido no momento em que Maria recebeu 
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o filho morto nos braços após o falecimento dele na cruz. A escultura encontra-se composta 

no esquema piramidal, muito comum nas obras renascentistas. Podemos notar que o corpo do 

Cristo é, proporcionalmente, menor que o de Maria, talvez exatamente para compor-se neste 

esquema em forma de pirâmide, como sugerem muitos estudiosos 65 de arte, ou para 

representar a fragilidade do “filho” no “colo da mãe”. Apesar da tragicidade da cena, o artista 

retratou Maria em um realismo que expressa naturalidade e serenidade. Chama à atenção do 

observador o detalhe do rosto dela, que foi representada bem mais jovem do que na maioria 

dos retratos apresentados pela arte sacra desde o século I. São de exuberante beleza e realismo 

os detalhes do tecido da roupa de Maria. Ele é retratado com tanta perfeição que quase 

esquecemos que é feito de pedra. Também é interessante destacar a existência de uma faixa 

sobre a túnica dela, na qual se lê “Miguel Angelo Buonarotus de Florença fez”. É possível 

que, com esta inscrição, até um tanto agressiva à imagem, o artista estivesse querendo garantir 

a autoria, porque sabemos, segundo relatos históricos, que, à época, essa autoria foi 

questionada com relação à perfeição da obra, em função da pouca idade do artista, que tinha 

23 anos. Também identificamos este mesmo realismo e beleza do tecido em detalhes sutis, 

como a representação da pressão dos dedos de Maria sobre o tecido e a pele do Cristo. Em 

torno dos dois personagens, não há composição de ambientação. 

 OBRA 2 (hipertexto): A escultura põe em cena dois personagens. De acordo 

com o que sugere o título da obra, podemos afirmar que a escultura representa o cadáver de 

um senhor nu, provavelmente com mais de 80 anos. No corpo deste ancião, são bem visíveis 

os sinais de envelhecimento. A flacidez da pele, os sulcos na face, a perda de massa muscular 

e os cabelos brancos são alguns destes sinais de velhice. Ele está nos braços de um homem 

mais jovem, que aparenta ter por volta de 30 anos e está vestido de forma séria, com roupa 

escura. Este tem o olhar direcionado para o corpo em seus braços. Entre os dois corpos, 

apenas um tecido branco, como um lençol, separa o velho inerte do homem jovem que o 

sustenta ao colo. Não há detalhes de ambientação. A escultura está sobre base negra, e não há 

nada em torno destes personagens. A ausência de cores frias ou primárias torna a cena séria e 

triste. 

                                                           
65 Como exemplo de estudo no qual encontramos referência à forma piramidal da referida escultura, citamos os 
pesquisadores Willians Calazans de Vasconcelos de Melo e Alexandre Huady Torres Guimarães que, em artigo 
publicado na Revista Anagrama, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, comenta sobre esta utilização 
técnica. Disponível em: 
<http://www.mackenzie.com.br/fileadmin/Pesquisa/pibic/publicacoes/2011/pdf/let/willians_calazans.pdf>. 
Acesso em: 15 jun. 2016. 
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 Elementos icônicos: 

 OBRA 1 (hipotexto): Esta escultura invoca, principalmente, os conceitos 

existenciais de maternidade, piedade, vida, morte, sofrimento e injustiça. A imagem retratada 

não só reitera uma narrativa bíblica, reforçando, por meio dela, valores da fé cristã, mas 

também poderá levar o observador a pensar para além do episódio bíblico vivido pelos dois 

personagens. É possível, por meio desta cena, que o sujeito reflita sobre a intensidade do 

sofrimento de uma mãe que perde um filho ou sobre a própria morte e ainda sobre a possível 

injustiça cometida contra o indivíduo morto. Ou seja, a obra pode invocar questões 

existenciais densas e mais profundas que estão para além do sentido religioso que a escultura 

encerra e apresenta em primeiro plano. 

 OBRA 2 (hipertexto): A observação da obra de Sam Jikns, em um primeiro 

momento, provoca, na maioria dos observadores, principalmente os de cultura ocidental, o 

resgate imediato da obra de Michelangelo. Junto a esta captação intertextual também se 

resgata toda a construção de sentido já provocada pela obra original. A memória do 

observador recupera, não só o sentido religioso que a escultura expressa, mas também e, 

talvez mais, a reflexão de conteúdo existencial que ela incita. Entretanto, apesar desse resgate 

intertextual, as alterações que a obra derivada apresenta poderão levar o leitor a um 

aprofundamento maior em relação às questões da perda afetiva e da própria morte. O corpo 

desnudo do ancião provoca reflexão sobre a velhice e a finitude humana. A imagem do filho 

que segura nos braços o pai velho também sugere a inversão de papéis que normalmente 

acontece entre pais e filhos. O pai que, um dia, vivo, segurou o filho pequeno nos braços; e, 

agora, este pai, morto, é segurado pelo filho. Diante da cena exposta neste hipertexto, é 

possível que o observador até esqueça a origem religiosa da cena e mergulhe no sentido mais 

humano que a obra expressa. 

 Elementos linguísticos: 

 OBRA 1 (hipotexto): O título da obra, Pietá, que, em italiano, significa 

“piedade” já encaminha o observador para uma leitura de conotação religiosa, pois sabemos 

que o significado desta palavra implica em não apenas compaixão pelo “sofrimento alheio, 

comiseração, dó, misericórdia 66”, mas também “devoção, amor pelas coisas religiosas, 

                                                           
66 Cf. Houaiss (2009, p. 1489).  
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religiosidade e virtude que permitem render a Deus o culto que lhe é devido 67”. Assim, já se 

anuncia no título o sentido religioso que a obra quer expressar, mesmo que consideremos a 

humanização que Michelangelo imprimiu nas figuras divinas que retratou. Não resta dúvida 

de que há um sentido de reverência e homenagem aos dois personagens bíblicos e ao 

sofrimento a eles atribuído. Além do título, ainda merece destaque a inscrição na faixa 

atravessada sobre o corpo de Maria, na qual o artista faz o registro da sua autoria. 

Consideramos que estas palavras registram também a supremacia do humano sobre o divino. 

Talvez não só para garantir a autoria, mas também para expressar certo orgulho artístico, o 

autor não pensou em ser discreto e grafou, sobre o peito da personagem divina, sua assinatura, 

o que poderia ter sido feito de forma bem mais discreta em outra parte da escultura. 

 OBRA 2 (hipertexto): Still Life (Pietá). O artista escolheu um título bastante 

sugestivo para definir esta obra. A expressão “Still Life”, que significa “natureza morta” já 

expressa e define o que será apresentado: um corpo sem vida. Para nomear a obra, o artista 

recorreu a um termo técnico do campo da pintura. Isso se confirma pelo fato de sabermos que 

a expressão “natureza morta” define, em toda a tradição da arte acadêmica, toda pintura que 

retrata coisas ou seres inanimados. A inclusão do termo “Pietá”, entre parênteses, no título da 

referida obra, não só remete à obra original de Michelangelo, revelando um possível desejo do 

autor de remeter ou prestar homenagem ao artista renascentista, como também sugere e 

reforça a ideia de piedade diante desta natureza morta, no caso, o homem, o humano. 

• INTERPRETAÇÃO 

A prática intertextual hiperestética que verificamos entre as duas obras ora 

analisadas, em primeiro lugar, deixa-nos em estado de admiração diante da beleza das duas. A 

primeira, de Michelangelo, pelo realismo expresso em acabamento primoroso; a segunda, de 

Sam Jinks, pelo hiper-realismo que, de tão perfeito, chega a chocar o observador. A relação 

entre elas nos revela que ambas expressam o conteúdo que tem origem na narrativa bíblica. 

Entretanto, ambas são bem mais realistas do que as muitas outras representações que temos 

deste fato. Contudo, apesar do realismo de ambas, percebemos que o hipertexto, a obra de 

Sam Jikns, é mais provocadora, talvez perturbadora, que a de Michelangelo. A começar pela 

ousadia do artista que teve a coragem de fazer uma releitura de obra tão famosa e de autoria 

mais famosa ainda. E, além de fazê-la, expressar, nesta releitura, o conteúdo da obra original 
                                                           
67 Id. (2009, p. 1489).  
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de forma ainda mais provocadora. Jinks trocou a figura de Maria pela de um homem anônimo 

e substituiu a imagem do Cristo jovem pela de um ancião. Estas alterações por si sós já abrem 

espaço para muitas outras construções de sentido além do que é permitido pela obra original. 

Parece-nos que, nesta obra, temos a morte enquanto tal, sem nenhum componente divino. E, 

apesar da tragicidade, não há expressão de pânico nem de medo diante da morte. A cena 

expressa serenidade. Chama-nos à atenção o contraste entre o velho e o novo; o senhor, já 

aparentando declínio físico, e o homem de meia-idade, aparentando vigor físico. Há uma 

visível aceitação da finitude humana, revelada pela expressão equilibrada deste personagem. 

Embora o nu do homem morto nos choque, as roupas sérias do homem jovem fazem o 

contraponto. As cores escuras que podem simbolizar luto, podem também expressar um estilo 

discreto, sóbrio, elegante e, ao mesmo tempo, simples. O hipertexto, mais que o hipotexto, de 

Michelangelo, expressa um conjunto de expressões paradoxais: vida e morte, jovem e velho, 

vestido e desnudo, imobilidade e realismo, material inorgânico e realismo orgânico. Essas 

expressões podem ser lidas como revelações metafóricas da própria existência humana. 

• JULGAMENTO 

 Categoria intertextual 

Classificamos esta obra como um caso de derivação por transfiguração porque, 

conforme definição apontada na seção 3.2, na página 96, a princípio, verificamos uma 

mudança de estilo. Não só pela mudança de materiais de composição, do mármore polido para 

o silício com pintura e cabelo humano, mas também pela mudança de estilo no que diz 

respeito ao modo de representar, do realismo idealizado de Michelangelo para o hiper-

realismo chocante de Sam Jinks. Junto a esta mudança de estilo, observamos ainda uma 

alteração do conteúdo da obra original, a começar pela mudança dos personagens que 

compõem a cena. Podemos ainda considerar que as alterações de estilo e conteúdo implicam 

em uma desmistificação de uma cena sagrada. A substituição de dois personagens divinos por 

dois personagens humanos e anônimos implica em uma nova possibilidade de leitura da obra 

derivada, o hipertexto. Assim, percebemos também uma mudança na função textual-

discursiva da obra derivada que se afasta de uma cena divinizada e provoca uma leitura sobre 

uma cena apenas humana. Importante ressaltar ainda que, mesmo com estas alterações, não se 

percebe intenção jocosa ou satírica na obra derivada. 
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 Captação ou subversão 

O que se observou na análise desta PIH faz com que afirmemos que estamos 

diante de mais um caso de subversão intertextual, já que temos várias alterações ocorridas na 

obra derivada que põem em questionamento o sentido da obra original. Esta subversão se 

constata, em especial, na quase ausência de conotação religiosa que se percebe no hipertexto, 

embora ele se derive de uma obra sacra. O artista subverte o caráter religioso da obra original 

quando “troca” a figura de Maria por um homem anônimo e a figura de Jesus por um ancião 

anônimo também. 

 

5.3.3 Captações e subversões 

 

Chegamos à segunda parte da análise desta tese. Antes de iniciá-la, lembramos 

que, desde o momento inicial dela, ao observarmos os casos de práticas intertextuais 

hiperestéticas, constatamos que, entre estas ocorrências, ora nos deparamos com hipertextos 

que, em nada, alteram o sentido do hipotexto, ora percebemos, em outros casos, a intenção 

nítida dos autores dessas obras derivadas de promover alteração no sentido no texto-fonte, o 

hipotexto. Estas constatações já foram comprovadas na análise apresentada na seção 5.3.2 

desta tese. 

Conforme o anunciado na proposta de análise, também é intenção desta pesquisa 

verificar se, nos casos das derivações intertextuais do corpus em estudo, as obras apenas 

retomam ou se, além de retomar, alteram e/ou depreciam o sentido do texto bíblico que as 

originou. Ao tratarmos destes fenômenos intertextuais, estamos lidando com ocorrências de 

captação ou subversão de sentido. É esta relação que analisaremos agora mais amiúde, não 

mais entre as obras, mas entre elas e o texto-fonte. Para fundamentar este seguimento da 

análise, recorremos aqui às definições de Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 94, grifos 

originais) para quem: 

Captação e subversão podem atingir um texto em particular associado a um gênero 
ou somente o gênero: (1) a captação consiste em transferir para o discurso 
reinvestidor a autoridade relacionada ao texto ou ao gênero fonte: o pregador cristão 
que imita uma parábola evangélica ou o gênero da parábola, o slogan que imita um 
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provérbio ou o gênero proverbial. (2) Contrariamente, na subversão, a imitação 
permite desqualificar a autoridade do texto ou do gênero fonte.  

Estabelecendo relação entre as palavras de Charaudeau e Maingueneau (2014) e 

Genette (2010), pode-se afirmar que o “discurso reinvestidor”, mencionado pelos primeiros, 

corresponde, na teoria de Genette (2010), ao hipertexto, ou seja, à obra derivada, que poderá 

manter ou não o sentido original do hipotexto. Conforme já explicamos na seção 5.3.2, na 

página 128 desta tese, na qual estabelecemos relação entre as obras e o texto-fonte, é 

necessário lembrar que, nesta parte da análise que ora se inicia, consideramos como hipotexto 

o texto verbal bíblico e como hipertexto as obras que dele se derivaram. 

Pelo que se lê na citação de Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 94), já 

mencionada, fica bem explícita a ideia de que o uso da estratégia de captação retoma e 

reafirma o sentido da obra original, enquanto o uso da estratégia de subversão tem como meta 

desconstruir ou, no mínimo, pôr em questionamento o sentido da hipotexto, ponto que nos 

parece claro e, por isso, aceito por nós também. Assim, entendemos que, na subversão, o texto 

derivado “imita” o texto original com o intuito de questioná-lo. Há, nesta ocorrência 

intertextual, uma relação de oposição entre o original e o derivado, na qual o enunciador do 

segundo texto tende a valorizar sua própria enunciação em vez da enunciação do texto-fonte. 

Essas estratégias de captação e subversão de sentido ocorrem por meio de 

alusões. Algum (ns) elemento (s) constituinte (s) da obra original é (são) retomado (s) por 

meio da alusão, e, a partir dele (s), o autor da obra derivada realiza a captação ou a 

subversão. Podemos afirmar que as estratégias de captação e subversão iniciam-se por uma 

ocorrência alusiva, para, em seguida, ir além desta e realizar um propósito discursivo do 

autor. Sobre esta relação entre a alusão e as estratégias de captação e subversão, afirma 

Maingueneau (2005, p. 173, grifos originais), ao referir-se ao fenômeno das retomadas de 

textos: 

Por outro lado, o fenômeno assume uma dimensão diferente quando se trata não de 
copiar um fragmento isolado, mas de imitar globalmente um texto ou um gênero do 
discurso. Saímos do plano limitado da alusão. Neste caso, raramente a relação entre 
imitação e imitado será exclusivamente lúdica: ele permite que o discurso de 
imitação construa sua própria identidade. 

Interessa-nos ainda estabelecer uma relação entre estas estratégias de captação e 

subversão e as épocas às quais as obras pertencem, no sentido de verificar, até que ponto, o 

contexto, no qual estão inseridos autor e obra, influenciou o autor na escolha das referidas 
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estratégias. Nesse sentido, quando se trata de subversão, como defende Maingueneau (2005), 

o texto derivado ganha identidade própria e autonomia em relação à obra original. 

Para apresentarmos esta relação entre as obras do corpus e os fragmentos bíblicos 

relacionados a elas, em primeiro lugar, apresentaremos o total de ocorrências de captação e 

subversão, considerando o corpus. Depois, a título de exemplificação, como fizemos na 

primeira parte da análise, comentaremos três exemplos de captação e três exemplos de 

subversão em relação ao texto bíblico. Por fim, discorreremos sobre a relação destas 

ocorrências com os autores e com as épocas nas quais as obras foram realizadas. Informamos 

ainda que os exemplos de PIH escolhidos para exemplificar as ocorrências de captação e 

subversão do texto bíblico foram, propositalmente, escolhidos entre as ocorrências que ainda 

não tinham sido mostradas na primeira parte da análise, na seção 5.3.2. Desse modo, teremos 

oportunidade de explorar, ainda mais, o corpus e daremos ao nosso leitor mais oportunidade 

de contato com outras obras, peças não apresentadas na primeira parte da análise. 

Considerando o total de obras analisadas, sessenta unidades organizadas em trinta 

pares temáticos, podemos afirmar que temos um número superior de captações. Ao todo, 

registramos trinta e cinco ocorrências de captações e vinte e cinco de subversões. Retomando 

os dados aos quais chegamos com a primeira parte da análise e especificando os resultados, 

temos os seguintes números: 

a) trinta hipotextos, que correspondem a trinta casos de captação;  

b) cinco casos de transposição, entre os hipertextos, que também correspondem a 

casos de captação; 

c) três ocorrências de paródia; 

d) onze de austerismo; 

e) três de travestimento; 

f) oito transfigurações, que são todos exemplos de subversão. 

Para uma melhor visualização desses dados, segue demonstração sintetizada no 

Quadro19 a seguir: 
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Quadro  19 – Quantidades de captações e subversões por categorias de PIH 
OCORRÊNCIAS: CAPTAÇÃO 

E SUBVERSÃO 
CATEGORIAS QUANTIDADES 

 
CAPTAÇÃO 

Hipotextos 30 
Hipertextos = transposições 5 

TOTAL DAS OCORRÊNCIAS DE CAPTAÇÃO 35 

 
 

SUBVERSÃO 

Hipertextos = paródias 3 
Hipertextos =austerismos 11 
Hipertextos = travestimentos 3 
Hipertextos = transfigurações 8 

TOTAL DAS OCORRÊNCIAS DE SUBVERSÃO 25 

Fonte: Elaborado pela própria autora (2016). 

 

A seguir, apresentamos, conforme anunciado no início desta seção, três 

ocorrências de captação e três de subversão, para exemplificar as relações das obras referidas 

com o texto bíblico que as originou. Vejamos, em primeiro lugar, no Quadro 20, os três 

exemplos de captação: 

Quadro  20 – Exemplos de captação 
TEMA FRAGMENTO BÍBLICO OBRA 

Maria, mãe de Jesus Mateus 1: 18 – 25 Figura 72 – Nossa Sra. do Perpétuo Socorro. 

 
TEMA FRAGMENTO BÍBLICO OBRA 

A origem do mundo Gênesis 1: 1 – 3 Figura 73 - Deus cria o sol e a lua 
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TEMA FRAGMENTO BÍBLICO OBRA 
Vocação de S. Mateus Mateus 9: 9 – 13 Figura 74- Vocação de S. Mateus 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Observamos que, nas três obras destacadas no Quadro 20, nos três hipertextos, 

houve uma relação de captação em relação aos fragmentos bíblicos que as originaram, os 

hipotextos. Embora cada artista imprima a sua visão, quando representa um tema, e existam 

muitas representações das referidas passagens bíblicas destacadas neste quadro, é possível 

constatar que, nas três obras, o sentido do texto bíblico foi mantido. Sobre esta constatação, 

comentaremos a seguir. Assim, de acordo com o conceito de captação definidos por 

Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 94) “a captação consiste em transferir para o discurso 

reinvestidor a autoridade relacionada ao texto ou ao gênero fonte”, verifica-se a ocorrência 

desta estratégia textual nos exemplos ora destacados. 

Observando a Figura 72, na qual temos a imagem de Nossa Senhora, encontramos 

uma retratação bem divinizada de Maria. As auréolas, indicadoras da santidade, em torno das 

cabeças dela e do filho, as coroas reais, que conferem aos personagens um ar de realeza, e a 

presença de anjos, voando em torno da cabeça da mãe, confirmam esta intenção de ênfase 

sobre o divino e reafirmam também o conteúdo sobrenatural que envolve o nascimento de 

Cristo. É um retrato que prima pelo destaque dado ao conteúdo sagrado. Não há outros 

elementos na composição da cena além destes citados, Maria, o Menino Jesus e os anjos, 

como também não há paisagem ou ambiente interno definido em torno da imagem. A 

ausência de outros componentes do mundo real na cena retratada na pintura leva-nos a pensar 

na intenção de destacar apenas os elementos sacros da obra, evitando, assim, que os olhos do 

observador se desviem do foco central da pintura: os personagens divinos, Maria e Jesus. 
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Embora, na arte de modo geral, sejam muitas as imagens que representam Maria 

com o filho Jesus, não encontramos, na Bíblia pesquisada, nenhuma descrição precisa de 

retrato verbal sobre ela e o menino. O que é mostrado são os fatos, eventos pontuais, nos 

quais Maria figura ao lado do filho. Mesmo assim, sem descrição física da Virgem com o 

Jesus menino, são inúmeras as representações dela com o filho pequeno nos braços e, na 

maioria, percebemos a ênfase simbólica dada à atmosfera divina. Uma das passagens bíblicas 

que faz referência à Maria e ao nascimento do menino está em Mateus 1: 18-20 68. Observa-se 

que a referência é indireta, visto que não há descrição física dos dois, apenas alusão ao 

acontecimento sobrenatural da gravidez espiritual. Mesmo assim, muitos artistas passaram a 

pintar ou esculpir este retrato de Maria com o filho menino nos braços, e este se tornou uma 

maneira convencional de representá-los, embora esta seja uma criação simbólica movida pela 

fé cristã. Diante da inexistência de descrições mais precisas, as imagens de Maria como 

menino são feitas a partir de alusões vagas, ocorridas em muitas passagens dos relatos 

bíblicos. Essas alusões foram tomadas por inspiração e representadas de acordo com o 

imaginário da crença cristã. 

Na Figura 73, temos uma representação da origem do mundo de acordo com a 

descrição encontrada no hipotexto, Gênesis 1: 1-3: “No princípio Deus criou os céus e a terra. 

Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia 

sobre a face das águas. Disse Deus: ‘Haja luz’, e houve luz.” A obra de Michelangelo, Figura 

73, é um detalhe do afresco do teto da Capela Sistina, no qual, em um cenário celeste, 

marcado pela imagem do sol, aparece a figura de Deus, cercado por outras criaturas celestiais. 

Há predomínio da cor rosa sobre um fundo de cor neutra. Os corpos e as vestes sugerem 

movimentos, e a figura divina se destaca pelo tamanho e pela perspectiva. É nítido o gesto 

imperativo de Deus diante das demais criaturas que figuram na cena. Este hipertexto de 

Michelangelo descreve com certa precisão como teria sido a criação divina do universo 

segundo este relato bíblico. A imagem nos permite visualizar o exato momento no qual Deus 

teria criado os astros, em especial, o sol. A imagem do sol pintada na tela de Michelangelo faz 

jus à frase bíblica: “Haja Luz”. Essa pintura corrobora a tese do criacionismo 69 quando 

representa a versão da origem divina do mundo. A cena, portanto, invoca a religiosidade cristã 

e sugere uma imagem que reforça a ideia de poder e superioridade do divino diante do 

humano, induzindo o observador a tomar como verdadeira a doutrina baseada no Gênesis 
                                                           
68 Cf. Anexo A, na página 241. 
69 Teoria segundo a qual o mundo teria sido criado por Deus em sete dias. 
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bíblico, segundo a qual o mundo foi criado do nada por Deus. Por todas estas constatações, 

afirmamos que esta pintura é um exemplo de captação, segundo o conceito apresentado para 

esta ocorrência em Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 94): “a captação consiste em 

transferir para o discurso reinvestidor a autoridade relacionada ao texto ou ao gênero fonte”. 

Na Figura 74, o pintor Vittore Carpaccio retratou, no hipertexto, uma passagem 

bíblica 70, cujo tema é o chamamento que Jesus teria feito a Mateus. O fato teria acontecido na 

cidade de Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia, no momento em que Jesus teria chamado 

Mateus, um cobrador de impostos, também conhecido como Levi, para segui-lo em missão 

evangélica. A cena enfocada na pintura de Carpaccio é bem fiel ao relato bíblico, hipotexto 

que a originou. Nela, podemos ver homens que estão dialogando. Entre eles, identificamos 

facilmente a figura de Jesus, centralizada entre os outros personagens, falando a Mateus, que 

está à sua direita. Pelas vestes de alguns homens, principalmente a de Mateus, podemos 

deduzir que se trata de homens de posses daquela época. A cena ocorre em ambiente urbano, 

e eles estão conversando em frente de uma coletoria, conforme o relato bíblico, repartição 

pública na qual se fazia a coleta de impostos. O contato de Mateus com Jesus é retratado de 

forma a indicar proximidade, já que eles estão de mãos dadas. Percebemos ainda outros 

detalhes definidores da época, como: “entrada típica medieval duma casa de câmbios, com a 

banca em madeira e o para-sol em linho, e onde são visíveis os cacifos dos recibos da coleta 

pendurados na parede 71.” Estes detalhes, revelados na referida pintura, permitem uma 

interpretação na qual constatamos ter havido uma captação do sentido expresso no texto 

bíblico, de acordo com o conceito desse recurso textual definido em Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 94). 

A seguir, apresentamos três exemplos de ocorrência de subversão, em relação aos 

mesmos temas apresentados nos exemplos de captação. 

 

 

 

                                                           
70 Cf. Anexo A, na página 241. 
71 Informações contidas no texto disponível em: <http://mercadoecapitais.wordpress.com/2015/03/12/la-
vocazione-di-san-matteo-vittore-carpaccio>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
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Quadro  21 – Exemplos de subversão 
TEMA FRAGMENTO BÍBLICO OBRA 

Maria, mãe de Jesus Mateus 1: 18-25 Figura 75- Virgem amamentando 

 
 TEMA  FRAGMENTO BÍBLICO OBRA 
A origem do mundo Gênesis 1: 1-3 Figura 76- A origem do mundo 

 
TEMA FRAGMENTO BÍBLICO OBRA 

Vocação de S. Mateus Mateus 9: 9-13 Figura 77- Vocação de S. Mateus 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

A pintura de Artemisia Gentileschi, Figura 75, trata-se de um hipertexto com uma 

representação de Nossa Senhora. Pelo modo como a artista retratou a personagem bíblica, 

constatamos que esta representação afasta-se da maioria das demais representações que temos 
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da Virgem com o menino, nas quais predomina uma concepção divinizada. Como é comum 

ao conjunto da obra pictórica da autora 72, Artemísia Gentileschi, nesta tela, como em muitos 

outros retratos de cenas bíblicas, reproduziu a Virgem com certo realismo e sensualidade, o 

que chocou o público da sua época e, ainda hoje, choca observadores mais tradicionais ou 

mais conservadores em relação aos dogmas da fé cristã. 

A imagem de Nossa Senhora foi representada pela artista como uma mãe comum, 

sem auréola de santidade, sem coroa da realeza, sem anjos em volta dela, com um pano leve 

em torno da cabeça e com cabelos em desalinho. Até mesmo as vestes da personagem nos 

chamam à atenção, porque, embora o roxo seja uma das cores usadas pela realeza, na maioria 

das vezes, Maria aparece retratada em vestes nas cores azul e branco, remetendo às cores do 

céu. A Virgem Santa é retratada como uma mãe anônima que usa vestes simples e que expõe 

o seio farto ao filho que tem no colo. Observa-se, ainda, nesta pintura, a ausência do dourado 

tão comum às representações sacras, em especial do Barroco, estética à qual pertence a artista 

em questão. 

Segundo Gustavo Melo Czekster, “Colocar a Virgem Maria em um contexto de 

amamentação foi algo que chocou a sociedade da época” 73. Vale ressaltar que, mesmo 

retratando uma cena de amamentação de forma realista, a pintora poderia ter sido mais 

discreta, caso quisesse. Poderia ter representado o menino colado ao seio da mãe, o que 

tornaria a imagem do seio menos visível, ou ter colocado, como fazem muitas mães, um pano 

leve sobre a cabeça do bebê enquanto o amamenta. Entretanto a autora da pintura fez questão 

de deixar o seio à mostra, a certa distância do rosto do filho. Esta opção reforça, para nós, a 

ideia de que a artista teve a intenção de provocar o observador de forma mais incisiva com a 

imagem retratada fora do padrão habitual predominante nas representações sacras. 

Esse realismo característico de Artemisia Gentilechi leva-nos a concluir que, 

mesmo tendo ela se mantido fiel ao tema “Maria com o Menino Jesus”, sua obra representa o 

tema de modo surpreendente por apresentar uma imagem mais humanizada de Maria, 

consequentemente, uma imagem menos divina. É o retrato de uma mãe em um momento de 

intimidade com o filho que precisa ser amamentado. Esse realismo nos leva a afirmar que 

                                                           
72 Os traços estéticos marcantes da obra da pintora podem ser verificados em Janson e Janson, 1996, p. 252-253. 
73 Informação colhida no texto disponível em: 
<https://homemdespedacado.wordpress.com/2015/03/03/artemisia-gentileschi-ou-a-arte-como-instrumento-de-
vinganca/>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
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estamos diante de um exemplo de hipertexto que altera, de modo parcial, o sentido literal do 

hipotexto, o original bíblico, embora não lhe subverta por completo o sentido. Portanto, a obra 

nos autoriza a afirmar que houve subversão, já que “a imitação permite desqualificar a 

autoridade do texto ou do gênero fonte 74”, como deixamos transparecer em nosso comentário, 

no parágrafo anterior. 

Na Figura 76, a obra A Origem do Mundo, hipertexto de Gustave Courbet, revela-

nos um retrato humano que enfoca a genitália feminina. Observa-se a posição relaxada do 

corpo que, de forma nada pudica, expõe a genitália e um dos seios. Também devemos atentar 

para o detalhe do pintor não ter colocado um rosto no retrato. As outras partes do corpo são 

desconsideradas e, em perspectiva quase agigantada, a genitália ocupa o maior destaque na 

tela. A posição das pernas abertas é outro detalhe que enfatiza a nudez. Note-se ainda que se 

trata de uma mulher de pele branca. A inexistência de outros elementos, compondo uma 

ambiência definida, também confirma a intenção de dar destaque à genitália. 

O título da obra “A origem do mundo” revela e confirma uma intenção crítica do 

autor. Ao lermos a expressão “origem do mundo”, o nosso pensamento nos leva a recuperar 

dois referentes mais possíveis e mais comuns: a cena bíblica da criação, ou, talvez, a cena da 

criação segundo a teoria evolucionista 75. O que implica em imaginar uma cena na qual o 

mundo estaria sendo criado por Deus, como nos mostra a obra de Michelangelo, hipotexto na 

Figura 76, ou, em outra leitura da origem do mundo, imaginamos a cena da explosão cósmica 

que teria gerado o aparecimento e evolução das espécies. Entretanto, apesar desta indicação 

sugestiva do título, não é nenhuma destas duas cenas que a pintura nos revela. Provavelmente, 

ninguém, ao ouvir ou ler a referida expressão, “origem do mundo”, imaginaria uma genitália 

feminina, ainda mais mostrada de modo tão explícito, como o retrato que a obra nos revela. 

Levamos certo tempo para fazer a conexão entre o significante visualizado na superfície da 

tela e o significado que se constrói no plano das ideias sugerido pela imagem revelada na 

pintura. Neste caso, o elemento linguístico desempenha papel de grande importância na 

construção de sentido da obra. É o linguístico que intensifica o tom crítico e quase irônico que 

a imagem sugere. Essa constatação nos leva a inferir que este título foi escolhido 

cuidadosamente para gerar o efeito que ora percebemos por meio dele. 

                                                           
74 Cf. citação na seção 5.3.3, nas páginas 201-202. 
75 Sobre a Teoria Evolucionista, ver Darwin, Charles. A origem das espécies. São Paulo: Martin Claret, 2014. 
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Considerando a relação entre as duas obras em questão, o hipotexto de 

Michelangelo e o hipertexto de Coubert, percebemos que ambas retratam o tema da origem do 

mundo, mas de modo bem distinto. A obra de Michelangelo representa a origem do mundo de 

forma bem convencional, de acordo com a narrativa bíblica cristã, o que pode ser constatado 

pelos elementos plásticos, icônicos e linguísticos já analisados, como se pode ver pela 

presença da imagem de Deus, pela sua postura de autoridade diante do cosmo, pelo gesto 

impositivo revelador do poder divino. Já a obra de Coubert é transgressora na maneira como 

alude ao assunto tratado e seu conteúdo revela um tom de ironia que contribui para a 

desmistificação do tema. 

A ideia de origem do mundo que a referida obra encerra vai de encontro à versão 

divulgada na obra anterior, de Michelangelo. Relacionar a ideia de origem do mundo com a 

genitália feminina implica na inclusão da sexualidade em uma cena que seria apenas 

relacionada a uma atitude divina. Esta inclusão já é, em si mesma, transgressora e se torna 

muito mais se percebermos que esta imagem invoca outra versão para a questão da origem do 

mundo. A vulva, mostrada na tela junto ao sentido que o título da obra invoca, sugere que a 

origem do mundo estaria relacionada a um gesto humano, e não a um toque divino. Se 

refletirmos sobre a época em que esta obra foi trazida a público, em 1866, portanto, no século 

XIX, o conteúdo dela torna-se ainda mais transgressor. Também importa lembrar o detalhe de 

ser uma imagem de mulher de pele branca, exposta, em sua intimidade, a um público aberto 

ao infinito. É possível que esse detalhe intensifique mais ainda o tom transgressor da obra. 

Provavelmente, se a imagem retratada fosse a de uma mulher negra, a pintura causaria menos 

impacto e menos críticas. 

Expor a nudez de uma mulher branca na sociedade francesa do século XIX foi 

algo que chocou muito o público da época. Ainda importa destacar que não é somente a 

exposição da nudez que choca, a cena causa choque também e mais ainda o fato de não ser 

uma nudez recatada, mas sim uma nudez escrachada, escancarada. Já a postura revelada na 

imagem pelas pernas abertas é quase um deboche, ou desacato, ou desrespeito diante de 

olhares mais conservadores. Estas constatações nos levam a classificar esta relação 

intertextual como uma ocorrência de subversão, visto que o conteúdo dela subverte o sentido 

original do hipotexto bíblico. 



212 
 

 

A obra Vocação de São Mateus, de Caravaggio, na Figura 77, é um hipertexto que 

nos revela uma versão um tanto modificada da narrativa bíblica que a originou. A começar 

pelo ambiente, no qual não identificamos a coletoria mencionada no fragmento bíblico e 

representada por Vittore Carpaccio, na obra da Figura 74. Na obra de Caravaggio, na Figura 

77, o ambiente onde se passa a cena é um espaço interno que não nos remete à imagem de 

uma antiga coletoria. Os historiadores Janson e Janson (1996, p. 251), ao analisarem esta 

pintura, destacam o fato de ter sido ela a primeira obra a retratar um tema sacro de forma tão 

realista. Esses autores ainda comentam sobre o ambiente que lembra uma simples taberna 

romana e apontam o realismo dos personagens, alguns muito pobres, descalços, enquanto os 

outros, Mateus e seus agentes, de forma curiosa, foram “vestidos por Caravaggio” com roupas 

de homens do século XVII, época do artista, e não com as roupas próprias da época de Cristo. 

Também é detalhe curioso a forma como o pintor representou a figura de Jesus que, 

normalmente, aparece em posição de destaque nas obras sacras. Nesta, ele foi pintado de 

forma discreta, está meio escondido por trás de outro homem, um personagem anônimo. 

Chama-nos também a atenção as feições de Cristo que diferem da aparência europeia, pela cor 

da pele e pelos cabelos claros, com a qual normalmente os artistas representam o Cristo na 

tradição da pintura ocidental. 

Os historiadores Janson e Janson (1996, p. 251) supramencionados chegam a 

questionar “de onde provém a sensação de religiosidade desta cena?”; “o que identifica uma 

das figuras como Cristo?”. A não ser pelo intenso raio de luz, de sugestão simbólica, que vem 

do alto e ilumina o rosto e a mão de Cristo, este passaria despercebido. Também Mateus, 

protagonista da cena, não está em posição de destaque ao lado de Jesus. Sua imagem se 

“dilui” entre os demais participantes da cena e levamos certo tempo para “encontrá-lo” e 

identificá-lo. É quase necessário que leiamos sobre a obra para ter certeza de que Mateus é o 

senhor de barbas que, com o dedo indicador, aponta para si mesmo. Por todos estes detalhes 

realistas, consideramos que, de acordo com o conceito de Charaudeau e Maingueneau (2004, 

p. 94), “na subversão, a imitação permite desqualificar a autoridade do texto ou do gênero 

fonte.”, houve subversão no hipertexto, na Figura 77, em relação ao hipotexto, na Figura 74. 

Resumindo o que se analisou, nesta seção, podemos visualizar, de forma mais 

sintetizada, a relação de captação ou de subversão das obras em relação ao texto-fonte no 

seguinte gráfico, cuja escala da esquerda mostra a proporção numérica dos casos de captação 
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e subversão, conforme anunciado no início desta seção: trinta e cinco ocorrências de captação 

e vinte e cinco de subversão. 

Gráfico 2 – Captação e subversão: obras x texto-fonte 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Para concluir esta seção, conforme anunciamos no início, será feito breve 

comentário para estabelecermos relação entre as possíveis influências de tempo, espaço e 

estilo sobre as ocorrências de captação e subversão aqui apontadas. 

Pela análise realizada, a partir de obras compreendidas no período margeado pelos 

séculos XV e XXI, percebemos que, do período renascentista, nos séculos XV e XVI, à 

contemporaneidade, as obras produzidas nos períodos do Renascimento, Barroco, 

Neoclassicismo, Romantismo, Realismo e Simbolismo são, predominantemente, obras que 

apresentam relação de captação em relação ao texto original bíblico. Ao contrário disso, as 

obras produzidas, na Contemporaneidade, são as que apresentam maior incidência de 

subversão. Este dado é facilmente compreendido se pensarmos nas conduções religiosas e 

ideológicas que regeram estes períodos. Mesmo em épocas de valorização do pensamento 

racional, como o Renascimento, o Neoclassicismo e o Realismo, a força do pensamento 

religioso do catolicismo esteve em voga de forma muito intensa, fazendo com que os temas 

sacros fossem tomados como inspiração e as obras de arte, não só mantivessem a versão 

bíblica dos fatos, mas também fossem usadas como instrumento de divulgação dessas 

“verdades”. 



214 
 

 

Algumas exceções podem ser citadas, como, no caso do Renascimento e Barroco, 

estéticas predominantes nos séculos XVI e XVII, período em que temos a arte a serviço da 

religião. Entretanto, mesmo neste cenário, surge a obra de artistas como Michelangelo, no 

Renascimento; e Caravaggio e Artemisia Gentileschi, ambos do Barroco, que, embora tenham 

tomadoas cenas bíblicas como fonte de inspiração, fizeram representações tão realistas delas 

que até hoje causam polêmica e indignação aos mais fervorosos na fé católica. 

Outro exemplo de exceção entre os períodos que indicamos neste parágrafo é a 

época realista, no século XIX, cujos artistas adotaram, de forma intensa, a postura crítica; e 

alguns, além de crítica, anticlerical. Como exemplo, podemos citar o caso de uma das últimas 

obras analisadas, A origem do mundo, de Gustave Coubert. É lícito acrescentar que o fato de 

sabermos que Gustave Coubert foi líder do Realismo francês na pintura, no século XIX, 

contribui para o entendimento e aceitação da postura crítica, já que os artistas realistas 

estavam imbuídos destes propósitos de crítica e questionamento sociais (GOMBRICH, 1999, 

p. 511-513). Não é possível, diante da obra e desses informes sobre o autor, não estabelecer 

relação entre a obra e o seu momento de produção. O posicionamento ousado do autor diante 

da sociedade conservadora da época e a sua significação como um artista de vanguarda são 

informações que contribuem, indiretamente, para confirmar o caráter desmistificador que 

estamos atribuindo à obra. 

Também constatamos que as obras derivadas de conteúdo mais irreverentes são 

obras, na maioria, produzidas na contemporaneidade. Esse dado nos leva a afirmar que, em 

época de maior liberdade artística, definida desde o evento das vanguardas europeias, no final 

do século XIX e início do século XX, os artistas puderam ousar e fugir do padrão clássico de 

representação, gerando, assim, obras mais questionadoras, o que resultou em muitos casos de 

ocorrências intertextuais de subversão temática. 
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6 A CHEGADA: A CONTRIBUIÇÃO DESTA PESQUISA 

 

Desde os momentos iniciais desta pesquisa, sabíamos que não seria fácil a sua 

realização. Desde as primeiras ideias, quando nos decidimos pelo tema “intertextualidade”, e, 

mais ainda, quando optamos pela escolha do corpus aqui analisado, sabíamos que estávamos 

entrando em um campo teórico que nos poderia levar a infindáveis questionamentos e que, 

apesar dos estudos já realizados, deparar-nos-íamos com dúvidas que nos acompanhariam até 

a finalização desta pesquisa. Sabíamos também das possibilidades de muitas divergências no 

entorno do caminho que resolvemos trilhar: a análise de um corpus predominantemente não 

verbal. Mesmo assim, o amor ao conhecimento, a motivação pela descoberta do novo e o 

desejo de ampliar as fronteiras dos estudos linguísticos nos mantiveram firmes no propósito 

de seguir em frente com a proposta de investigação. 

Adentrar no universo das análises intertextuais é lançar-se em um mundo aberto 

ao infinito e cheio de percalços minimamente previsíveis, portanto, predominantemente 

imprevisíveis, não só pelas infindáveis possibilidades de investigação diante do também 

infindável universo de exemplos, mas também pela carência de estudos teóricos que abranjam 

todas estas possibilidades de análise. Embora conscientes desses obstáculos, seguimos em 

frente, fiéis ao propósito de contribuir com nova investigação que possa ser significativa à 

construção do conhecimento linguístico. 

Passado o instante inicial da decisão de pesquisarmos no campo da 

intertextualidade, em torno do diálogo entre obras de arte, partimos para a busca do aporte 

teórico que nos fundamentaria esta busca. Nesta pesquisa da fundamentação teórica, 

constatamos que a grande maioria dos estudos já realizados volta-se para os textos verbais, 

mais, especificamente, para os literários e publicitários. No entanto, verificamos, também, a 

existência de uma vertente com linha investigativa que vem se debruçando sobre o estudo do 

diálogo entre textos não verbais. Essa possibilidade despertou o nosso interesse de modo 

especial. 

Em seguida, deparamo-nos com a dificuldade de definir um recorte que guiasse a 

nossa análise. As infinitas possibilidades de delimitação do corpus também implicaram em 

uma difícil decisão. Contudo, a constatação de que, entre as muitas possibilidades de 
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delimitação, tínhamos um número alto de ocorrências intertextuais entre obras de arte de 

temática bíblica e, ainda, a possibilidade de leitura da relação entre estas representações 

artísticas sacras e o texto bíblico que as originou fortaleceram a nossa decisão de optarmos 

por este corpus. Assim, intensificou-se a curiosidade no sentido de investigar os tipos de 

relações intertextuais entre estes pares de obras de temática bíblica, as PIH, e a relação delas 

com o texto-fonte, a Bíblia. 

Antes de iniciarmos a análise, sentimos necessidade de prestarmos 

esclarecimentos sobre o conceito de texto que adotamos na tese, já que nos afastamos do 

conceito tradicional de texto, cujo sentido limita-se a definir “texto” apenas como realização 

verbal, e abraçamos o conceito de texto no sentido em que este é entendido, na concepção 

moderna, pela linguística contemporânea, que vê o texto de modo mais abrangente, como um 

evento sociocognitivista de comunicação, o qual envolve diferentes linguagens, seja verbal, 

seja não verbal, ou uma mescla de ambas. Além disso, enfatizamos, ainda, com relação a esse 

conceito, a ideia de que um texto não se plenifica apenas na sua materialidade verbal e/ou não 

verbal, ele só permitirá construção de sentido plena se estabelecermos relação significativa 

entre os elementos do seu cotexto e do seu contexto, o que corrobora a ideia de texto como 

evento sociocognitivo. Feita esta discussão em torno do conceito de texto, seguimos com a 

apresentação da teoria de Genette (2010), dando destaque ao que foi o nosso foco de 

interesse: as práticas intertextuais hiperestéticas. 

Após parafrasearmos Genette (2010), tornou-se imprescindível elencarmos 

algumas questões sobre certos pontos da teoria que consideramos plausíveis de indagações. 

Com esta intenção, listamos oito questões organizadas sob o título de Revisando a teoria de 

Genette, visando à discussão em torno dos referidos pontos. Sumarizando as questões 

abordadas, temos a seguinte lista de questionamentos: a) discussão sobre a concepção de texto 

mencionada por Genette (2010); b) questionamento dos termos, intertextualidade e 

hipertextualidade, utilizados por Genette (2010); c) definição de PIH; d) distinção entre os 

seguintes processos transtextuais: transformação e imitação; e) definição das fronteiras entre 

as funções textuais lúdica, satírica e séria; f) distinção entre paródia e travestimento; g) 

localização das PIH no quadro das práticas hipertextuais; e h) aceitação dos processos 

intertextuais de copresença como constitutivos dos processos intertextuais de derivação. 
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Ainda com a intenção de revisar a teoria de Genette (2010), chegamos, após os 

questionamentos ora mencionados, a um dos pontos cruciais da tese: a apresentação da nossa 

proposta teórico-metodológica para as PIH a partir do estudo de Genette (2010). Nessa seção, 

propusemos duas novas categorias para as PIH: austerismo e transfiguração. Estas duas 

foram acrescidas às três já apontadas na análise de Genette (2010): transposição, paródia 

etravestimento. Para a definição destas novas categorias, elegemos quatro critérios de 

julgamento a partir dos quais analisamos os pares de obras: função, estilo, conteúdo e 

desmistificação. Observando as PIH do corpus por meio destes critérios, percebemos que 

algumas ocorrências aproximavam-se da paródia, já definida por Genette (2010), mas, ao 

mesmo tempo, afastavam-se dela por não apresentarem função lúdica. A estas ocorrências 

denominamos austerismo em função da ausência do lúdico, que resultou na seriedade das 

críticas contidas nestas. Ao mesmo tempo, percebemos também que algumas ocorrências 

aproximavam-se do travestimento, categoria que se caracteriza, em especial, pela ocorrência 

de mudança de estilo e pela função satírica do hipertexto em relação ao hipotexto, entretanto 

os referidos exemplos não poderiam ser considerados exemplos de travestimento, porque, 

embora tenha havido mudança de estilo, não houve intenção satírica. Em função destas 

constatações, redefinimos o quadro das PIH, considerando-as, a partir de então, em dois 

subgrupos: 1º) as PIH sérias: transposição, austerismo e transfiguração; e 2º) as PIH não 

sérias: paródia e travestimento. Verificamos, também, confirmando mais uma das nossas 

suposições, que esses processos intertextuais derivacionais hiperestéticos se realizam por 

meio de alusões, ora alusões por meio dos títulos, ora por meio dos personagens ou por meio 

da ambientação, ou, ainda, pela justaposição de dois ou três elementos. 

Concluídas estas observações teóricas, o nosso próximo passo foi apresentar a 

metodologia definida para a realização da análise. Para esta explanação da metodologia, 

organizamos as ideias a serem apresentadas em torno dos seguintes itens: 1º) O método de 

abordagem: o indutivo, segundo Gil (2008); 2º) O método de procedimento: o comparativo, 

segundo Gil (2008). Para a realização desta etapa, recorremos ao método comparativo de 

Feldman (2012) e ao modelo de análise de Barthes (1986); 3º) A coleta do corpus realizada 

por meio da amostragem não probabilística, de acordo com Mattar (1996); 4º) A apresentação 

do quadro com amostra de análise composta com os trinta pares de obras que foram 

analisados; e 5º) As etapas da análise de dados desenvolvidas em cinco momentos: leitura 

crítica e revisão da teoria de Genette, análise temática do corpus, análise plástica, icônica e 
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linguística das obras, análise intertextual das obras e apresentação da proposta teórico-

metodológica. 

Por meio desta metodologia, chegamos ao cerne da questão desta tese: a 

demonstração da amostra de análise. Esta demonstração foi feita em duas etapas. Em primeiro 

lugar, demonstramos a análise das categorias de PIH; e, em segundo, a relação de captação ou 

subversão entre as obras analisadas e o texto-fonte. Para exemplificar as categorias, 

selecionamos três exemplos de cada uma das cinco categorias apontadas: transposição, 

paródia, austerismo, travestimento e transfiguração, perfazendo um total de quinze casos 

destacados. A análise desta amostra e das demais PIH do corpus foi realizada segundo o 

modelo proposto por nós com base em Feldman (2012) e Barthes (1996). Considerando todo 

o corpus da tese, a totalidade de sessenta obras analisadas, incluindo estas da amostra ora 

destacadas, obtivemos os seguintes números: cinco casos de transposição; três casos de 

paródia; onze de austerismo; três de travestimento; e oito ocorrências de transfiguração. 

Dessa forma, reiteramos aqui a constatação de que, a partir desses números definidos pela 

análise, é possível observar que o resultado obtido nos coloca diante de um fato curioso: o 

maior número de ocorrência das categorias, identificadas nos exemplos do corpus, é 

exatamente em relação às duas categorias novas, austerismo e transfiguração. Ou seja, 

aquelas que foram definidas por nós. Isso significa dizer que o maior número de ocorrências 

intertextuais detectadas no corpus em estudo não se encaixa nas três categorias anteriormente 

definidas por Genette (2010) em seus estudos preliminares. Esta constatação confirmou a 

necessidade de redefinição das categorias para as PIH, conforme sugerimos na nossa hipótese 

principal. 

Na segunda parte da análise, Captações e subversões, apresentamos o resultado da 

análise feita em torno da relação entre as obras de arte, representações de cenas bíblicas, aqui 

consideradas como hipertextos; e o texto-fonte, a Bíblia, este na função de hipotexto. O 

resultado da análise nos revelou uma predominância das ocorrências de captação em 

comparação às de subversão. Para exemplificar as relações de captação e subversão, 

escolhemos, do mesmo modo que fizemos com os exemplos das categorias, ou seja, três 

exemplos de cada uma das ocorrências, sendo três de ocorrências de captação e três de 

ocorrências de subversão. O resultado encontrado, com predominância das ocorrências de 

captação, aponta para o que já imaginávamos a partir das observações iniciais. Apesar do 

número significativo de ocorrências de subversão, cujo objetivo é questionar o sentido 
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original do texto-fonte, ainda é predominante o número de ocorrências de captação. Este 

resultado é absolutamente justificável pelo contexto no qual a grande maioria destas obras foi 

produzida, que é o de uma sociedade ocidental, em grande parte, seguidora da tradição 

judaico-cristã, esteticamente continuadora da tradição artística academicista definida pela 

linhagem greco-romana, que teve consolidação no mundo ocidental a partir da época 

renascentista. Esta percepção nos faz concluir que a produção artística de obras sacras 

baseadas em textos bíblicos sofre forte influência da crença religiosa dominante em 

determinado tempo e espaço. Se mudássemos este contexto, com certeza, alteraríamos os 

nossos resultados. 

Concluídas as etapas da análise, retomamos nesta reflexão final o nosso 

pressuposto básico que, no início da tese, apontou para a possibilidade de definirmos novas 

categorias para as PIH, além daquelas já definidas por Genette (2010). Esta hipótese foi 

confirmada por nós com a criação das duas novas categorias: austerismo e transfiguração. 

Junto a esta hipótese principal, outras constatações, propostas em forma de objetivos 

específicos, também se confirmaram, como a aplicabilidade de parte da terminologia adotada 

por Genette (2010), paródia, travestimento e transposição, para os casos de ocorrências 

intertextuais verbais, que puderam ser aplicadas às ocorrências intertextuais não verbais, as 

PIH, embora estas três citadas não tenham sido suficientes para categorizá-las de forma mais 

abrangente. 

Constatamos também que o momento histórico, a filiação estética e o tipo de 

linguagem artística influenciam significativamente na caracterização e nos objetivos das PIH, 

uma vez que estes aspectos artístico-culturais são definidores das funções textual-discursivas 

que as PIH possam apresentar, ou seja, em função deles, define-se o uso das estratégias de 

captação ou de subversão. Esses aspectos também exercem forte influência sobre a definição 

das categorias das PIH, já que a construção de sentido das obras derivadas, os hipertextos, 

está diretamente ligada ao contexto de vida dos artistas, que inclui momento histórico e 

filiação ideológica e estética. Ao retomar uma obra e transformá-la por meio do recurso da 

intertextualidade, o artista não consegue ficar imune às influências da sociedade na qual está 

inserido, assim sendo, sua criação apresenta, no cotexto, vestígios do contexto. O mesmo vale 

para as obras originais, os hipotextos. Mesmo nestes, nos quais se percebe, em maioria, que o 

artista quis expressaruma representação fidedigna do texto-fonte, ainda assim, inúmeras 

vezes, o artista deixa transparecer, na obra, marcas da influência ideológica, estética ou 
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religiosa do seu tempo que, muitas vezes, alteram, mesmo que seja em parte, o sentido do 

texto-fonte. E, mesmo considerando aqueles que, num gesto de vanguarda, afastam-se das 

ideias predominantes no seu tempo e inovam em função de uma ideia de vanguarda para a 

época, também nestes casos as obras revelam a influência destes aspectos históricos, 

religiosos e ideológicos de vanguarda, como é o caso de algumas obras dos artistas 

Michelangelo, Caravaggio e Artemísia Gentileschi, que integram o corpus desta tese. 

Apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa, não podemos dar por 

encerrada a investigação sobre o tema enfocado. Consideramos a nossa busca apenas um 

começo daquilo que pode ainda vir a ser definido sobre as PIH, as práticas intertextuais 

hiperestéticas apontadas por Genette (2010), até mesmo porque, cônscios da existência de 

lacunas em nosso trabalho, sabemos, com segurança, que não podemos considerá-lo uma 

pesquisa inalterável e absolutamente concluída. Partindo do princípio de que o conhecimento 

está sempre em processo de construção, acreditamos que a pesquisa realizada por nós nesta 

tese poderá servir de ponto de partida para novos estudos das ocorrências intertextuais 

hiperestéticas, contribuindo, assim, em âmbito restrito, para o aprofundamento dos estudos 

intertextuais; e, em âmbito maior, para a ampliação das fronteiras do saber linguístico. 

A partir desta pesquisa, acreditamos, como afirmamos no parágrafo anterior, na 

possibilidade de novos trabalhos que possam aprofundar a investigação em torno das práticas 

intertextuais hiperestéticas, e, talvez, até mesmo, questionar o que definimos neste estudo, ou 

ainda, realizar, a partir dele, a descoberta de novas categorias não definidas por nós nesta tese. 

Acreditamos também que esta investigação, ora realizada, poderá ser útil a novas pesquisas, 

não só no âmbito do conhecimento linguístico, mas também em outras áreas que envolvam o 

estudo de intertextualidade entre textos não verbais, especialmente, obras de arte, em áreas 

como a Estética e a História da Arte. A abordagem linguística aqui realizada, a partir da teoria 

de Genette (2010), poderá servir de aporte teórico para outras leituras intertextuais em outros 

campos do conhecimento, para além do universo linguístico. 
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ANEXO A – OS FRAGMENTOS BÍBLICOS DESTACADOS NA AANÁLISE 

 

1) TEMA: O nascimento de Jesus 

FRAGMENTO BÍBLICO: Lucas 2: 1-23 

 

E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o 

mundo se alistasse (Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria). 

E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da 

cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de 

Davi), A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 

E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. 

E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, 

porque não havia lugar para eles na estalagem. 

Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as 

vigílias da noite, o seu rebanho. 

E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e 

tiveram grande temor. 

E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será 

para todo o povo: 

Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 

E isto vos será por sinal: Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. 

E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a 

Deus, e dizendo: 

Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens. 

E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos 

outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. 

E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. 

E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita; 

E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. 

Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. 
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E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, 

como lhes havia sido dito. 

E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de 

Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 

E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, 

para o apresentarem ao Senhor (Segundo o que está escrito na lei do Senhor: Todo o macho 

primogênito será consagrado ao Senhor). 

 

2) TEMA: Ressurreição 

FRAGMENTO BÍBLICO: Marcos 16: 1-8 

 

Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram 

especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. 

No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, 

perguntando umas às outras: “Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro?” 

Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. 

Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e 

ficaram amedrontadas. 

“Não tenham medo”, disse ele. “Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi 

crucificado. Ele ressuscitou! Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. 

Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ‘Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá 

vocês o verão, como ele lhes disse’. 

Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a 

ninguém, porque estavam amedrontadas. 

 

3) TEMA: O Juízo Final 

FRAGMENTO BÍBLICO: Apocalipse 20: 1-15 

 

Vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. 

Ele se apoderou do dragão, da antiga serpente, isto é, do Diabo e Satanás, e o amarrou por mil 

anos, e o lançou no abismo, do qual fechou a porta e a selou sobre ele, para que ele não 
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enganasse mais as nações até que fossem cumpridos os mil anos; e depois disto cumpre que 

ele seja solto por um pouco de tempo. 

Vi também tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas 

daqueles que tinham sido decapitados por amor do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, 

e os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca na testa nem 

na mão; eles viveram e reinaram com Cristo mil anos. 

Os outros mortos não viveram até que fossem cumpridos os mil anos. Esta é a primeira 

ressurreição. 

Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes a segunda 

morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 

mil anos. 

Quando forem cumpridos os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as 

nações que estão nos quatro cantos da terra, a Gogue e a Magogue, e a reuni-las para a guerra, 

cujo número é como a areia do mar. 

Subiram sobre a largura da terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. 

Mas desceu fogo de céu e os devorou; e o Diabo que os seduzia foi lançado no lago de fogo e 

enxofre, onde se acham a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos 

séculos dos séculos. 

Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o 

céu; e lugar nenhum foi achado para eles. 

Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono; livros foram abertos, e foi 

aberto outro livro que é o da vida; e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam 

escritas nestes livros segundo as suas obras. 

O mar entregou os mortos que nele havia; a morte e o Hades entregaram os mortos que neles 

havia; e cada um foi julgado segundo as suas obras. 

A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 

Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. 
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4) TEMA: Adão e Eva (A expulsão do paraíso) 

FRAGMENTO BÍBLICO: Gênesis 3: 1-24 

 

Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. 

E ela perguntou à mulher: “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das 

árvores do jardim’?” 

Respondeu a mulher à serpente: “Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus 

disse: ‘Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do 

contrário vocês morrerão’”. 

Disse a serpente à mulher: “Certamente não morrerão! 

Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, 

conhecedores do bem e do mal”. 

Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além 

disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu 

marido, que comeu também. 

Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus; então juntaram folhas de 

figueira para cobrir-se. 

Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando 

soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 

Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: “Onde está você?” 

E ele respondeu: “Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu; por isso 

me escondi”. 

E Deus perguntou: “Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da 

qual lhe proibi comer?” 

Disse o homem: “Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, 

e eu comi”. 

O Senhor Deus perguntou então à mulher: “Que foi que você fez? “Respondeu a mulher: “A 

serpente me enganou, e eu comi”. 

Então o Senhor Deus declarou à serpente: “Já que você fez isso, maldita é você entre todos os 

rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens! Sobre o seu ventre você rastejará, e 

pó comerá todos os dias da sua vida. 

Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela; este lhe 

ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar”. 



232 
 

 

À mulher, ele declarou: “Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; com 

sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará”. 

E ao homem declarou: “Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore 

da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa; com sofrimento 

você se alimentará dela todos os dias da sua vida. 

Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. 

Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado; 

porque você é pó e ao pó voltará”. 

Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. 

O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. 

Então disse o Senhor Deus: “Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e 

o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e 

viva para sempre”. 

Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora 

tirado. 

Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada 

flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. 

 

5) TEMA: Jesus jovem 

FRAGMENTO BÍBLICO: Isaías 53: 2 

 

Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não 

tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o 

desejássemos. 

 

6) TEMA: São Miguel Arcanjo 

FRAGMENTO BÍBLICO: Apocalipse 12: 7-9 

 

Houve no céu uma guerra, pelejando Miguel e seus anjos contra o dragão. O dragão e seus 

anjos pelejaram, e não prevaleceram; nem o seu lugar se achou mais no céu. 
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Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que 

engana todo o mundo; sim, foi precipitado na terra, e precipitados com ele os seus anjos. 

 

7) TEMA: A criação de Adão 

FRAGMENTO BÍBLICO: Gênesis 1: 27 

 

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. 

 

8) TEMA: A crucificação 

FRAGMENTO BÍBLICO: João 19: 1-38 

 

E, chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes, e os anciãos do povo, formavam 

juntamente conselho contra Jesus, para o matarem; E maniatando-o, o levaram e entregaram 

ao presidente Pôncio Pilatos. 

Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as trinta moedas 

de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue 

inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. 

E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. 

E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las 

no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. 

E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para sepultura 

dos estrangeiros. 

Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. 

Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: Tomaram as trinta moedas de prata, 

preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, 

E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. 

E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o Rei dos 

Judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. 

E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. 

Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? 

E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/19/1-38
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Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele 

que quisesse. 

E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. 

Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás, ou 

Jesus, chamado Cristo? 

Porque sabia que por inveja o haviam entregado. 

E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão 

desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. 

Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e 

matasse Jesus. 

E, respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles 

disseram: Barrabás. 

Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja 

crucificado. 

O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja 

crucificado. 

Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as 

mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. 

E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. 

Então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. 

E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a 

coorte. 

E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate; E, tecendo uma coroa de espinhos, 

puseram-lha na cabeça, e em sua mão direita uma cana; e, ajoelhando diante dele, o 

escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos judeus. 

E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. 

E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o 

levaram para ser crucificado. 

E, quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a 

levar a sua cruz. 

E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz: Lugar da Caveira, deram-lhe a beber 

vinagre misturado com fel; mas ele, provando-o, não quis beber. 
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E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o 

que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica 

lançaram sortes. 

E, assentados, o guardavam ali. 

E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. 

E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita, e outro à esquerda. 

 

9) TEMA: Anunciação 

FRAGMENTO BÍBLICO: Lucas 1: 26-38 

 

No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, 

chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era 

José; a virgem chamava-se Maria. 

E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo. 

Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria 

esta saudação. 

Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste graça diante de Deus. 

Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. 

Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de 

Davi, seu pai; ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 

Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? 

Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá 

com a sua sombra; por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de 

Deus. 

E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês 

para aquela que diziam ser estéril. 

Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. 

Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua 

palavra. E o anjo se ausentou dela. 
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10) TEMA: O jardim do Éden 

FRAGMENTO BÍBLICO: Gênesis 2: 1-15 

 

Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. 

E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a 

sua obra, que tinha feito. 

E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que 

Deus criara e fizera. 

Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados; no dia em que o Senhor Deus 

fez a terra e os céus, 

E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não 

brotava; porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem 

para lavrar a terra. 

Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. 

E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; 

e o homem foi feito alma vivente. 

E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem que tinha 

formado. 

 

11) TEMA: Jesus e Maria Madalena 

FRAGMENTO BÍBLICO: João 20: 1-18 

 

E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda 

escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. 

Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: 

Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. 

Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. 

E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e 

chegou primeiro ao sepulcro. 

E, abaixando-se, viu no chão os lençóis; todavia não entrou. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/20/1-18
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Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, E 

que o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado 

num lugar à parte. 

Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. 

Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. 

Tornaram, pois, os discípulos para casa. 

E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para 

o sepulcro. 

E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e 

outro aos pés. 

E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e 

não sei onde o puseram. 

E, tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. 

Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, 

disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. 

Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer: Mestre. 

Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus 

irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 

Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isto. 

 

12) TEMA: Deus 

FRAGMENTO BÍBLICO: Apocalipse 1: 13-18 

 

“E no meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho do homem, vestido até aos pés de uma 

roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. 

E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como 

chama de fogo; 

E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, 

e a sua voz como a voz de muitas águas. 

E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o 

seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 
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E eu, quando vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: 

Não temas; Eu sou o primeiro e o último. 

E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as 

chaves da morte e do inferno”. 

 

13) TEMA: A sagrada família 

FRAGMENTO BÍBLICO: Mateus 19: 1-11 

 

E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia, e dirigiu- se aos confins 

da Judeia, além do Jordão; 

E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. 

Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar 

sua mulher por qualquer motivo? 

Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio 

macho e fêmea os fez, 

E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só 

carne? 

Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o 

homem. 

Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? 

Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas 

mulheres; mas ao princípio não foi assim. 

Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de 

fornicação, e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a repudiada também 

comete adultério. 

Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não 

convém casar. 

Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi 

concedido. 
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14) TEMA: A última ceia 

FRAGMENTO BÍBLICO: Lucas 22: 7-38 

 

Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro 

pascal. 

Jesus enviou Pedro e João, dizendo: “Vão preparar a refeição da Páscoa”. 

“Onde queres que a preparemos?”, perguntaram eles. 

Ele respondeu: “Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de 

água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. 

E digam ao dono da casa: O Mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei 

comer a Páscoa com os meus discípulos? 

Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os 

preparativos”. 

Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. 

Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. 

E disse-lhes: “Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. 

Pois eu digo: Não comerei dela novamente até que se cumpra no Reino de Deus”. 

Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: “Tomem isto e partilhem uns com os outros. 

Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o Reino de Deus”. 

Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: “Isto é o meu corpo 

dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim”. 

Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: “Este cálice é a nova aliança no 

meu sangue, derramado em favor de vocês. 

”Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. 

O Filho do homem vai, como foi determinado; mas ai daquele que o trair!” 

Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. 

Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. 

Jesus lhes disse: “Os reis das nações dominam sobre elas; e os que exercem autoridade sobre 

elas são chamados benfeitores. 

Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, 

e aquele que governa, como o que serve. 

Pois quem é maior: o que está à mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou 

entre vocês como quem serve. 
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Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. 

E eu designo a vocês um Reino, assim como meu Pai o designou a mim, 

para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu Reino e sentar-se em tronos, 

julgando as doze tribos de Israel. 

“Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. 

Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E, quando você se converter, fortaleça 

os seus irmãos”. 

 Mas ele respondeu: “Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte”. 

Respondeu Jesus: “Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará 

que me conhece”. 

Então Jesus lhes perguntou: “Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, 

faltou alguma coisa?” “Nada”, responderam eles. 

Ele lhes disse: “Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem; e, se 

não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. 

Está escrito: 'E ele foi contado com os transgressores'; e eu digo que isso precisa cumprir-se 

em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir”. 

Os discípulos disseram: “Vê, Senhor, aqui estão duas espadas”. “É o suficiente!”, respondeu 

ele. 

 

15) TEMA: Maria e o filho morto 

FRAGMENTO BÍBLICO: Mateus 27: 55-58 

 

 Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam; tinham seguido Jesus desde a 

Galileia para o servir. 

Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de 

Zebedeu. 

À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, 

foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-o. 

Obs.: O fato de o corpo ter sido entregue aos braços de Maria não consta na Bíblia, mas faz 

parte da tradição crer nisso, pois, como disse o Evangelho de São João, ela estava presente na 

crucificação e, com certeza, deve ter ficado até o fim já que permanecia de pé, mesmo 

sofrendo muito vendo seu filho morrer. 
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16) TEMA: Maria, mãe de Jesus 

FRAGMENTO BÍBLICO: Mateus 1: 18; 20 

 

Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a 

José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 

Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, 

pretendia anular o casamento secretamente. 

Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: "José, 

filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do 

Espírito Santo”. 

 

17) TEMA: A origem do mundo 

FRAGMENTO BÍBLICO: Gênesis, 1: 1-3 

 

No princípio Deus criou os céus e a terra. [1] 

Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia 

sobre a face das águas. 

Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 

 

18) TEMA: Vocação de São Mateus 

FRAGMENTO BÍBLICO: Mateus 9: 9-13 

 

Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: 

Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos 

e pecadores e sentaram-se com Jesus e com seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, 

perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso Mestre com os publicanos e pecadores? 

Mas Jesus, ouvindo-o, disse: Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Porém 

ide aprender o que significa: Misericórdia quero, e não holocaustos; pois não vim chamar os 

justos, mas os pecadores. 

 

http://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_1_18/
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ANEXO B - OS TRINTA FRAGMENTOS BÍBLICOS 

 

1) TEMA: Deus 

FRAGMENTO BÍBLICO: Apocalipse 1: 13-18 

 

“E no meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho do homem, vestido até aos pés de uma 

roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. 

E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como 

chama de fogo; 

E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, 

e a sua voz como a voz de muitas águas. 

E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o 

seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 

E eu, quando vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: 

Não temas; Eu sou o primeiro e o último. 

E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as 

chaves da morte e do inferno”. 

 

2) TEMA: A origem do mundo 

FRAGMENTO BÍBLICO: Gênesis, 1: 1-3 

 

No princípio Deus criou os céus e a terra. [1] 

Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia 

sobre a face das águas. 

Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 

 

3) TEMA: O jardim do Éden 

FRAGMENTO BÍBLICO: Gênesis 2: 1-15 

 

Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. 
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E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a 

sua obra, que tinha feito. 

E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que 

Deus criara e fizera. 

Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados; no dia em que o Senhor Deus 

fez a terra e os céus, 

E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não 

brotava; porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem 

para lavrar a terra. 

Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. 

E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; 

e o homem foi feito alma vivente. 

E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem que tinha 

formado. 

 

4) TEMA: A criação de Adão 

FRAGMENTO BÍBLICO: Gênesis 1: 27 

 

Criou Deus o homem à sua imagem, 

à imagem de Deus o criou; 

homem e mulher os criou. 

 

5) TEMA: Adão e Eva (A expulsão do paraíso) 

FRAGMENTO BÍBLICO: Gênesis 3: 1-24 

 

Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. 

E ela perguntou à mulher: “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das 

árvores do jardim’?” 

Respondeu a mulher à serpente: “Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus 

disse: ‘Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do 

contrário vocês morrerão’”. 



244 
 

 

Disse a serpente à mulher: “Certamente não morrerão! 

Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, 

conhecedores do bem e do mal”. 

Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além 

disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu 

marido, que comeu também. 

Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus; então juntaram folhas de 

figueira para cobrir-se. 

Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando 

soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 

Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: “Onde está você?” 

E ele respondeu: “Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu; por isso 

me escondi”. 

E Deus perguntou: “Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da 

qual lhe proibi comer?” 

Disse o homem: “Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, 

e eu comi”. 

O Senhor Deus perguntou então à mulher: “Que foi que você fez? “Respondeu a mulher: “A 

serpente me enganou, e eu comi”. 

Então o Senhor Deus declarou à serpente: “Já que você fez isso, maldita é você entre todos os 

rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens! Sobre o seu ventre você rastejará, e 

pó comerá todos os dias da sua vida. 

Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela; este lhe 

ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar”. 

À mulher, ele declarou: “Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; com 

sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará”. 

E ao homem declarou: “Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore 

da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa; com sofrimento 

você se alimentará dela todos os dias da sua vida. 

Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. 

Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte a terra, visto que dela foi tirado; 

porque você é pó e ao pó voltará”. 

Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. 
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O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. 

Então disse o Senhor Deus: “Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e 

o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e 

viva para sempre”. 

Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora 

tirado. 

Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada 

flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. 

 

6) TEMA: Anunciação 

FRAGMENTO BÍBLICO: Lucas 1: 26-38 

 

No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, 

chamada Nazaré. 

a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José; a virgem 

chamava-se Maria. 

E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo. 

Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a penar no que significaria esta 

saudação. 

Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste graça diante de Deus. 

Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. 

Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de 

Davi, seu pai; 

ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 

Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? 

Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá 

com a sua sombra; por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de 

Deus. 

E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês 

para aquela que diziam ser estéril. 

Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. 
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Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua 

palavra. E o anjo se ausentou dela. 

 

7) TEMA: O nascimento de Jesus 

FRAGMENTO BÍBLICO: Lucas 2: 1-23 

 

E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o 

mundo se alistasse (Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria). 

E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da 

cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de 

Davi), A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 

E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. 

E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, 

porque não havia lugar para eles na estalagem. 

Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as 

vigílias da noite, o seu rebanho. 

E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e 

tiveram grande temor. 

E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será 

para todo o povo: 

Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 

E isto vos será por sinal: Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. 

E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a 

Deus, e dizendo: 

Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens. 

E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos 

outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. 

E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. 

E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita; 

E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. 

Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. 
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E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, 

como lhes havia sido dito. 

E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de 

Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 

E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram-no a 

Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor (Segundo o que está escrito na lei do Senhor: Todo 

o macho primogênito será consagrado ao Senhor). 

 

8) TEMA: Maria, mãe de Jesus 

FRAGMENTO BÍBLICO: Mateus 1: 18; 20 

 

Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a 

José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 

Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: “José, 

filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do 

Espírito Santo. 

 

9) TEMA: A sagrada família 

FRAGMENTO BÍBLICO: Mateus 19: 1-11 

 

E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia, e dirigiu- se aos confins 

da Judeia, além do Jordão; 

E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. 

Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar 

sua mulher por qualquer motivo? 

Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio 

macho e fêmea os fez, 

E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só 

carne? 

Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o 

homem. 

http://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_1_18/
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Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? 

Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas 

mulheres; mas ao princípio não foi assim. 

Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de 

fornicação, e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a repudiada também 

comete adultério. 

Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não 

convém casar. 

Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi 

concedido. 

 

10) TEMA: Jesus jovem 

FRAGMENTO BÍBLICO: Isaías 53: 2 

 

Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não 

tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o 

desejássemos.  

 

11) TEMA: A última ceia 

FRAGMENTO BÍBLICO: Lucas 22: 1-38 

 

Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro 

pascal. 

Jesus enviou Pedro e João, dizendo: “Vão preparar a refeição da Páscoa”. ”Onde queres que a 

preparemos?”, perguntaram eles. 

Ele respondeu: “Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de 

água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. 

E digam ao dono da casa: O Mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei 

comer a Páscoa com os meus discípulos? 

Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os 

preparativos”. 
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Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. 

Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. 

E disse-lhes: “Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. 

Pois eu digo: Não comerei dela novamente até que se cumpra no Reino de Deus”. 

Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: “Tomem isto e partilhem uns com os outros. 

Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o Reino de Deus”. 

Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: “Isto é o meu corpo 

dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim”. 

Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: “Este cálice é a nova aliança no 

meu sangue, derramado em favor de vocês. 

”Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. 

O Filho do homem vai, como foi determinado; mas ai daquele que o trair!” 

Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. 

Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. 

Jesus lhes disse: “Os reis das nações dominam sobre elas; e os que exercem autoridade sobre 

elas são chamados benfeitores. 

Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, 

e aquele que governa, como o que serve. 

Pois quem é maior: o que está à mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou 

entre vocês como quem serve. 

Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. 

E eu designo a vocês um Reino, assim como meu Pai o designou a mim, 

para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu Reino e sentar-se em tronos, 

julgando as doze tribos de Israel. 

“Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. 

Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E, quando você se converter, fortaleça 

os seus irmãos”. 

Mas ele respondeu: “Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte”. 

Respondeu Jesus: “Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará 

que me conhece”. 

Então Jesus lhes perguntou: “Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, 

faltou alguma coisa?” “Nada”, responderam eles. 
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Ele lhes disse: “Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem; e, se 

não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. 

Está escrito: 'E ele foi contado com os transgressores'; e eu digo que isso precisa cumprir-se 

em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir”. 

Os discípulos disseram: “Vê, Senhor, aqui estão duas espadas”. “É o suficiente!”, respondeu 

ele. 

 

12) TEMA: A crucificação 

FRAGMENTO BÍBLICO: João 19: 1-38 

 

E, chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes, e os anciãos do povo, formavam 

juntamente conselho contra Jesus, para o matarem; E maniatando-o, o levaram e entregaram 

ao presidente Pôncio Pilatos. 

Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as trinta moedas 

de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, Dizendo: Pequei, traindo o sangue 

inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. 

E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. 

E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las 

no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. 

E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para sepultura 

dos estrangeiros. 

Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. 

Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: Tomaram as trinta moedas de prata, 

preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, 

E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. 

E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o Rei dos 

Judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. 

E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. 

Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? 

E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. 

Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele 

que quisesse. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/19/1-38
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E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. 

Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás, ou 

Jesus, chamado Cristo? 

Porque sabia que por inveja o haviam entregado. 

E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão 

desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. 

Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram à multidão que pedisse Barrabás e 

matasse Jesus. 

E, respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles 

disseram: Barrabás. 

Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja 

crucificado. 

O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja 

crucificado. 

Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as 

mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. 

E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. 

Então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. 

E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a 

coorte. 

E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate; E, tecendo uma coroa de espinhos, 

puseram-lha na cabeça, e em sua mão direita uma cana; e, ajoelhando diante dele, o 

escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos judeus. 

E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. 

E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o 

levaram para ser crucificado. 

E, quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a 

levar a sua cruz. 

E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz: Lugar da Caveira, deram-lhe a beber 

vinagre misturado com fel; mas ele, provando-o, não quis beber. 

E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o 

que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica 

lançaram sortes. 
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E, assentados, o guardavam ali. 

E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este e³ jesus, o rei dos judeus. 

E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita, e outro à esquerda. 

 

13) TEMA: Maria e o filho morto 

FRAGMENTO BÍBLICO: Mateus 27: 55-58 

 

Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam; tinham seguido Jesus desde a 

Galileia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de 

José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, 

que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos 

cedeu-o. 

Obs.: O fato de o corpo ter sido entregue aos braços de Maria não consta na Bíblia. Mas faz 

parte da tradição crer nisso, pois, como disse o evangelho de São João, ela estava presente na 

crucificação e com certeza deve ter ficado até o fim, já que permanecia de pé mesmo sofrendo 

muito vendo seu filho morrer. 

 

14) TEMA: Ressurreição de Jesus 

FRAGMENTO BÍBLICO: Marcos 16: 1-8 

 

Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram 

especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. 

No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, 

perguntando umas às outras: “Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro?” Mas, 

quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. 

Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e 

ficaram amedrontadas. 

“Não tenham medo”, disse ele. “Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi 

crucificado. Ele ressuscitou! Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. 

Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ‘Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá 

vocês o verão, como ele lhes disse’”. 
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Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a 

ninguém, porque estavam amedrontadas. 

 

15) TEMA: Jesus e Maria Madalena 

FRAGMENTO BÍBLICO: João 20: 1-18 

 

E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda 

escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. 

Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: 

Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. 

Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. 

E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e 

chegou primeiro ao sepulcro. 

E, abaixando-se, viu no chão os lençóis; todavia não entrou. 

Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, E 

que o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado 

num lugar à parte. 

Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. 

Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. 

Tornaram, pois, os discípulos para casa. 

E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para 

o sepulcro. 

E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e 

outro aos pés. 

E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e 

não sei onde o puseram. 

E, tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. 

Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, 

disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. 

Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer: Mestre. 

Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus 

irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 

Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isto. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/20/1-18
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16)  TEMA: Cristo e São Tomé 

FRAGMENTO BÍBLICO: João 20: 1-18 

 

Tomé, chamado Dídimo, um dos Doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. 

Os outros discípulos lhe disseram: “Vimos o Senhor!” Mas ele lhes disse: “Se eu não vir as 

marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não 

puser a minha mão no seu lado, não crerei”. 

Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de 

estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: “Paz seja com 

vocês!”. E Jesus disse a Tomé: “Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda a 

mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia”. 

Disse-lhe Tomé: “Senhor meu e Deus meu!”. 

Então Jesus lhe disse: “Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram”. 

 

17)  TEMA: Morte de Maria 

A passagem de Maria para a Eternidade. 

Frei Clarêncio Neotti, OFM 

 

Ao longo da história, tanto os teólogos quanto a piedade popular se dividiram na opinião se 

Maria morreu de fato ou se apenas adormeceu e foi levada ao céu em corpo e alma pelos 

anjos. A basílica em sua honra em Jerusalém chama-se exatamente “Dormitio Mariæ”, e um 

dos documentos mais antigos que temos sobre os últimos dias de Maria também leva esse 

título. O dogma da Assunção de Maria, proclamado em 1950, não dirimiu a questão, 

afirmando que “a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua 

vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste”. O corpo de Maria, elevado ao 

céu, podia já ser um corpo glorificado, como o de Jesus após a ressurreição. 

Tanto os que falam em morte natural de Maria quanto os que falam em sono profundo da Mãe 

de Deus têm seus bons argumentos. Estes últimos argumentam com sua conceição imaculada. 

Se a morte é consequência do pecado, Maria, sem pecado e sem sombra de pecado, não podia 

morrer. Lembram também que a imortalidade é uma característica da Igreja. Ora, sendo Maria 

o protótipo da Igreja, bem podia Deus realizar nela o que fará com a Igreja no final dos 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/20/1-18
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tempos, ou seja, ressuscitar os que morreram e “arrebatar com eles para as nuvens, ao 

encontro do Senhor nos ares os que ainda estão vivos” (Ts 4,16-17). 

Disponível em: <http://www.franciscanos.org.br/?page_id=5512#sthash.JOjDZ0yZ.dpuf>. 

Acesso em: 20 ago. 2015. 

 

18)  TEMA: São Pedro 

FRAGMENTO BÍBLICO: Lucas 5: 1-11 

 

 

“E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao 

lago de Genesaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago; e os pescadores, havendo 

descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, 

pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra; e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. 

E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para 

pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada 

apanhamos; mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande 

quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam 

no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira 

tal que quase iam a pique. E, vendo isso Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: 

Senhor, ausenta-te de mim, por que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara 

dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e, de igual 

modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse 

Jesus a Simão: Não temas; de agora em diante, serás pescador de homens. E, levando os 

barcos para terra, deixaram tudo e o seguiram.” 

 

19)  TEMA: A ressurreição de Lázaro 

FRAGMENTO BÍBLICO: João 11: 39-44 

 

Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é 

já de quatro dias. 

Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? 

 

http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Jesus/
http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Senhor/
http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Jesus/
http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Deus/
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Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: 

Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. 

Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, 

para que creiam que tu me enviaste. 

E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. 

E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. 

Disse-lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir. 

 

20)  TEMA: Davi 

FRAGMENTO BÍBLICO: Samuel 17: 40-51 

 

E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de 

pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda; e foi aproximando-se do 

filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi; e o que lhe levava o escudo ia 

adiante dele. E, olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, e 

de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com 

paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a 

mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: 

Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo; porém eu venho a ti em nome do 

Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o 

Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, E os corpos do arraial 

dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra; e toda a terra saberá que há 

Deus em Israel; E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem 

com lança; porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, 

levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao 

combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra e 

com a funda lha atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu 

sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com 

uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou; sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso 

correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o 

matou, e lhe cortou com ela a cabeça; Golias, o filisteu que por quarenta dias fizera toda a 

http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Jesus/
http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/L%C3%A1zaro/
http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Jesus/
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Israel tremer, foi derrotado por um jovem garoto cuja arma física era uma atiradeira e cinco 

pedras lisas. 

 

21)  TEMA: Davi e Abishag 

FRAGMENTO BÍBLICO: Reis 1: 8-11 

 

Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, 

mas ele não se aquecia. 

Por isso os seus servos lhe propuseram: “Vamos procurar uma jovem virgem que sirva o rei e 

cuide dele. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecê-lo”. 

Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram 

Abisague, uma sunamita, e a levaram ao rei. 

A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela.  

 

22)  TEMA: Davi e Beteseba 

FRAGMENTO BÍBLICO: Samuel 11: 1-5 

 

E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou 

Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel; e eles destruíram os filhos de Amom, 

e cercaram a Rabá; porém Davi ficou em Jerusalém. 

E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da 

casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando; e era esta mulher mui formosa 

à vista. 

E mandou Davi indagar quem era aquela mulher; e disseram: Porventura não é esta Bate-

Seba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? 

Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la; e ela veio, e ele se deitou com ela (pois já 

estava purificada da sua imundícia); então voltou ela para sua casa. 

E a mulher concebeu; e mandou dizer a Davi: Estou grávida. 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2sm/11/1-5
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23)  TEMA: Madalena 

FRAGMENTO BÍBLICO: Lucas 8: 1-3 

 

Depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do 

Reino de Deus. Os Doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido 

curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 

sete demônios; Joana, mulher de Cuza, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas 

outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. E junto à cruz de Jesus 

estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria mulher de Clopas, e Maria Madalena. 

 

24)  TEMA: Salomé 

FRAGMENTO BÍBLICO: Marcos 6: 14-29 

 

Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório; e 

alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e, por isso, nele operam forças 

miraculosas. 

Outros diziam: É Elias; ainda outros: É profeta como um dos profetas. 

Herodes, porém, ouvindo isto, disse: É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. 

Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe (porquanto 

Herodes se casara com ela), mandara prender a João e atá-lo no cárcere. 

Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. 

E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. 

Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. 

E, quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. 

E, chegando um dia favorável, em que Herodes no seu aniversário natalício dera um banquete 

aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia entrou a filha de 

Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então, disse o rei à jovem: 

Pede-me o que quiseres, e eu to darei. 

E jurou-lhe: Se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu ta darei. 

Saindo ela, perguntou a sua mãe: Que pedirei? Esta respondeu: A cabeça de João Batista. 
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No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que, sem 

demora, me dês num prato a cabeça de João Batista. 

Entristeceu-se profundamente o rei; mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à 

mesa, não lha quis negar. 

E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi, e o 

decapitou no cárcere e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a 

sua mãe. 

Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram 

no túmulo. 

 

25)  TEMA: Judite e Holofernes 

FRAGMENTO BÍBLICO: Jdt 13: 1-20 

 

Quando se fez tarde, os seus servos apressaram-se a partir. Bagoas fechou as cortinas da tenda 

pela parte de fora, afastou todos os que estavam diante do seu senhor e eles foram-se deitar. 

Com efeito, estavam todos muito cansados porque tinham bebido demasiado. Judite ficou 

sozinha na tenda com Holofernes, estendido sobre a sua cama, vencido pelo vinho. 

Judite disse à sua serva que ficasse fora do quarto e que observasse o caminho de saída, como 

habitualmente, já que ela teria de sair para rezar. Isto mesmo disse ela a Bagoas. Saíram todos 

da sua presença e, desde o mais pequeno ao maior, não ficou ninguém no quarto. Judite, de 

pé, ao lado da sua cama, disse no seu coração: “Senhor, Deus de todo o poder, olha nesta hora 

para a obra das minhas mãos para a glorificação de Jerusalém. Este é o momento de cuidares 

da tua herança e da realização do meu plano, para esmagar os inimigos que se levantaram 

contra nós.” Então, avançando para a cabeceira da cama, junto à qual estava a cabeça de 

Holofernes, pegou na sua espada que estava ali pendurada, aproximou-se do leito, agarrou-o 

pelos cabelos e disse: “Dá-me força, neste dia, ó Senhor, Deus de Israel.” De seguida, 

golpeou-o no pescoço duas vezes com toda a sua força e cortou-lhe a cabeça; fez rebolar o 

corpo na cama, retirou o cortinado de dossel das colunas e, passados alguns momentos, saiu e 

entregou a cabeça de Holofernes à sua serva, que a colocou no seu saco de mantimentos. 

Seguidamente, saíram ambas, como era costume, para fazer oração. Atravessaram o campo, 

deram a volta à colina, subiram a montanha de Betúlia e chegaram às portas da cidade. 



260 
 

 

Judite, disse de longe aos que guardavam as portas: “Abri, abri a porta! Deus, o nosso Deus, 

está conosco para manifestar o seu poder em Israel e a sua força contra os inimigos, tal como 

fez hoje.” Quando os homens da sua cidade ouviram a sua voz, apressaram-se a descer para a 

porta e convocaram os anciãos da cidade. Todos corriam, desde o mais pequeno ao maior, 

porque a sua chegada lhes parecia impossível. Abriram a porta, receberam-nas, acenderam 

uma fogueira para iluminar e juntaram-se à volta delas. Ela disse-lhes com voz forte: “Louvai 

o Senhor, louvai-o. Louvai a Deus que não se esqueceu da sua misericórdia em favor da casa 

de Israel, mas esmagou os nossos inimigos, esta noite, pela minha mão.” 

Então, tirou a cabeça do saco, mostrou-a e disse-lhes: 

“Vede a cabeça de Holofernes, general do exército da Assíria, e vede a cortina sob a qual 

estava deitado durante a sua embriaguez. O Senhor atingiu-o pela mão de uma mulher. Juro-

vos pelo Deus vivo, que me protegeu no meu caminho, que foi o meu rosto que o seduziu, 

para sua perdição, sem que ele tivesse cometido pecado comigo, não me tendo contaminado 

nem envergonhado.” 

Todo o povo ficou maravilhado, caiu de joelhos e adorou a Deus dizendo numa só voz: 

“Bendito és Tu, nosso Deus, que esmagaste hoje os inimigos do teu povo.” Uzias disse: 

“Bendita sejas tu, filha, pelo Deus altíssimo, mais do que todas as mulheres sobre a terra, e 

bendito seja o Senhor Deus, que criou os céus e a terra, Ele que te conduziu para cortares a 

cabeça do chefe dos nossos inimigos. A tua esperança não abandonará o coração dos homens, 

ao recordarem a força de Deus para sempre. Possa Deus fazer com que tu sejas exaltada para 

sempre e cumulada dos seus bens, porque não poupaste a tua vida por causa da humilhação da 

nossa raça, mas vingaste a nossa ruína, caminhando pelo caminho direito diante do nosso 

Deus.” 

E todo o povo acrescentou: “Assim seja, assim seja!” 

 

26)  TEMA: Vocação de São Mateus 

FRAGMENTO BÍBLICO: Mateus 9: 9-13 

 

Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: 

Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos 

e pecadores e sentaram-se com Jesus e com seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, 

perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso Mestre com os publicanos e pecadores? 
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Mas Jesus, ouvindo-o, disse: Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Porém 

ide aprender o que significa: Misericórdia quero, e não holocaustos; pois não vim chamar os 

justos, mas os pecadores. 

 

27)  TEMA: O Juízo Final 

FRAGMENTO BÍBLICO: Apocalipse 20: 1-15 

 

Vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. 

Ele se apoderou do dragão, da antiga serpente, isto é, do Diabo e Satanás, 

e o amarrou por mil anos, e o lançou no abismo, do qual fechou a porta e a selou sobre ele, 

para que ele não enganasse mais as nações até que fossem cumpridos os mil anos; e depois 

disto cumpre que ele seja solto por um pouco de tempo. 

Vi também tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas 

daqueles que tinham sido decapitados por amor do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, 

e os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca na testa nem 

na mão; eles viveram e reinaram com Cristo mil anos. 

Os outros mortos não viveram até que fossem cumpridos os mil anos. Esta é a primeira 

ressurreição. 

Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes a segunda 

morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 

mil anos. 

Quando forem cumpridos os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, 

e sairá a seduzir as nações que estão nos quatro cantos da terra, a Gogue e a Magogue, e a 

reuni-las para a guerra, cujo número é como a areia do mar. 

Subiram sobre a largura da terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. 

Mas desceu fogo de céu e os devorou; 

e o Diabo que os seduzia foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se acham a besta e o 

falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. 

Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o 

céu; e lugar nenhum foi achado para eles. 
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Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono; livros foram abertos, e foi 

aberto outro livro que é o da vida; e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam 

escritas nestes livros segundo as suas obras. 

O mar entregou os mortos que nele havia; a morte e o Hades entregaram os mortos que neles 

havia; e cada um foi julgado segundo as suas obras. 

A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 

Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. 

 

28)  TEMA: O inferno 

FRAGMENTO BÍBLICO: Marcos 9: 42-48 

 

“Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse 

lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, 

corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde 

o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. E, se o seu pé o 

fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado 

no inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. E, se o seu olho o fizer 

tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no Reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois 

olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga.” 

 

29)  TEMA: O demônio 

 

Obs.: São inúmeras passagens, mais de 50, mas, em nenhuma, encontramos uma descrição 

física do demônio. Por exemplo: “E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, 

após os quais eles se prostituem; isso lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações.” 

 

FRAGMENTO BÍBLICO: Lucas 11: 15 

 

Mas alguns deles disseram: “É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa 

demônios”. 

http://www.bibliaon.com/versiculo/marcos_9_42-48/
http://www.bibliaon.com/versiculo/lucas_11_15/
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30)  TEMA: São Miguel Arcanjo 

FRAGMENTO BÍBLICO: Apocalipse 12: 7-9 

 

Houve no céu uma guerra, pelejando Miguel e seus anjos contra o dragão. O dragão e seus 

anjos pelejaram, e não prevaleceram; nem o seu lugar se achou mais no céu. 

Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que 

engana todo o mundo; sim, foi precipitado na terra, e precipitados com ele os seus anjos. 
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ANEXO C – AS OBRAS AOS PARES 

 

1) DEUS 

 

 

2) A ORIGEM DO MUNDO 
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3) A CRIAÇÃO DE ADÃO 

 

 

4) O JARDIM DO ÉDEN 
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5) ADÃO E EVA (A EXPULSÃO DO PARAÍSO) 

 

 

6) MARIA, MÃE DE JESUS 
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7) ANUNCIAÇÃO 

 

 

8) O NASCIMENTO DE JESUS 
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9) A SAGRADA FAMÍLIA 

 

 

10) JESUS JOVEM 
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11) A ÚLTIMA CEIA 

 

 

12) A CRUCIFICAÇÃO 
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13) MARIA E O FILHO MORTO 

 

 

14) RESSURREIÇÃO DE JESUS 
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15) JESUS E MARIA MADALENA 

 

 

16) CRISTO E SÃO TOMÉ 
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17) MORTE DE MARIA 

 

 

18) SÃO PEDRO 
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19) RESSURREIÇÃO DE LÁZARO 

 

 

20) DAVI 
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21) DAVI E ABISHAG 

 

 

22) DAVI E BETSHEBA 
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23) MADALENA (ESCULTURA) 

 

 

24) SALOMÉ 
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25) JUDITE E HOLOFERNES 

 

 

26) VOCAÇÃO DE SÃO MATEUS 
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27) O JUÍZO FINAL 

 

 

28) O INFERNO 
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29) O DEMÔNIO 

 

 

30) SÃO MIGUEL ARCANJO 
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