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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo a análise de três capas do romance O cortiço (1890), 

de Aluísio Azevedo (1857-1913), publicadas, em livros impressos, no mercado editorial 

brasileiro. Essas capas, das editoras DCL, Hedra e Ática, de 2015, 2013 e 2011, 

respectivamente, foram selecionadas após pesquisa virtual e de campo, entre os anos de 2014 e 

2015. Considerou-se, entre outros critérios, para a seleção das capas, publicações a partir de 

2010, com o objetivo de observar como O cortiço, uma obra do século XIX, é traduzida 

imageticamente na capa para o leitor do século XXI. Pretende-se, portanto, por meio deste 

estudo imagético, examinar as correspondências semânticas entre capa e texto literário, levando 

em consideração a estética naturalista, bem como o momento sócio-histórico do romance e da 

sua publicação no século XXI, oferecendo, assim, outra possibilidade metodológica de 

compreensão dessa importante obra de Aluísio Azevedo, consagrada como a mais importante 

expressão literária do Naturalismo brasileiro. Recorre-se aos fundamentos teóricos da escola 

Gestalt que fornece meios concretos para que se proceda a leitura visual da forma, 

especialmente aos estudos de Rudolf Arnheim (2013), João Gomes Filho (2009) e Donis A. 

Dondis (2003). Buscam-se, também, os pressupostos da tradução intersemiótica, em Julio Plaza 

(2008) e Roman Jakobson (1995), para compreender como ocorre o processo de transformação 

de uma linguagem, construída através de um sistema semiótico, em outra linguagem. 

 

Palavras-chave: Capas do romance O cortiço. Estudo imagético. Gestalt. Leitura visual. 

Tradução intersemiótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This Master’s thesis aims to analyze three book covers of the novel O cortiço (1890), written 

by Aluísio Azevedo (1857-1913), published and printed at Brazilian editorial market. These 

covers created and presented by DCL (2015), Hedra (2013) and Ática (2011) publishers were 

selected after virtual and field research between the years 2014 and 2015. Among other criteria 

for the selection of such covers, publications from 2010 were considered in order to observe 

how a XIX century work is imagetically translated on the cover for the reader of the XXI 

century. Therefore, through this imagetic study, it is intended to discuss the semantic 

correspondences between cover and literary text, taking into account the naturalistic aesthetic 

as well as the socio-historical moment of the novel and its publication in the XXI century, 

offering, in this way, another methodological possibility of understanding this important work 

of Aluísio Azevedo, consecrated as the most important literary expression of the Brazilian 

naturalism. For this purpose, Gestalt school is explored as the theoretical foundation to provide 

concrete ways to carry out the visual reading of the shape, particularly the studies of Rudolf 

Arnheim (2013), João Gomes Filho (2009) and Donis A. Dondis (2003). The assumptions of 

intersemiotic translation are also searched in Julio Plaza (2008) and Roman Jakobson (1995) in 

order to better understand how the process of language transformation occurs, once built 

through a semiotic system, in another language. 

 

Keywords: Covers of the novel O cortiço. Imagetic study. Gestalt. Visual reading. Intersemiotic 

translation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentro do universo literário, quando se considera a possibilidade de empreender uma 

análise acerca de um clássico ou de um importante autor, do século XIX, por exemplo, 

notoriamente, corre-se o risco de propor apenas mais uma visão dentre tantas outras já 

apresentadas, e muitas, de forma brilhante. 

Ainda que seja uma proposta arriscada, uma vez que existe uma ampla literatura que 

trata das obras de Aluísio Azevedo (1857-1913) e, em especial, d’O cortiço (1890), pela 

relevância do autor e desse romance para o contexto literário brasileiro, este trabalho é centrado 

nessa obra naturalista. 

Aluísio Azevedo, primeiro escritor brasileiro a viver do seu ofício, embora sua 

trajetória tenha sido marcada por muitas privações, conforme relatam vários historiadores 

literários pesquisados e mencionados ao longo do primeiro capítulo, conseguiu, ao retratar a 

coletividade por meio de um cortiço, fixar o “personagem mais convincente do nosso romance 

naturalista”, segundo o crítico literário Alfredo Bosi (2012, p. 201). Ou, ainda, conseguiu de 

acordo com Antonio Candido (2011, p. 25), construir com O cortiço “uma figuração do próprio 

Brasil”. 

Desde 2010, essa obra de Aluísio Azevedo configura na lista de leitura obrigatória da 

FUVEST e UNICAMP, vestibulares mais concorridos no Brasil. Inclusive, para o processo 

seletivo de 2016, ano em que a lista de leituras obrigatórias não será mais unificada entre essas 

duas instituições, a leitura dessa obra permanece em ambas listas, ao lado de outros romances 

da literatura brasileira, portuguesa e moçambicana. 

Mesmo antes de fazer parte das listas desses importantes vestibulares, O cortiço já era 

amplamente adotado na Educação Básica e, certamente, permanecerá ao longo dos anos. Seja 

pela estética literária inovadora ou pela sua importância sociológica, ao retratar um ambiente e 

uma realidade pouco conhecida por muitos na época em que foi publicado no Brasil, essa obra 

assegurou sua relevância, consagrando-se como a mais importante expressão literária do 

Naturalismo brasileiro. 

O percurso usual, ou natural, para esta pesquisa, seria a análise, somente ou 

prioritariamente, do texto verbal. No entanto, esta dissertação propõe um estudo voltado, 

também, ao texto não verbal, comumente menos analisado que o verbal, mas igualmente 

importante quando se intenciona contribuir com o campo das Letras. 
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Após pesquisas virtuais e de campo, entre 2014 e início de 2015, levantou-se um total 

de 88 diferentes capas, utilizadas para traduzir imageticamente a obra O cortiço no mercado 

editorial brasileiro de livros impressos. Dentre esse resultado, 57 correspondem a capas 

utilizadas no século XXI, sendo 31 a partir do ano de 2010. 

Com o objetivo de observar como O cortiço, uma obra do século XIX, é traduzida 

imageticamente na capa para o leitor do século XXI, este trabalho propõe o estudo de três capas, 

do total levantado, publicadas em 2015, 2013 e 2011 pelas editoras DCL, Hedra e Ática, 

respectivamente.  

A Editora DCL traz o personagem João Romão, ilustrado por João Lin. A Hedra optou 

por uma fotografia de domínio público. Já a capa da Ática apresenta parte de uma instalação, 

Irruption Series (2005), da artista plástica Regina Silveira. Cada uma das capas selecionadas 

como corpus, diferenciam-se entre si no que tange à proposta imagética e, portanto, suscitam 

diferentes efeitos de sentidos e leituras. 

Recorre-se para tal estudo da imagem, portanto, aos fundamentos teóricos da escola 

Gestalt que fornece meios concretos para que se proceda a leitura visual da forma. Buscam-se, 

também, os pressupostos da tradução intersemiótica para compreender como ocorre o processo 

de transformação de uma linguagem, construída através de um sistema semiótico, em outra 

linguagem. 

Por meio dos estudos imagéticos, objetiva-se com este trabalho, inserido na linha de 

pesquisa Linguagem e discurso na comunicação, examinar as correspondências semânticas 

entre capa e texto literário, levando em consideração a estética naturalista, bem como o 

momento sócio-histórico do romance e da sua publicação no século XXI, oferecendo, assim, 

outra possibilidade metodológica de compreensão dessa importante obra de Aluísio Azevedo. 

Ao estabelecer relações entre texto verbal e não verbal, é imperativo refletir, também, 

acerca da capa, desde a sua origem como um instrumento de proteção até tornar-se um elemento 

textual, de formação identitária e apelo comercial, determinante na opção por um título ou uma 

edição. 

É na capa que, além das menções ao nome do autor, título da obra e selo do editor, 

outros elementos são inseridos para atrair o público-leitor. Trata-se, portanto, de um lugar 

estratégico, cujas inscrições verbais, numéricas ou iconográficas inseridas podem “fisgar” o 

leitor no seu ato de escolha. 

A dissertação a seguir está organizada em quatro capítulos, cuja estrutura discorre, 

sequencialmente, sobre contexto literário, mercado editorial, fundamentos teóricos e análise do 

corpus.  
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O primeiro capítulo é subdivido em duas partes. O subcapítulo inicial faz um 

retrospecto histórico e social das habitações coletivas do Rio de Janeiro, surgidas na metade do 

século XIX, apontando para o fato de que algumas ainda estão em atividade na cidade carioca, 

inclusive o cortiço que serviu de base para o romance de Aluísio Azevedo. Para essa primeira 

parte, destaca-se a consulta aos estudos dos historiadores brasileiros Sidney Chalhoub (1996), 

Nicolau Sevcenko (2003) e dos sociólogos Gilberto Freyre (2002) e Jessé Souza (2009 e 2012). 

Traçado um panorama dos cortiços cariocas, estuda-se o contexto literário brasileiro 

naturalista, aprofundando-se, obviamente, em Aluísio Azevedo e O cortiço. A obra é estudada 

ainda no primeiro subcapítulo, já o autor é abordado na segunda parte. Apesar de alguns 

estudiosos considerarem desnecessária a pesquisa acerca da vida do autor, compreender o meio 

no qual Aluísio Azevedo estava inserido foi essencial para conceber a maior parte das análises 

literárias buscadas em Alfredo Bosi (2012), José Brito Broca (1991), Antonio Candido (2011), 

José Bezerra de Freitas (1947), Jean-Yves Mérian (2013), Josué Montello (1975), Massaud 

Moisés (1996), Lúcia Miguel Pereira (1988) e José Veríssimo (1969). 

Embora se reconheça a influência de Lúcia Miguel Pereira (1901-1959) nos estudos 

literários da maioria dos críticos presentes nesta dissertação, a ordem de aparição das citações 

segue a afinidade temática e não um princípio cronológico, que também poderia ser uma das 

possibilidades metodológicas. 

Ainda com referência aos críticos literários citados, destaca-se o estudo, mais recente 

sobre Aluísio Azevedo, que esta pesquisa teve acesso, elaborado por Jean-Yves Mérian (2013), 

Aluísio Azevedo: vida e obra (1857-1913). Nesse estudo, com mais de 600 páginas, o crítico 

apresenta vários documentos levantados nos arquivos públicos e privados de Lisboa, Rio de 

Janeiro, São Luís do Maranhão, Buenos Aires e Paris; textos publicados em jornais da época, 

bem como manuscritos em poder da família e do herdeiro do escritor maranhense. Essas fontes 

foram fundamentais para aprofundar a pesquisa acerca das condições de produção de Aluísio 

Azevedo e seus contemporâneos. 

Também foram pesquisados jornais do século XIX, disponíveis na Hemeroteca 

Digital, do site da Biblioteca Nacional Digital, em busca de registros acerca de Aluísio Azevedo 

e O cortiço. No entanto, a maior parte das notas encontradas já haviam sido mencionadas pelos 

críticos literários pesquisados, ou não eram relevantes para esta dissertação, com exceção da 

nota apresentada sobre O cortiço, destacada na Imagem 3, ainda no primeiro capítulo. 

O segundo capítulo, subdivido em três partes, apresenta, inicialmente, os modos de ver 

e significar do livro, cuja alteridade entre bem cultural e bem de consumo influencia, de forma 

direta, seu regime de visibilidade. Antes de adentrar a essa discussão acerca do regime de 
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visibilidade, fundamentada teoricamente com pesquisas em Fernanda Bruno (2013) e em João 

Carrascosa, Vander Casaqui e Tania Hoff (2010); ainda que de forma sucinta, a partir da 

invenção da prensa móvel no século XV, traça-se um percurso da história do livro no ocidente.  

Feita essa breve apresentação da trajetória ocidental do livro, enfatiza-se a história do 

livro no Brasil, cujo estudo tomou como perspectiva o processo de produção, circulação e 

distribuição desse objeto como mercadoria comercial. Destaca-se que para essa parte do 

segundo capítulo foram pesquisados, entre outros teóricos, estudos de Alberto Manguel (2001), 

Steven Roger Fischer (2006), Roger Chartier (2007), Laurence Hallewell (1985), Marisa Lajolo 

e Regina Zilberman (2011), Márcia Abreu e Aníbal Bragança (2010), Maria Rita de Almeida 

Toledo (2010), Guilherme Cunha Lima e Ana Sofia Mariz (2010).  

Ressalta-se, ainda, que o estudo de Laurence Hallewell (1985), para a compreensão da 

história do livro brasileiro, foi de suma importância para esta parte da dissertação. Observou-se 

que a maioria dos estudiosos brasileiros, aqui citados, recorreram a Hallewell, O livro no Brasil: 

sua história, para compor suas pesquisas. 

O capítulo segue apresentando números do mercado editorial brasileiro de 2010 a 

2014, referente ao livro impresso, para o qual foram elaborados seis quadros a partir de dados 

do setor, levantados e divulgados, em conjunto, pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros 

(SNEL) e pela Câmara Brasileira do Livro (CBL).  

Encerrando o segundo capítulo, esta dissertação discute sobre três possibilidades de 

leitura: de mundo, da palavra e da imagem, igualmente importantes e necessárias para a 

produção de sentidos pelo leitor, iniciante ou não. A leitura de mundo é norteada pelo conceito 

“palavramundo”, proposto por Paulo Freire (2009). Já para o alfabetismo da palavra e visual, 

reflete-se acerca de três proposições buscadas, sobretudo, em Jackson de Alencar (2009), 

Sophie Van der Linden (2001) e Lêda Maria da Fonseca (2009).  

O terceiro capítulo, subdividido em três partes, traz os fundamentos teóricos, com 

destaque para o principal fio condutor desta dissertação, a escola gestaltista, cujas pesquisas 

foram feitas, em sua maioria, em Rudolf Arnheim (2013), João Gomes Filho (2009) e Donis A. 

Dondis (2003).  

Antes de abordar a Gestalt, porém, discorreu-se, no terceiro capítulo, a respeito da 

história das capas dos livros, sua relevância atual no mercado editorial, bem como o conceito 

de paratextos editoriais, proposto por Gérard Genette (2009), ao qual as capas estão inseridas. 

Buscou-se, ainda, suporte teórico em Julio Plaza (2008) e Roman Jakobson (1995) 

para tratar de tradução intersemiótica, assim como em mais de um estudo de Charles S. Peirce 

e Lúcia Santaella para discutir teoria semiótica. Ainda no terceiro capítulo, é feito um estudo 
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da simbologia das cores, essencial para a leitura imagética, recorrendo, especialmente, a Israel 

Pedrosa (2010) e René-Lucien Rousseau (2002). 

Por fim, o quarto e último capítulo, apropriando-se dos estudos feitos nos capítulos 

anteriores, propõe a análise do corpus. Além de apresentar graficamente o levantamento das 

capas encontradas nas pesquisas virtuais e de campo, ponto inicial desta pesquisa; na análise de 

cada respectiva capa, discorre-se sobre a entrevista concedida, exclusivamente em contribuição 

a esta pesquisa, pelo ilustrador João Lin (edição da DCL), pelo designer Júlio Dui (edição da 

Hedra) e pelo editor Fabricio Waltrick (edição da Ática). 
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CAPÍTULO I:  

HABITAÇÕES COLETIVAS: DAS RUAS À LITERATURA DE ALUÍSIO AZEVEDO 

 

 

A palavra escrita que antigamente era um instrumento de poetas 

lamuriosos e de novelistas piegas e imorais serve hoje para 

demonstrar um fato, desenvolver uma tese, discutir um 

fenômeno. O escritor tem obrigação de ser consciencioso, breve, 

preciso, porque já não escreve para mostrar o seu estilo e sim 

para expor o seu modo de pensar sobre qualquer objeto, sobre 

qualquer questão, sobre qualquer indivíduo. 

Aluísio Azevedo 

 

 

1.1 OS CORTIÇOS E O CORTIÇO 

 

O ato de morar pode ser estudado à luz de diversas áreas. A moradia, na visão 

antropológica, é entendida como um abrigo, cuja finalidade principal é a proteção de seus 

habitantes, seja das manifestações climáticas ou de animais e inimigos. 

As habitações também podem ser compreendidas como mercadoria, uma vez que a 

propriedade consiste-se em um bem móvel cuja posse recai a uma pessoa ou a um grupo de 

pessoas. 

E, ainda, sem a pretensão de esgotar aqui as várias perspectivas que as habitações 

podem ser apreendidas, elas constituem-se em direito social, assegurado por várias nações aos 

seus cidadãos. 

Independentemente do modo como podem ser compreendidas, as habitações, no que 

concerne à estrutura, variam muito no tempo, pois o habitar está relacionado ao espaço e à 

matéria-prima disponível de um determinado local, bem como a usos, costumes e, 

especialmente, história de uma sociedade. 

É certo que, mesmo dentro de uma mesma sociedade, como no caso do Brasil, ainda 

que categorizadas em dois grandes grupos, habitações rurais e habitações urbanas, dadas às 

diferenças climáticas e socioeconômicas do extenso território brasileiro, as formas de moradia 

não são homogêneas. E, isso decorre desde os tempos da colonização; ou anterior a ela, se os 

estudos sobre as habitações brasileiras iniciarem com as ocas indígenas.  

Sem desconsiderar os diversos tipos de moradia existentes ao longo da sociedade 

brasileira, igualmente importantes para se compreender a história do Brasil, este trabalho 
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discorre, a partir daqui, sobre uma única forma de habitação urbana: os cortiços, dando ênfase 

ao seu surgimento, em meados do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, Corte (a partir de 

1763) e, posteriormente, capital do território brasileiro (até 1960). 

Diferentes fontes bibliográficas convergem e fornecem uma representação do que 

foram, e ainda são, os cortiços: habitações coletivas com grande concentração de pessoas que 

vivem em situação de pobreza. Uma busca mais aprofundada do termo irá mostrar que, além 

de muitas pessoas e pobreza, os cortiços, em sua maioria, são moradias de um único cômodo, 

desprivilegiadas de higiene, ventilação, iluminação e, principalmente, privacidade.  

A grande proliferação de cortiços, na cidade carioca, aconteceu entre os anos de 1850 

e 1860, devido ao alto do preço dos aluguéis e déficit crônico de moradia. Além das pensões 

(ou casas de cômodos, no termo da época), os cortiços cariocas representavam quase que a 

única opção de moradia para a camada mais pobre da sociedade.  

Nessas habitações coletivas, viviam, em sua maioria, imigrantes europeus, alforriados 

e escravos que residiam, com a permissão de seus senhores, em locais diferentes deles. 

Esses habitantes, no entanto, tornaram-se um problema social no Rio de Janeiro. Eles 

eram considerados ociosos, cujos filhos se tornariam também ociosos no futuro. Como explica 

Sidney Chalhoub (1996, p. 29), em Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial, essa 

hereditariedade do ócio era tida como uma espécie de contágio e “cabia reprimir os supostos 

hábitos de não trabalho dos adultos; a mais longo prazo, era necessário cuidar da educação dos 

menores”. Outro tipo de contágio, porém no sentido literal da palavra, proveniente dos cortiços, 

eram as epidemias de febre amarela e cólera. 

Após uma epidemia de febre amarela em 1850 e outra de cólera em 1855 terem se 

espalhado no Rio de Janeiro, medidas para regulamentar as habitações coletivas na Corte 

passaram a ser discutidas. Entretanto, de todas as medidas em pauta, somente uma foi adotada: 

a construção de novos cortiços após permissão e licença emitida pelo governo, bem como 

aprovação da Junta de Higiene Pública. 

A partir de 1873, intensificou-se, ainda mais, o controle para construção de novos 

cortiços. Sidney Chalhoub (1996, p. 34) esclarece: “Estavam se engendrando os instrumentos 

legais para a guerra de extermínio contra os cortiços ou – o que dá quase no mesmo – para a 

política de expulsão das ‘classes pobres’ / ‘classes perigosas’ das áreas centrais da cidade”. 

“Classes pobres” e “classes perigosas” eram as terminologias adotadas pela sociedade 

carioca, no século XIX, para se referir às classes populares. Distinguiam-se da seguinte forma: 

as “classes pobres” eram atribuídas ao grupo social formado à margem da sociedade civil e as 

“classes perigosas” eram formadas por pessoas à margem da lei (ex-presidiários ou ladrões). 
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Em 1893, como uma tentativa de expulsar as classes populares das áreas centrais da 

cidade e erradicar os cortiços, a mais importante estalagem carioca, conhecida pelo nome de 

Cabeça de Porco, foi demolida. Os habitantes despejados encontraram como alternativa, e sob 

a aprovação do então prefeito Barata Ribeiro, subir o morro que havia atrás da estalagem para 

construir suas novas moradias com as madeiras que restaram do antigo cortiço. E, deram, então, 

início a outro tipo de moradia, as favelas, da forma como são conhecidas na atualidade 

(CHALHOUB, 1996). 

Em Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República, 

Nicolau Sevcenko (2003, p. 73-74), assim como Sidney Chalhoub, traça o caótico panorama 

que os habitantes mais humildes enfrentavam na capital carioca no final do século XIX: 

 

O plano geral da cidade, de relevo acidentado e repontado de áreas pantanosas, 

constituía obstáculo permanente à edificação de prédios e residências, que 

desde pelo menos 1882 não acompanhavam a demanda sempre crescente dos 

habitantes. [...] Carência de moradias e alojamentos, falta de condições 

sanitárias, moléstias (alto índice de mortalidade), carestia, fome, baixos 

salários, desemprego, miséria: eis os frutos mais acres desse crescimento 

fabuloso e que cabia à parte maior e mais humilde da população provar. 

 

Ainda, conforme Sevcenko (2003, p. 77) e avançando o estudo sobre as habitações 

coletivas cariocas no início do século XX: 

 

Era aí nesse “centro” que as agruras da população humilde chegavam ao 

extremo. Se, em 1906, a densidade demográfica do subúrbio chegava a 191 

habitantes por quilômetro quadrado, na zona urbana ela atingia 3928 pessoas 

por quilômetro quadrado, dando plena substância à expressão “infernos 

sociais” com que Alcindo Guanabara, parafraseando Tolstói, procurava 

caracterizar as zonas de maior concentração popular. Nesses núcleos é que se 

localizavam as habitações coletivas, precárias, insalubres e superpovoadas, já 

estigmatizadas por Aluísio Azevedo no seu O cortiço em 1890. 

 

Apesar de todas as tentativas de erradicação que ocorreram no final do século XIX, as 

habitações coletivas cariocas existem, ainda, no século XXI. Em 25.05.2013, o colunista Pedro 

Sprejer, em sua matéria intitulada O cortiço, cem anos depois de Aluísio Azevedo, publicada na 

versão online do jornal O Globo, disponível em <http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/ 

posts/2013/05/25/o-cortico-cem-anos-depois-de-aluisio-azevedo-497912.asp>, descreve um 

desses conjuntos habitacionais em pleno funcionamento na cidade do Rio de Janeiro:  
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No número 34 da Rua Senador Pompeu, no Centro, por trás de um insuspeito 

portão, se descortina uma singela joia arquitetônica da cidade: um antigo 

cortiço de fins do século XIX. Em dois tons de azul, a construção tem grandes 

janelas, portas e sacadas de madeira, em torno de um pátio com tanques de 

roupa coletivos. Hoje não há mais lavadeiras por ali, todos têm máquina de 

lavar, e os tanques são quase cenográficos. Tombado pelo Patrimônio Cultural 

do Município, o cortiço teve os 46 quartos originais transformados em 23 

conjugados. Há exatos dez anos, a construção foi reformada pela Caixa 

Econômica Federal e transformada em conjunto habitacional para pessoas de 

baixa renda. (Acesso em: 02 set. 2014). 

 

Na fotografia a seguir, é possível observar a preservação da fachada das casas, 

mantendo o estilo das portas e janelas do século XIX: 

 

Imagem 1 – Cortiço reformado e apresentado na reportagem de Pedro Sprejer em O Globo. 

Foto sem atribuição de crédito. 

 

Fonte: Disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/05/25/o-cortico-cem-anos-

depois-de-aluisio-azevedo-497912.asp>. Acesso em: 02 set. 2014. 

 

Outra reportagem de O Globo, também na versão online, datada de 10.11.2013, 

assinada por Taís Mendes, disponível em <http://oglobo.globo.com/rio/corticos-do-seculo-xix-

sobrevivem-em-meio-modernizacao-do-rio-10737056>, apresenta o cortiço como uma 

possibilidade de moradia ainda nos dias atuais. 
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Imagem 2 – Cortiço da Rua Santo Amaro, no Catete, Rio de Janeiro. 

Foto de Custódio Coimbra. 

 

Fonte: Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/corticos-do-seculo-xix-sobrevivem-em-meio-

modernizacao-do-rio-107370 56>.  Acesso em: 02 set. 2014. 

 

E, analisa Mendes (2013):  

 

Os cortiços são sinônimo de simplicidade e de precariedade, pobreza mesmo 

em muitos casos, mas, por suas características únicas, ajudam a manter uma 

cultura de solidariedade, com seus equipamentos coletivos e uma proximidade 

que contrasta com a impessoalidade de outras moradias. Hoje são poucos, mas 

ainda conservam grande parte das características imortalizadas por Aluísio 

Azevedo em 1890, no romance “O Cortiço”. (Acesso em: 02 set. 2014).  

 

Aliás, a jornalista esclarece, mais adiante em sua reportagem, que parte do cortiço 

imortalizado no romance de Aluísio Azevedo, ainda está ativa na Rua Marechal Niemeyer, 

Botafogo, Rio de Janeiro. Acrescenta que foram preservadas as portas e janelas e um portal de 

pedra da época. Atualmente, abriga cinco famílias, e o sobrado principal, onde morava o 

comerciante português dono do imóvel, deu lugar a um templo da Assembleia de Deus e a uma 

lavanderia. 

Em seu ensaio De cortiço a cortiço, Antonio Candido (2011, p. 21) também corrobora 

o fato de a estalagem, que serviu de base para a ficção, perdurar, ainda, no século XXI: 

 

O cortiço de Botafogo, estendendo-se rumo à pedreira (que ainda lá está, no 

fundo da rua Marechal Niemeyer, explorada a dinamite como no tempo de 

Jerônimo), é uma habitação coletiva que penetrou em todas as imaginações e 

sempre tirou o seu prestígio do fato de parecer uma imagem poderosa e direta 

da realidade. 

 

Essa “imagem poderosa e direta da realidade”, aliás, é uma das principais 

características das obras do Naturalismo, movimento literário ao qual se insere O cortiço 
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(1890); considerado o principal romance naturalista da literatura brasileira e que na opinião de 

Alfredo Bosi (2012, p. 204): 

 

[...] foi um passo adiante na história da nossa prosa. O léxico é concreto, o 

corte do período e da frase sempre nítido, e a sintaxe, correta, tem ressaibos 

lusitanizantes que, embora se possam explicar pela origem luso-maranhense 

de Aluísio, quadram bem ao clima de purismo que marcaria a língua culta 

brasileira até o advento dos modernistas. 

 

Sobre a importância dessa obra naturalista, têm-se, também, as considerações de 

Antonio Candido (2011, p. 22): 

 

Em nenhum outro romance do Brasil tinha aparecido semelhante coexistência 

de todos os nossos tipos raciais, justificada na medida em que assim eram os 

cortiços e assim era o nosso povo, é claro que visto numa perspectiva 

pessimista, como a dos naturalistas em geral e a de Aluísio em particular. [...] 

E como solução literária foi excelente, porque graças a ele o coletivo exprime 

a generalidade do social.  

 

Antes de entrar no estudo da obra O cortiço, considera-se imperativo traçar um breve 

panorama do Naturalismo e apresentar como foi absorvido esse movimento literário no mundo 

e no Brasil.  

A escola naturalista, cujo início aconteceu na Europa, na segunda metade do século 

XIX, teve como expoente máximo o escritor francês Émile Zola (1840-1902).  

Sinônimo de modernidade artística para época, o Naturalismo busca apresentar o 

homem como um produto biológico, cujo comportamento é moldado pelo ambiente e pela 

herança genética. Essa tendência ocorre, especialmente, devido ao contexto científico da época 

que creditava à ciência natural a única forma de se explicar o mundo. Dentre as principais 

teorias que contribuíram para a constituição dos ideais naturalistas, destacam-se: o darwinismo, 

o determinismo e o positivismo. 

O darwinismo, cujo nome deriva de Charles Darwin (1809-1882), cientista inglês que 

embasou essa teoria, explica que apenas os mais aptos e fortes de cada espécie sobrevivem. 

Esse princípio ficou conhecido como a teoria da seleção natural e sua marca no Naturalismo 

dá-se pela forma como o homem passa a ser visto, um animal passível de evolução, assim como 

as outras espécies. 

Com o determinismo, explica-se o fato de que o homem é condicionado pelas 

experiências que vivencia, tornando-se uma consequência do seu meio. Essa teoria influenciou 
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o movimento literário naturalista, marcando a necessidade de se comprovar que o indivíduo é 

determinado pelo meio social e/ou pela hereditariedade. 

Já o positivismo, que tem como seu maior representante o pensador e sociólogo francês 

Augusto Comte (1798-1857), trata-se de uma teoria que defende a possibilidade de chegar-se à 

verdade somente por meio da experiência, com base em métodos de observação, comparação e 

experimentação.  

O professor e crítico literário Paulo Franchetti, na apresentação que faz para o livro O 

cortiço, editado pela Ateliê Editorial em 2012 e reimpresso em 2014, ao analisar a literatura 

como um exercício de experimentação, conforme proposta de Zola, exprime:  

 

No romance experimental o conhecimento das leis e princípios antecede a 

construção do enredo, que é desenvolvido de forma a não infringi-los, de 

forma a adequar-se o mais possível a eles. Isto é: aceitando os “fatos 

provados” e buscando conformar os episódios ao “mecanismo dos 

fenômenos”, tal como definidos pela ciência, o que o romance experimental 

faz é construir um discurso que comprove a possibilidade de obter 

verossimilhança a partir dos pressupostos científicos, eliminando ou 

impedindo o surgimento de eventos ficcionais que não pudessem ser 

explicados pelos pressupostos, embora fossem verossímeis em outro regime 

discursivo. (p. 19). 

 

Outros notáveis pensadores e cientistas da época também influenciaram os princípios 

da escola naturalista: o pensador e político francês Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) que 

propôs a construção de uma sociedade livre e igualitária; o médico francês Claude Bernard 

(1813-1878) que se destacou pelas importantes descobertas feitas na área de pesquisas 

biológicas; o pensador alemão Karl Marx (1818-1883) com sua teoria política sobre a luta de 

classes; o socialista alemão Friedrich Engels (1820-1895) pelas suas críticas na fase inicial do 

capitalismo; o filósofo inglês Herbert Spencer (1820-1903) que, à luz da teoria darwinista, 

procurou aplicar as leis da evolução a todos os níveis da atividade humana; o historiador francês 

Joseph-Ernest Renan (1823-1892) pela sua defesa à ciência como libertadora do gênero 

humano; e, o filósofo e escritor francês Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893) pela tríade 

adotada, meio, raça e momento histórico, para explicar as forças determinantes do homem. 

Com relação às considerações sobre meio e raça na literatura naturalista, Antonio 

Candido (2011, p. 37) aponta que esses conceitos “correspondiam a problemas reais e a 

obsessões profundas, pesando nas concepções dos intelectuais e constituindo uma força 

impositiva em virtude das teorias científicas do momento”. 
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Diante de um cenário marcado pelo avanço científico, era natural que, na literatura, os 

heróis e as donzelas do Romantismo cedessem lugar à realidade cotidiana da qual se ocupou o 

Realismo e o Naturalismo concomitantemente. A principal diferença entre esses dois 

movimentos literários, marcados pelo cientificismo do século XIX, dá-se pelo fato de que 

enquanto o Realismo retrava criticamente a burguesia, o Naturalismo ocupava-se da 

investigação dos aspectos mais patológicos das camadas inferiores. 

Sobre o rompimento com o Romantismo, José Bezerra de Freitas (1947, p. 241), em 

Forma e expressão no romance brasileiro: do período colonial à época pós-modernista, faz a 

seguinte ponderação: 

 

Os grandes espíritos representativos do pensamento e do sentimento europeu 

queriam, agora, a ordem, não a ordem monótona, dos clássicos e dos árcades, 

mas a que conduz à simplicidade, ao bom gosto e à verdade. O romantismo 

puro oferecera, por muito tempo, uma impressão de instabilidade, de agonia, 

de mal estar; e assim, outros modelos e processos artísticos fixariam as linhas 

literárias dessa nova fase. 

 

Contudo, acrescenta: 

 

No fundo, entretanto, o naturalismo manteve muito dos processos e das 

atitudes do período romântico. O que ele pretendeu, o que idealizou, pode ser 

sintetizado nesta fórmula: imprimir à vida um sentido prático, neutralizar o 

sentimentalismo e a pieguice, romper as convenções, vencer a tristeza 

universal, traçar, enfim, novos caminhos à literatura e à arte, sacrificadas por 

muitos anos a todos os caprichos do coração. (p. 242). 

 

No que se refere à linguagem, as obras da estética naturalista são marcadas pela 

simplicidade, clareza e pelo emprego de metáforas. Os ambientes são pormenorizados, com a 

finalidade de completar a personagem pelo meio. Já o narrador, onisciente, assume uma postura 

objetiva, agindo como um cientista em seu laboratório e descrevendo as reações das 

personagens. 

No Brasil, o Naturalismo chegou com um significativo atraso se considerado o período 

de surgimento dessa escola literária na Europa. Foram as obras de Eça de Queirós, O crime do 

padre Amaro e O primo Basílio, publicadas em 1876 e 1878 respectivamente, que despertaram 

admiradores e discípulos brasileiros para uma estética que havia obtido destaque na França já 

na década de 1850 e entrou em declínio, no continente europeu, em 1891, ou seja, apenas dez 

anos após o início do Naturalismo no território brasileiro. 
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Apesar de muitos críticos literários considerarem O mulato, de Aluísio Azevedo, um 

livro de estética literária que transita entre o Romantismo e o Naturalismo, o fato é que esse 

romance instaura o movimento naturalista no Brasil em 1881. 

Como expressa José Brito Broca (1991, p. 80), em Naturalistas parnasianos e 

decadistas: vida literária do realismo ao pré-modernismo: “O Mulato, sob a influência de Eça, 

não era propriamente um romance naturalista; entremeando o seu realismo havia mesmo muitas 

situações românticas. Mas abordava uma tese social das mais melindrosas e atuais da época”.  

Com sua crítica aberta à sociedade maranhense, no que tange especialmente a 

escravidão, Aluísio Azevedo chocou o clero e a alta sociedade de São Luís, onde o livro teve a 

sua primeira edição publicada. 

A importância dessa obra não é somente literária, mas também social e histórica, como 

se pode reconhecer nas palavras de Gilberto Freyre (2002, p. 620): “Aluísio Azevedo deixou-

nos um romance – verdadeiro ‘documento humano’ recortado da vida provinciana do seu 

tempo, segundo a técnica realista que foi um dos primeiros a seguir entre nós – meticuloso 

retrato de bacharel mulato educado na Europa”. 

Influenciadas pelos mestres europeus, outras obras de cunho naturalista surgiram, no 

Brasil, após O mulato, dando expressividade ao Naturalismo brasileiro que, em 1888, atingiu 

seu apogeu:  

 

O ano de 1888, que precedeu o da Proclamação da República, passa por ter 

sido um dos mais fecundos da literatura brasileira, sobretudo no que concerne 

ao Naturalismo, já então em plena voga entre nós. Foi o ano da publicação d’A 

Carne, de Júlio Ribeiro; d’O Ateneu de Raul Pompéia; do Cromo, de Horácio 

Carvalho; e também da primeira coletânea de versos de Bilac. Notava-se por 

toda parte certa efervescência literária. Fundavam-se revistas culturais e 

surgiam novas editoras no Rio e em São Paulo. (BROCA, 1991, p. 115). 

 

Entretanto, apesar de “certa efervescência literária” em 1888, a obra que marcaria o 

Naturalismo brasileiro, ainda estava para ser publicada em 1890, O cortiço, consagrando 

Aluísio Azevedo como o mais importante representante do Naturalismo na literatura brasileira, 

conforme pode ser constatado na análise de José Veríssimo (1969, p. 239) e da qual ratificam 

outros críticos e historiadores: 

 

Dos que aqui por vocação ou mero instinto de imitação, demasiado comum 

nas nossas letras, seguiram o naturalismo e se nele ensaiaram, o que mais 

cabalmente realizou este efeito da nossa doutrina literária foi Aluísio 

Azevedo, com uma obra de mérito e influência consideráveis [...]. 
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Valendo-se do método de experimentação, para escrever O cortiço, o romancista 

maranhense aprofundou seus conhecimentos e suas pesquisas no comportamento e nos 

costumes dos habitantes das estalagens, convivendo com essa realidade sociológica. 

Em Aluísio Azevedo: vida e obra (1857-1913), Jean-Yves Mérian (2013, p. 475) relata 

que Aluísio Azevedo, em companhia do seu amigo Pardal Mallet, ambos disfarçados com 

roupas surradas e tamancos, alugou um quarto em um cortiço carioca, para constatar in loco e 

alcançar o máximo de verossimilhança o modo de vida dos personagens que retrataria em seu 

romance: 

 

Esta experiência iria permitir que ele pintasse cenas em direto. Todavia, a 

aventura quase terminou mal; ele nunca conseguiu ser um morador como os 

outros por causa da sua curiosidade. Muito cedo começaram a desconfiar que 

ele fosse um agente da polícia. Corajoso, mas não temerário, Aluísio preferiu 

encurtar sua experiência para escapar a uma surra. 

 

O cortiço era parte de um projeto, intitulado Brasileiros Antigos e Modernos, que 

consistiria em cinco livros: O cortiço, A família brasileira, O felizardo, A loreira e A bola preta. 

Aluísio Azevedo ambicionava traçar um painel histórico da vida carioca, a partir da monarquia, 

passando pelo Império, até chegar à República. Contudo, O cortiço foi o único romance que 

Aluísio Azevedo escreveu dessa série.  

Tal projeto remetia ao feito de Zola com Rougon-Macquart, série composta por 20 

romances naturalistas, escritos entre 1871 e 1893, cujo subtítulo, História natural e social de 

uma família sob o Segundo Império, sintetiza o projeto do escritor francês.  

Apesar de ser notório o reflexo do projeto zolista em Aluísio Azevedo, o ciclo 

naturalista pretendido pelo escritor maranhense era profundamente brasileiro, ao fixar tipos 

“bem nossos” (PEREIRA, 1988, p. 156), como se constata no artigo a seguir, publicado em 

1885, no periódico A Semana: 

 

O primeiro romance, O Cortiço, faz-nos ver um colono analfabeto, que de 

Portugal vem com a mulher trabalhar no Brasil, trazendo consigo uma filhinha 

de dois anos. Essa criança vem a ser a menina do cortiço, um dos tipos mais 

acentuados da obra, o qual será ligado imediatamente a um tipo novo, o tipo 

de vendeiro amancebado com a preta. O colono deixa a mulher por uma 

mulatinha, e deste novo enlace surgem O Felizardo e A Loureira: participa 

deste grupo o tipo do capadócio, o pai-avô do capoeira, que mais tarde é chefe 

de malta e força ativa nas eleições. Ligado a este chefe de malta está um tipo 

que contrasta com ele: é o antigo conselheiro de Estado, político formado 

durante a menoridade do Sr. D. Pedro II e graduado pelos seus serviços à causa 

da revolução mineira. Do Conselheiro nasce A Família Brasileira, composta 

de quatro figuras, a saber: o chefe, Conselheiro, de cinquenta e tantos anos, 
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conservador e lírico; a esposa deste, senhora de quarenta, muito apaixonada 

pela História dos Girondinos de Lamartine, sonhando reformas e lamentando 

não ser homem para desenvolver o que ela julga possuir de ambição política 

no seu espírito; a filha, moça de vinte anos, prática e interesseira, vendo 

sempre as coisas pelo prisma das comodidades e das conveniências sociais; e 

o filho, rapaz de dezesseis anos, presumido, filósofo e muito convencido de 

que está senhor de toda a ciência de Augusto Comte. 

É sobre esta família que têm de agir o Felizardo e a Loureira, é nesta família 

que a Loureira vai buscar o amante, o filósofo de dezesseis anos, a quem não 

valerá toda a teoria científica de Comte e Spencer, e que dará um dos bilontras 

da Bola Preta; enquanto que o Felizardo, conseguindo casar com a filha do 

Conselheiro, e conseguindo, uma vez rico, fazer carreira política, vai 

influenciar nos destinos do Brasil e comprometer a situação do monarca, como 

se verá no último livro. (transcrito em PEREIRA, 1988, p. 155-156). 

 

Aluísio Azevedo, por questões econômicas, não pode levar seu projeto adiante. Mas, 

“Se o levasse a cabo, teria Aluísio Azevedo feito uma grande obra [...]”, na opinião de Lúcia 

Miguel Pereira (1988, p. 156).  

Os romances-folhetim eram as leituras procuradas pelos jornais e leitores da época, e 

Aluísio Azevedo rendeu-se a essa oferta, dedicando boa parte da sua carreira literária a escrevê-

los.  

No entanto, foi do inconcluso projeto Brasileiros Antigos e Modernos que surgiu O 

cortiço, publicado em 13 de maio de 1890. Ressalta-se, todavia, que os planos originais de O 

cortiço, como pode ser verificado no trecho publicado em A Semana (1885), são bem diferentes 

da obra, de fato, concretizada. 

Ambientado na década de 1870, O cortiço, um romance composto de 23 capítulos, 

retrata o cotidiano miserável de uma habitação coletiva carioca. Nesse cortiço vivem os 

desfavorecidos e marginalizados da sociedade da época: trabalhadores braçais, imigrantes 

europeus, malandros, lavadeiras, viúvas pobres; todos com dificuldades e vícios que decorrem 

do meio ao qual estão inseridos. 

A trajetória desses moradores entrelaça-se com a narração da vida de alguns outros 

personagens, como a de João Romão e Bertoleza, sendo que a história do primeiro é o eixo 

principal do enredo. Ainda assim, é o espaço, ou seja, o cortiço que figura como protagonista 

da obra, é ele que determina a conduta de seus moradores. 

João Romão, proprietário do cortiço, é um imigrante português ambicioso e sem 

escrúpulos, que enriquece rapidamente com grande ajuda de Bertoleza, uma escrava incansável 

para o trabalho e que pensa ter sido alforriada por ele, seu amante. 
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O grande rival de João Romão é Miranda, seu vizinho, também português e 

comerciante, representante da burguesia ascendente do século XIX. A rivalidade é estabelecida 

a partir de uma inveja recíproca; de um lado João Romão, afortunado e sem prestígio social; de 

outro, Miranda, com título de barão, mas que vive à custa do dinheiro da esposa. Um aspira à 

riqueza; o outro, já rico, aspira à nobreza. 

Após muitos desentendimentos, descobrem interesses comuns e firmam uma aliança, 

consolidada a partir de planos para o casamento entre João Romão e a filha de Miranda, 

Zulmira. Porém, para que o casamento se concretize é preciso que João Romão livre-se de 

Bertoleza, e ele o faz, sem a menor compaixão, tentando devolvê-la aos antigos donos. Fato 

esse que não se concretiza, pois Bertoleza, ao perceber as intenções do português, suicida-se. 

Ao longo do romance, assim como o caminho percorrido por João Romão e Bertoleza, 

são narradas experiências de outros moradores do cortiço, apresentando-se, consequentemente, 

a composição de vários tipos sociais que são, a todo o momento, guiados por seus instintos e 

desejos: o casal de portugueses Jerônimo e Piedade, a mulata Rita Baiana e a menina Pombinha, 

por exemplo. Há também a família de Miranda, vizinha do cortiço, a prostituta Léonie que 

morava em um “sobrado na cidade” (AZEVEDO, 2012, p. 100), o capoeira Firmo, que vivia 

no cortiço rival, Cabeça de Gato. 

E, em todos esses tipos sociais, é apontado pelo menos um desvio moral, adquirido ou 

herdado, uma das principais características do Naturalismo. Reconhecendo nas palavras de 

Orna Levin (2011, p. 07), em seu texto, integrante da edição de O cortiço, publicada pela FTD, 

em 2011, intitulado A busca pela fortuna e pelo amor, “Aluísio criou em O cortiço um 

microcosmo a partir do qual quis documentar na ficção o processo de constituição da sociedade 

brasileira e lançar luz sobre suas glórias e suas mazelas”. 

Ao apresentar dessa forma a sociedade brasileira, de acordo com Gilberto Freyre 

(2002, p. 635), Aluísio Azevedo deixou “no seu O Cortiço um retrato disfarçado em romance 

que é menos ficção literária que documentação sociológica de uma fase e de um aspecto 

característicos da formação brasileira”. Ou “uma alegoria do Brasil”, como propõe Antonio 

Candido (2011, p. 21) em seu ensaio sobre a obra. 

Isso porque esse romance naturalista, por meio de um espaço físico delimitado e um 

grupo social definido, aborda questões sociais, algumas extremamente perturbadoras para 

época, como: escravidão, capitalismo, exploração desmedida da terra, confronto entre valores 

europeus e brasileiros, hierarquia de raças, sistema neocolonialista, prostituição, 

homossexualismo, adultério, miséria. 
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No que concerne à estética naturalista, além dos temas sociais descritos acima e que 

são os preferidos dessa escola literária, consta, nessa obra de Aluísio Azevedo, uma descrição 

minuciosa de ambientes e personagens, compondo-os, assim, de forma mais precisa e 

simbólica. 

João Romão, assim como os outros personagens do cortiço, é descrito detalhadamente, 

o que permite ao leitor compor a aparência e a personalidade do imigrante português: 

 

Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, 

todos, fosse o mais simples, visavam um interesse pecuniário. Só tinha uma 

preocupação: aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para a 

companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria; 

as suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo, do que no entanto 

gostava imenso; vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos 

trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma 

loucura, um desespero de acumular; de reduzir tudo a moeda. E seu tipo 

baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha 

da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas 

de camisa, de tamancos, sem meias, olhando para todos os lados, com o seu 

eterno ar de cobiça, apoderando-se, com os olhos, de tudo aquilo de que ele 

não podia apoderar-se logo com as unhas. (AZEVEDO, 2012, p. 78). 

 

Quanto ao cortiço, tão logo as noventa e cinco casinhas que o compunha ficaram 

prontas, suas características foram assim enumeradas: 

 

Prontas, João Romão mandou levantar na frente, nas vinte braças que 

separavam a venda do sobrado do Miranda, um grosso muro de dez palmos de 

altura, coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa, e com um grande portão 

no centro, onde se dependurou uma lanterna de vidraças vermelhas, por cima 

de uma tabuleta amarela, em que se lia o seguinte, escrito a tinta encarnada e 

sem ortografia:  

“Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras”.  

As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; tudo pago adiantado. O 

preço de cada tina, metendo a água, quinhentos réis; sabão à parte. As 

moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar.  

Graças à abundância da água que lá havia, como em nenhuma outra parte, e 

graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender a roupa, a 

concorrência às tinas não se fez esperar; acudiram lavadeiras de todos os 

pontos da cidade, entre elas algumas vindas de bem longe. E, mal vagava uma 

das casinhas, ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgia uma 

nuvem de pretendentes a disputá-los.  

E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, 

com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus 

jardinzinhos de três e quatro palmos, que apareciam como manchas alegres 

por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras 
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barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os 

gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos 

de metal branco.  

E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, 

começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma 

geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e 

multiplicar-se como larvas no esterco. (AZEVEDO, 2012, p. 81-82).  

 

Em seis parágrafos é possível ao leitor reconstruir a estalagem, seus aspectos práticos, 

“muros de dez palmos de altura”, “grande portão no centro”, bem como subjetivos que remetem 

à sordidez do local, “naquela terra encharcada e fumegante”, “daquele lameiro”.  

O zoomorfismo também permeia O cortiço. Para evidenciar que são guiados pelos 

instintos, o autor atribui qualidades animalescas aos seus personagens. Paulo Franchetti (2012, 

p. 45-46), em sua apresentação, já citada anteriormente, para uma das edições do romance pela 

Ateliê Editorial, faz um resumo da zoomorfização utilizada para caracterizar alguns dos 

personagens: 

 

Bertoleza é um animal de trabalho, foi abandonada como uma cavalgadura e 

se suicidou num ímpeto de anta bravia. Rita Baiana tinha muito de serpente e 

arrulhava como pomba no cio. Firmo, quando cantava, grunhia, miava, com 

todas as vozes de bichos sensuais. Jerônimo é a princípio um animal bom e 

forte, é como um cão, mas depois desenvolve lascívias de macaco, adquire o 

cheiro sensual dos bodes e tem gozo de besta fera. Sua mulher Piedade é um 

animal enxotado, que muge como uma vaca e ulula como um cão. Léonie tem 

corcovos de égua, bufa, relincha e gane – e forma, com Pombinha, uma 

serpente de duas cabeças. Há ainda Florinda, com olhos luxuriosos de macaca, 

Miranda que se comporta como um animal no cio, sua mulher que grunhe, 

Marciana que ulula como uma cadela, Machona que tem anca de animal do 

campo e um avarento que tem expressão de abutre. Por fim, nem mesmo os 

visitantes eventuais escapam, pois os bombeiros que socorrem o incêndio são 

descritos como mais ágeis que macacos. 

 

Já para descrever o cortiço, em algumas passagens do romance, Aluísio Azevedo 

utiliza-se do antropomorfismo. Até mesmo a cena que relata a primeira menstruação da 

personagem Pombinha, ganha características antropomórficas: 

 

Nisto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada, levando 

logo ambas as mãos ao meio do corpo. E feliz, e cheia de susto ao mesmo 

tempo, a rir e a chorar, sentiu o grito da puberdade sair-lhe afinal das 

entranhas, em uma onda vermelha e quente.  

A natureza sorriu-se comovida. Um sino, ao longe, batia alegre as doze 

badaladas do meio-dia. O sol, vitorioso, estava a pino e, por entre a copagem 

negra da mangueira, um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre 
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da rapariga, abençoando a nova mulher que se formava para o mundo. 

(AZEVEDO, 2012, p. 229). 

 

No segundo parágrafo acima transcrito, a natureza sorri, o sino bate alegre e o Sol é 

qualificado como vitorioso, ou seja, ação e caracterizações humanas atribuídas a elementos não 

humanos. Posto dessa forma, por meio do antropomorfismo, Aluísio Azevedo, metaforiza o fim 

de um grande momento de espera para Pombinha, cuja felicidade da ocasião ganha a 

cumplicidade da natureza, do sino e do Sol. 

Os elementos naturais, além de poderem ser antropomorfizados, no Naturalismo são 

fatores que contribuem para explicar muitos acontecimentos, como, no caso de O cortiço, em 

que o Sol, vitorioso em um trecho, é considerado o grande vilão em outro. Para a personagem 

Piedade, um dos culpados pelo “seu homem” tê-la abandonado é o Sol. Esse fato pode ser visto 

no trecho abaixo em que são descritos o lamento e a revolta da portuguesa: 

 

Ela ergueu-se finalmente, foi lá fora ao capinzal, pôs-se a andar agitada, 

falando sozinha, a gesticular forte. E nos seus movimentos de desespero, 

quando levantava para o céu os punhos fechados, dir-se-ia que não era contra 

o marido que se revoltava, mas sim contra aquela amaldiçoada luz 

alucinadora, contra aquele sol crapuloso, que fazia ferver o sangue aos homens 

e metia-lhes no corpo luxúrias de bode. Parecia rebelar-se contra aquela 

natureza alcoviteira, que lhe roubara o seu homem para dá-lo a outra, porque 

a outra era gente do seu peito e ela não.  

E maldizia soluçando a hora em que saíra da sua terra; essa boa terra cansada, 

velha como que enferma; essa boa terra tranquila, sem sobressaltos nem 

desvarios de juventude. Sim, lá os campos eram frios e melancólicos, de um 

verde alourado e quieto, e não ardentes e esmeraldinos e afogados em tanto 

sol e em tanto perfume como o deste inferno, onde em cada folha que se pisa 

há debaixo um réptil venenoso, como em cada flor que desabotoa e em cada 

moscardo que adeja há um vírus de lascívia. (AZEVEDO, 2012, p. 282-283). 

 

O determinismo também é marcado em O cortiço. A prostituição apresentava-se como 

um caminho natural a ser trilhado pelas pequenas moradoras da estalagem: 

 

Pombinha abria muito a bolsa, principalmente com a mulher de Jerônimo, a 

cuja filha, sua protegida predileta, votava agora, por sua vez, uma simpatia 

toda especial, idêntica à que noutro tempo inspirara ela própria à Léonie. A 

cadeia continuava e continuaria interminavelmente; o cortiço estava 

preparando uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada, que se 

fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria. (AZEVEDO, 2012, p. 348). 
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Fiel à escola naturalista como se apresentou acima, mas sem reduzir o romance, 

simplesmente, ao maior exemplo do movimento do qual faz parte, O cortiço é “um romance 

que tem uma importância essencial para o conhecimento da vida no Rio de Janeiro no final do 

Império. É uma verdadeira constituição” (MÉRIAN, 2013, p. 514). 

Lúcia Miguel Pereira (1988, p. 152) corrobora Mérian: 

 

O Rio popular do tempo da capoeiragem está todo aí, nessa mistura de negros, 

mulatos e emigrantes portugueses, nessa amálgama de explorados e 

exploradores, nessa população dependente da pedreira que a faz viver e 

também morrer, que representa, no sentido próprio e no figurado, todo o seu 

horizonte. 

 

E, ainda, Rui Mourão (2011, p. 12), em seu texto Um mundo de galegos e cabras, 

integrante da 38ª edição de O cortiço, publicado pela editora Ática:  

 

O cortiço é um dos melhores retratos que já se levantaram do Brasil do 

segundo império, em que as sobrevivências da estrutura colonial punham à 

mostra uma numerosa casta de portugueses enriquecidos a empolgar as 

posições de comando e uma legião mal definida de negros, mulatos e brancos, 

em pleno processo de caldeamento e formação, constituindo o que antes da 

hora e não passava, àquela altura, de uma realidade quase que puramente 

formal. O abolicionismo era uma campanha em marcha, mas em bases muito 

ilusórias, deixando em evidência que a emancipação do negro pouco 

representaria desde que desacompanhada da transformação das classes 

vigentes. 

 

Tendo sido Émile Zola para Aluísio Azevedo o principal modelo, é impraticável não 

comparar as semelhanças de O cortiço com A taberna (1876), no que se refere à estética e, 

também, ao enredo. No entanto, o romancista maranhense, mesmo altamente influenciado por 

Zola, soube dar à estética naturalista sua criticidade para estudar o meio brasileiro. 

Antonio Candido (2011, p. 09-10) considera que O cortiço é sim um empréstimo de A 

taberna, e, portanto, nesse aspecto, um “texto segundo”. Entretanto, para o crítico brasileiro, à 

medida que filtra o retrato do Rio de Janeiro no fim do Segundo Império, a obra de Aluísio 

Azevedo torna-se um “texto primeiro”. 

 

Aluísio Azevedo se inspirou evidentemente em L'Assommoir, de Emile Zola, 

para escrever O Cortiço, e por muitos aspectos o seu livro é um texto segundo, 

que tomou de empréstimo não apenas a ideia de descrever a vida do 

trabalhador pobre no quadro de um cortiço, mas um bom número de motivos 

e pormenores, mais ou menos importantes. Em ambos sobressaem as 

lavadeiras e sua faina, inclusive com uma briga homérica entre duas delas. Em 
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ambos um regabofe triunfal serve de ocasião para um encontro de futuros 

amantes, cujas consequências serão decisivas. Em ambos há um policial 

solene, morador do cortiço, onde é uma espécie de inofensiva caricatura da 

lei, embora os destinos respectivos sejam muito diferentes. Estes poucos 

exemplos, apenas mencionados, servem para mostrar a derivação de que falei. 

Mas ao mesmo tempo Aluísio quis reproduzir e interpretar a realidade que o 

cercava, e sob este aspecto elaborou um texto primeiro. 

 

Portanto, essa obra brasileira, seja por ter melhor representado o Naturalismo no 

Brasil, seja pelo valor documental do texto, ainda hoje, suscita pesquisa como a que está sendo 

proposta nesta dissertação, bem como possibilita dialogar com estudos sociológicos da 

atualidade, acerca da desigualdade social brasileira. 

Dentre esses estudos sobre a sociedade brasileira, destacam-se, aqui, dois livros do 

sociólogo Jessé Souza, Ralé brasileira: quem é e como vive e Os batalhadores brasileiros: 

nova classe média ou nova classe trabalhadora, publicados, inicialmente no Brasil, em 2009 e 

2010 respectivamente. 

Ralé brasileira: quem é e como vive (2009, p. 25) busca, como o próprio Jessé Souza 

assume na introdução do livro, “conferir visibilidade ao que não queremos ver”, ou seja, a um 

grupo de indivíduos que, provocativamente, o pesquisador denominou de “ralé brasileira”. 

Segundo o sociólogo, trata-se de uma classe abandonada social e politicamente, desprovida de 

precondições sociais, morais e culturais, impedida de desenvolver, em qualquer medida 

significativa, capital social ou humano. 

A “ralé brasileira”, de acordo com Jessé Souza (2009, p. 25),  

 

se reproduz há gerações enquanto tal. Essa classe social, que é sempre 

esquecida enquanto uma classe com uma gênese e um destino comum, só é 

percebida no debate público como um conjunto de “indivíduos” carentes ou 

perigosos, tratados fragmentariamente por temas de discussão superficiais, 

dado que nunca chegam sequer a nomear o problema real, tais como 

“violência”, “segurança pública”, “problema da escola pública”, “carência da 

saúde pública”, “combate à fome” etc. 

 

Esse grupo, marcado pelo determinismo e estigmatizado pela composição de 

indivíduos carentes ou perigosos, tratado em Jessé Souza (2009), pode remeter a uma discussão 

e comparação com as “classes pobres” e “classes perigosas”, moradoras dos cortiços cariocas 

do século XIX, abordadas por Sidney Chalhoub (1996). O determinismo, por sua vez, também 

pode remeter a esses moradores, tanto aos reais quanto àqueles trazidos na ficção de Aluísio 
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Azevedo, permitindo, assim, debater sobre uma realidade social brasileira antiga, e, ao mesmo 

tempo, atual, retratada sob várias perspectivas.  

Ainda em Jessé Souza (2009, p. 42-43), ressalta-se que, embora reconheça-se a 

herança social, econômica e cultural, responsável pelos conflitos sociais brasileiros na 

atualidade, são apontadas diferenças de como essa classe era percebida no passado brasileiro e 

como passou a ser no século XXI, antes determinada pelo sangue; hoje, pela meritocracia, esta 

última, contundentemente, criticada pelo sociólogo. 

 

No mundo moderno, cuja legitimidade é baseada na liberdade e igualdade de 

seus membros, o poder não se manifesta abertamente como no passado. No 

passado, o pertencimento à família certa e à classe social certa dava a garantia, 

aceita como tal pelos dominados, de que os privilégios eram “justos” porque 

espelhavam a “superioridade natural” dos bem-nascidos. No mundo moderno, 

os privilégios continuam a ser transmitidos por herança familiar e de classe, 

[...], mas sua aceitação depende de que os mesmos “apareçam”, agora, não 

como atributo de sangue, de herança, de algo fortuito, portanto, mas como 

produto “natural” do “talento” especial, como “mérito” do indivíduo 

privilegiado. Existiria, no mundo moderno, uma “igualdade de oportunidades” 

que seria a forma de conciliar as demandas de igualdade e liberdade. Os 

privilégios que resultam disso não seriam “desigualdades fortuitas”, como no 

passado com a dominância do status de sangue, mas “desigualdades justas” 

porque decorrentes do esforço e desempenho diferencial do indivíduo. 

 

Em seu outro livro, Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe 

trabalhadora?, Jessé Souza (2012, p. 26) discute sobre “uma classe social nova e moderna, 

produto das transformações recentes do capitalismo mundial, que se situa entre a ‘ralé’ e as 

classes média e alta”, que ele denominou de “batalhadores brasileiros”.  

E, mais adiante, nesse mesmo estudo, dividido em dez capítulos, dentre os quais 

apresenta o cotidiano social e profissional de alguns “batalhadores”, dentre eles do 

telemarketing, feirantes e empreendedores rurais, Jessé Souza (2012, p. 51) explica a origem 

dessa nova classe: “Vários dos batalhadores são oriundos da ‘ralé’ – ou da ‘elite da ralé’, para 

a qual os fatores destrutivos puderam ser compensados de algum modo eficaz – e conseguiram 

a duras penas ascensão material e alguma dose de autoestima e de reconhecimento social”. 

Nos capítulos finais de O cortiço (1890), também é apresentada uma nova classe 

social, ou camada social, termo utilizado nessa obra naturalista. Essa camada social da ficção 

em muito se assemelha com os grupos sociais estudados, na atualidade, pelo sociólogo Jessé 

Souza, a “ralé brasileira” e os “batalhadores brasileiros”, inclusive no que concerne à pretensa 

ascensão de uma classe a outra. 
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Em O cortiço (1890) essa passagem, ou ascensão, ocorre após a estalagem ter sido 

incendiada, pela segunda vez, por Bruxa, uma das personagens do romance, que almejava esse 

fim para o empreendimento de João Romão.  

O fogo, apesar de contido pelos bombeiros, destruiu mais de trinta casas e matou três 

moradores, entre eles a Bruxa. É nesse momento do romance que, enquanto os moradores do 

cortiço lamentam o prejuízo e as mortes, João Romão faz planos para reedificar a estalagem 

com o dinheiro que iria receber do seguro. E, de fato, o cortiço foi totalmente reformado: 

 

O pátio, como João Romão havia prometido, estreitara-se com as edificações 

novas; agora parecia uma rua, todo calçado por igual e iluminado por três 

lampiões grandes simetricamente dispostos. Fizeram-se seis latrinas, seis 

torneiras de água e três banheiros. Desapareceram as pequenas hortas, os 

jardins de quatro a oito palmos e os imensos depósitos de garrafas vazias. À 

esquerda, até onde acabava o prédio do Miranda, estendia-se um novo correr 

de casinhas de porta e janela, e daí por diante, acompanhando todo o lado do 

fundo e dobrando depois para a direta até esbarrar no sobrado de João Romão, 

erguia-se um segundo andar, fechado em cima do primeiro por uma estreita e 

extensa varanda de grades de madeira, para a qual se subia por duas escadas, 

uma em cada extremidade. De cento e tantos, a numeração dos cômodos 

elevou-se a mais de quatrocentos; e tudo caiadinho e pintado de fresco; 

paredes brancas, portas verdes e goteiras encarnadas. (AZEVEDO, 2012, p. 

318). 

 

Até o nome “Estalagem de São Romão” foi alterado para “Avenida São Romão”. Além 

da construção e do título, mudanças também ocorreram com os habitantes. Alguns moradores 

antigos puderam continuar, com o consentimento de João Romão. Outros foram expulsos pelo 

português, como Piedade, que, como alternativa, encontrou um cômodo em outro cortiço, o 

“Cabeça-de-Gato”, que passou a abrigar a “ralé” que a “Avenida São Romão” rejeitava, para 

dar lugar a um novo perfil de inquilinos, “que já não eram gente sem gravata e sem meias. A 

feroz engrenagem daquela máquina terrível, que nunca parava, ia já lançando os dentes a uma 

nova camada social que, pouco a pouco, se deixaria arrastar inteira lá para dentro” (AZEVEDO, 

2012, p. 320).  

Diante do exposto, constata-se, portanto, a possibilidade de estabelecer uma 

aproximação entre essa obra do século XIX com questões em pauta no século XXI, observando-

se, especialmente, a desigualdade social e os problemas aos quais brasileiros estão 

determinados, seja na ficção ou na vida real. 

Além desse diálogo entre o texto de Aluísio Azevedo e as pesquisas sociológicas, do 

panorama histórico e literário e do estudo da obra que foi traçado nesse início, considera-se 

importante apresentar, também, os aspectos principais da vida, bem como discorrer sobre outras 
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obras, além de O cortiço, de Aluísio Azevedo. Justificam-se, portanto, os estudos que virão no 

subcapítulo que segue. 

 

 

1.2 ENTRE FOLHETINS E ROMANCES: ALUÍSIO AZEVEDO (1857 

– 1913) 

 

David Gonçalves de Azevedo, comerciante e vice-cônsul português em São Luís do 

Maranhão, com cerca de 40 anos, em 1854, une-se à Emília Amália Pinto de Magalhães, 

portuguesa, com mais de 35 anos, separada e mãe de uma filha fruto do seu primeiro casamento. 

A união desse casal português, considerada imoral para época, pela idade e pelo estado 

civil da mulher, provocou escândalo na conservadora e clerical província maranhense. Apesar 

de toda a hostilidade, David Gonçalves e Emília Amália resistiram às críticas, viveram seu 

amor, sem nunca se casarem legalmente, e tiveram cinco filhos, entre eles Aluísio Tancredo 

Belo Gonçalves Azevedo, nascido no dia 14 de abril de 1857, em São Luís do Maranhão. 

A cidade natal de Aluísio Azevedo era conhecida por “Atenas Brasileira” no século 

XIX, devido ao modo de vida da minoria branca, essencialmente, de origem portuguesa, que 

pouco se misturava à população brasileira e procurava manter e imitar hábitos europeus.  

São Luís conservou esse título mesmo após entrar em decadência a partir de 1850, 

mantendo a aparência de província abastada do início do século. Essa pretenciosa classificação 

foi duramente criticada por Aluísio Azevedo em 1883, na Folha Nova, publicada no Rio de 

Janeiro: 

 

A César o que é de César. Maranhão não é Atenas brasileira, Maranhão não é 

mais que uma triste província de terceira ordem, sem originalidade, sem 

caráter nacional, sem literatura, sem ciência de espécie alguma, sem a menor 

noção de Belas Artes, e sem comércios ao menos. A opinião pública é lá 

formada e dirigida por meia dúzia de portugueses ignorantes e retirados dos 

negócios; a sociedade diverte-se a falar mal da vida alheia; o trabalho mais 

rendoso é o tráfico de escravos, e os tais Atenienses de maior monta na 

província os únicos que ela respeita, não passam de alguns tipos pretenciosos, 

cheios de regras gramaticais e tolice. (transcrito em MÉRIAN, 2013, p. 305). 

 

No que se referia à educação, as principais opções de ensino em São Luís, frequentadas 

por um número reduzido de alunos, eram o Liceu Maranhense para os meninos e o Colégio 
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Nossa Senhora da Glória para as meninas. Após a conclusão dos estudos secundários, os filhos 

das famílias mais abastadas eram enviados para as universidades da Europa. 

A província maranhense dispunha de várias gráficas modernas e livrarias. No entanto, 

os livros não eram acessíveis a todos e a primeira biblioteca pública encerrou suas atividades, 

poucos anos após sua fundação em 1829, devido ao desinteresse da população e ao número 

reduzido de pessoas que sabiam ler. 

Porém, mesmo diante desse cenário nada promissor com a prática de ler, em 1852 foi 

criado o Gabinete Português de Leitura. Essa instituição, que em 1867 dispunha de 4.892 

volumes entre romances, folhetins, contos e poesias, surgiu por iniciativa do pai de Aluísio 

Azevedo, e passou a ser um ponto de encontro para os homens mais cultos de São Luís 

(MÉRIAN, 2013). 

O acesso a milhares de obras, disponíveis no acervo do Gabinete Português de Leitura, 

permitiu a Aluísio Azevedo o aprendizado da língua francesa e do latim. O conhecimento do 

francês foi essencial para que pudesse ler as obras francesas no original assim que chegavam 

ao Gabinete; já o latim foi utilizado com propriedade para caracterizar a fala do padre Diogo 

no romance O mulato. 

A exposição a essa sociedade e a esse tipo de iniciativa cultural, idealizada e 

concretizada por seu pai, foi determinante para a formação intelectual e literária de Aluísio 

Azevedo.  

Autodidata que nem chegou a concluir os estudos secundários, Aluísio Azevedo foi o 

mais importante representante do Naturalismo no Brasil. Segundo Massaud Móises (1996, p. 

50): “Aliando a fluência estilística de ficcionista nato e o domínio incomum da estruturação 

narrativa, Aluísio soube apegar-se com exemplar lucidez e isenção às prescrições naturalistas, 

e com isso veio a ser um dos mestres do romance entre nós [...]”. 

O ofício literário, no entanto, não foi sua inicial e declarada paixão. A arte que primeiro 

provocou seu interesse foi a pintura, despertada, na adolescência, pelo professor italiano 

Domingos Tribuzzi que ministrava o ensino de desenho e pintura no Liceu Maranhense, onde 

Aluísio Azevedo estudou. Como relata Jean-Yves Mérian (2013, p. 51): “Tribuzzi despertou 

em Aluísio o gosto pela pintura de uma maneira tal que na época este pensou em ser pintor. 

Infelizmente não tinha meios de ir estudar na Itália, em razão da precária situação financeira de 

seu pai”. 

Sem recursos financeiros para estudar fora do Brasil e precisando trabalhar, atuou 

como empregado de um despachante alfandegário, amigo de seu pai, mas sem nenhuma 

vocação particular pela função, que não era enriquecedora nem financeira e nem 
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intelectualmente. Após abandonar o ofício de caixeiro, trabalhou, ainda, como guarda-livros e, 

em seguida, como professor de gramática e de desenho. Porém, “ser pintor pareceria ser a sua 

preocupação essencial” (MÉRIAN, 2013, p. 87). Não havia desistido dessa intenção. Então, 

deixa o emprego como professor para tentar viver de sua pintura. 

Influenciado pela atitude de seu irmão, o comediógrafo Artur Azevedo (1855-1908), 

que em 1873 fora tentar a vida no Rio de Janeiro, Aluísio também parte para a capital carioca 

em 1876. Seu irmão, já bem estabelecido na cidade, ajudou-o a ingressar como caricaturista nos 

jornais humorísticos e políticos da época, O Mequetrefe, Fígaro e Zig-Zag. Em seu ofício como 

caricaturista, teve como modelo o polêmico jornalista português Rafael Bordalo Pinheiro 

(1846-1905) que em suas publicações atacava, de forma irreverente, políticos influentes. 

No Rio de Janeiro, também se matriculou na Academia Imperial de Belas-Artes e 

passou a frequentar um círculo de jovens intelectuais, escritores, artistas e políticos que tiveram 

grande influência na sua formação cultural. 

O círculo de amigos que fez no Rio de Janeiro também contribuiu para que 

aprofundasse seu conhecimento sobre as ideias positivistas, abolicionistas e republicanas. Em 

especial, três amigos, como exprime Mérian (2013, p. 96), tiveram um papel importante nesse 

tipo de influência na vida de Aluísio Azevedo: 

 

Teixeira Mendes, que em breve fundaria com Miguel Lemos a igreja 

positivista no Brasil, não era ainda um dos líderes dos positivistas. Era apenas 

dois anos mais velho que Aluísio Azevedo, mas possuía o ardor do neófito e 

era um dos ativistas mais empenhados na defesa das ideias novas. Lutava 

também em prol do estabelecimento da República no Brasil, ao lado do 

propagandista e futuro deputado republicano Lopes Trovão. O terceiro, José 

do Patrocínio, era um dos jornalistas abolicionistas mais ativos. 

 

Mas, em 1878, a morte súbita de seu pai o fez regressar a São Luís do Maranhão para 

auxiliar sua mãe e seus irmãos menores. De volta à sua cidade natal, Aluísio Azevedo 

estabelece-se como cronista em jornais polêmicos tais como: A Flecha, O Pensador e 

Pacotilha. Esses periódicos, de cunho positivista, republicano e abolicionista, atacavam 

fortemente a monarquia e a Igreja.  

Não continuou, em São Luís, com sua carreira de caricaturista iniciada no Rio de 

Janeiro. As atividades de pintor e caricaturista encerraram-se para dar lugar à carreira de 

jornalista e futuro romancista, uma vez que nesse tempo já estava escrevendo O mulato. O 

teatro também fez parte da vida de Aluísio Azevedo nesse retorno à capital maranhense. 
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O primeiro e maior mestre do teatro para Aluísio Azevedo foi seu irmão, Artur 

Azevedo, que desde muito jovem dedicava-se à concepção completa de espetáculos teatrais e 

não somente à representação ou montagem de peças já existentes. Entre 1882 e 1891, Aluísio 

Azevedo escreveu várias peças, sozinho e em colaboração ou com seu irmão, ou Emílio 

Rouède, ou Olavo Bilac. 

Durante os três anos que permaneceu em São Luís do Maranhão, Aluísio Azevedo 

muito contribuiu para a popularização do teatro na cidade, até se mudar definitivamente para o 

Rio de Janeiro.  

Antes de partir para a cidade carioca, porém, Aluísio Azevedo publica, em São Luís 

do Maranhão, seu livro O mulato (1881). O caráter inovador de O mulato não se restringiu 

somente à estética naturalista com que foi marcado, mas também pela forma como o romance 

foi promovido em São Luís do Maranhão e no Rio de Janeiro. 

Aluísio Azevedo teve uma atitude ousada para época. Utilizou-se de um recurso 

inédito em São Luís e pouco difundido até mesmo na capital do país, Rio de Janeiro. Antes da 

publicação, ele divulgou cartazes e panfletos na imprensa maranhense, a fim de suscitar a 

curiosidade dos leitores e, assim, promover o romance.  

Essa estratégia, de fato, despertou o interesse dos leitores e favoreceu a venda de O 

mulato. Fato raríssimo para a época e para a cidade em que o livro foi inicialmente publicado.  

A obra repercutiu no Rio de Janeiro também, devido à valorosa ajuda de seu irmão, 

Artur Azevedo. Essa repercussão contribuiu para que o romance e o autor ganhassem 

notoriedade na capital carioca.  

Motivado pelo sucesso alcançado com o primeiro romance naturalista do Brasil, 

Aluísio Azevedo que almejava continuar com a profissão de escritor, parte para o Rio de 

Janeiro, marcando, dessa forma, em 1881, sua ruptura definitiva com o Maranhão. 

Alguns estudiosos, como Jean-Yves Mérian (2013, p. 295), entendem que esse 

rompimento de Aluísio Azevedo com o Maranhão aconteceu porque ele tinha consciência de 

que o Rio de Janeiro “era por excelência o centro da vida intelectual e cultural, onde estava 

concentrado o maior número de editores, de críticos e também de leitores”; oferecia, assim, 

“um campo ímpar de atuação para os intelectuais em um país pobre e quase totalmente 

analfabeto”, de acordo com Nicolau Sevcenko (2003, p. 117). Outros, como Alfredo Bosi 

(2012, p. 199), atribuem a saída de Aluísio Azevedo do Maranhão à polêmica gerada pela 

publicação da obra O mulato: “O livro, bem recebido na Corte como exemplo de Naturalismo, 

irritou os comprovincianos a ponto de o escritor resolver mudar-se para o Rio”. 
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Ao fixar-se no Rio de Janeiro, Aluísio Azevedo “vive exclusivamente da pena” (BOSI, 

2012, p. 199), como jornalista e escritor, até 1895. No entanto, “viver da pena” não era um meio 

de subsistência fácil para Aluísio Azevedo e nem para os outros escritores que, como ele, vinha 

de família com poucos recursos financeiros e fazia do seu ofício, o seu sustento. 

Embora difícil, em fevereiro de 1893, em uma carta dirigida à sua mãe, Aluísio 

Azevedo mostra ser possível viver da pena, após ser questionado por D. Emília sobre o seu 

sustento no Rio de Janeiro. Segundo explica Josué Montello (1975), no capítulo XI de seu 

estudo Aluísio Azevedo e a polêmica d’O Mulato, a mãe de Aluísio Azevedo, nessa ocasião, 

sem expor sua verdadeira aflição ao filho, preocupara-se com ele, pois em São Luís do 

Maranhão havia sido publicada uma notícia, cujo teor difamava o autor e seu modo precário de 

sobrevivência, aludindo ao fato de que ele estava sobrevivendo do ofício de engraxate nas ruas 

cariocas. Em um dos trechos, Aluísio Azevedo dá a seguinte explicação à sua mãe: 

 

Desgraçada terra é esta nossa que, quando um homem não é empregado 

público, nem comerciante, nem traficante de negros ou cousa que o valha, não 

pode ser considerado como homem independente. – Irra com todos os diabos! 

Basta que leiam o que se publica a meu respeito; basta que reflitam por um 

instante que eu sou o único romancista que trabalha todos os dias no Rio de 

Janeiro, para se poder julgar que tenho uma posição, um nome, uma 

individualidade. – Aqui sou o único homem da geração moderna que nunca 

está doente, que nunca falha e que trabalha para três ou quatro jornais ao 

mesmo tempo. – E ainda se me pergunta como vivo! Vivo do trabalho. Não 

escrevo circulares e ofícios numa Secretaria, não meço chitas num balcão, mas 

arranco folhetins da cabeça, imaginando, criando, enriquecendo o pobre 

pecúlio de livros nacionais, sem que para isso fosse necessário passar cinco 

ou seis horas numa Academia com uma mesada de 100$000 ou em uma 

viagem à Europa, com ordem franca de um pai alcaide. Enquanto V. M.cê 

pergunta-me como consigo viver, e enquanto essas nulidades atenienses talvez 

cogitem o segredo de minha subsistência, aqui todo sujeito que conhece o Rio 

aponta-me como um exemplo de coragem e de futuro. (transcrita em 

MONTELLO, 1975, p. 59). 

 

Mas deve-se ressaltar, entretanto, que no final do século XIX, prevalecia no Brasil uma 

hegemonia literária portuguesa e francesa, concorrendo diretamente com os escritores 

brasileiros. Nicolau Sevcenko (2003, p. 51) atesta sobre essa preferência dos brasileiros pelos 

produtos europeus, incluindo a literatura: 

 

O importante, na área central da cidade [Rio de Janeiro], era estar em dia com 

os menores detalhes do cotidiano do Velho Mundo. E os navios europeus, 

principalmente franceses, não traziam apenas os figurinos, o mobiliário e as 

roupas, mas também as notícias sobre as peças e livros mais em voga, as 

escolas filosóficas predominantes, o comportamento, o lazer, as estéticas e até 
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as doenças, tudo enfim que fosse consumível por uma sociedade altamente 

urbanizada e sedenta de modelos de prestígio. 

 

Essa primazia levava muitos editores a optarem por publicar traduções de obras 

francesas, por exemplo, a obras de autores brasileiros. Além dos leitores já estarem 

condicionados à literatura vinda de Portugal e da França, as editoras ainda podiam contar com 

o fato de que não havia uma lei de direitos autorais entre os países e, dessa forma, as obras que 

chegavam ao Brasil eram reproduzidas ou traduzidas sem custos autorais para os editores 

(MÉRIAN, 2013).  

Além dessa hegemonia europeia, a vida de escritor no Brasil era dificultada, ainda, 

pelo fato de 85% da população ser analfabeta no final do século XIX. De acordo com José 

Veríssimo, em artigo publicado em 1900: 

 

O número de analfabetos no Brasil, em 1890, segundo a estatística oficial, era, 

em uma população de 14 333 915 habitantes, de 12 213 356, isto é, sabiam ler 

apenas 14 ou 15 em 100 brasileiros ou habitantes do Brasil. Difícil será, entre 

os países presumidos de civilizados, encontrar tão alta proporção de iletrados. 

Assentado esse fato, verifica-se logo que à literatura aqui falta a condição da 

cultura geral, ainda rudimentar, e igualmente o leitor e consumidor dos seus 

produtos. (in SEVCENKO, 2003, p. 110). 

 

Era preciso, além de escritor, exercer outra atividade remunerada. Em geral, o universo 

das letras dessa época era marcado por escritores que acumulavam funções no jornalismo e/ou 

funcionalismo público. 

Por conseguinte, esses fatores explicam porque a boêmia atribuída a escritores como 

Aluísio Azevedo era mais mito que realidade no campo literário do final do século XIX. 

Contribuía para que os leitores idealizassem os autores brasileiros e os comparassem com os 

modelos parisienses tão em voga naquele momento.  

 

Na verdade, os “boêmios” não eram geralmente boêmios na acepção comum 

do termo. Na maioria, trabalhavam mais do que muito intelectual que hoje 

passa por levar uma vida essencialmente ativa e metódica. Bilac sempre 

escreveu uma crônica diária em mais de um jornal; o mesmo acontecia com 

Coelho Neto, um verdadeiro grilheta da pena; Raul Pompéia além de colaborar 

em jornais do Rio enviava correspondência para periódicos de São Paulo e 

Minas; Artur Azevedo multiplicava-se, igualmente, na imprensa, enquanto 

escrevia peças originais ou traduzidas, que conseguia sempre fazer 

representar; Pardal Mallet era outro trabalhador infatigável; Aluísio Azevedo, 

sacrificando seu pendor para o Naturalismo, multiplicava-se em romances-

folhetins, publicados na imprensa e logo editados em livros, avidamente 

procuradores [sic] pelo grande público. (BROCA, 1991, p. 118). 
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A fim de obter publicidade e o título de escritor perante o público-leitor, além de 

alimentar o imaginário da sociedade leitora em relação a um comportamento boêmio, os 

escritores precisavam produzir de acordo os gostos dominantes da época. 

A leitura, no final do século XIX, era, predominantemente, a dos jornais, portanto, era 

mais comum que a difusão e as publicações dos romances fossem feitas por meio de folhetins 

e não em forma de livro, um mercado ainda muito limitado na ocasião. Os folhetins, publicados 

como séries em um espaço inferior nas páginas dos jornais, deveriam produzir um efeito de 

suspense que levasse o leitor a querer ler o número seguinte, portanto representavam uma 

demanda mais rentável aos escritores. 

Dessa forma, para poder viver de seu ofício, Aluísio Azevedo, considerado o primeiro 

romancista brasileiro a se sustentar exclusivamente da escrita, como já abordado anteriormente, 

precisou produzir de forma constante e em função do público que queria, ou precisava, 

conquistar. Isso pode explicar, em grande parte, a natureza desigual das obras de Aluísio 

Azevedo, muito apontada pelos críticos literários: 

 

trata-se de um caso raro e precoce de profissionalização literária: “Aluísio 

Azevedo – disse Valentim Magalhães – é no Brasil talvez o único escritor que 

ganha o pão exclusivamente à custa da sua pena, mas note-se que apenas 

ganha o pão: as letras no Brasil ainda não dão para a manteiga”. Essa luta com 

a pena pelo pão certamente explica o desnível entre seus romances sérios [...] 

e os pastelões melodramáticos de “pura inspiração industrial” [...]. (BOSI, 

2012, p. 199). 

 

No entanto, Alfredo Bosi (2012, p. 200), mais adiante em sua crítica, pondera: “Seja 

como for, nos seus altos e baixos, Aluísio foi expoente de nossa ficção urbana nos moldes do 

tempo”. Mesmo porque, o próprio Aluísio Azevedo era ciente da sua alteridade literária, como 

pode ser observado no seguinte texto do escritor maranhense para Machado de Assis, publicado 

em 12.06.1882, na Gazetinha, Rio de Janeiro, quando da edição de Memórias de um condenado: 

 

Atualmente, entre nós, um dos problemas mais difíceis que se pode apresentar 

a qualquer pessoa é o seguinte: escrever romances brasileiros. E a razão disso 

está pura e simplesmente na deficiência literária do nosso público, que 

constitui a grande massa absorvente do romance folhetim. O romancista tem 

que lutar com duas forças desencontradas: o desejo de escrever 

conscienciosamente e o desejo de agradar ao leitor. De um lado está meia 

dúzia de jornalistas e literatos, que acompanham a marcha inalterável das 

letras europeias e desejam que os escritores brasileiros a sigam de perto, do 

outro lado está o resto do público, que ignora absolutamente em que altura 

navega o romance moderno e lê simplesmente para espairecer as fadigas do 

dia.  
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Aqueles que vivem em 1882 com Émile Zola, Daudet, Huysmans, Paul 

Alexis; estes em 1830 com Alexandre Dumas. [...] E o escritor enlatado entre 

estas duas verdades tão opostas cruza os braços e pergunta à qual das duas 

deve atender. A primeira é quem faz a crítica, é quem pensa, é quem sabe; mas 

a segunda é quem lê, quem sustenta o romance e quem palpita com ele. Em 

qual das duas está o direito, em qual das duas está a razão? (transcrito em 

MÉRIAN, 2013, p. 399). 

 

Ao compor suas obras respeitando as preferências dos leitores, Aluísio Azevedo, além 

de garantir a sua subsistência, gradativamente conquistou seu público-leitor, preparando-o para 

seus futuros romances naturalistas posteriores à produção intensa e constante dos seus folhetins, 

a saber: Memórias de um condenado (02.01.1882-07.06.1882), intitulado A condessa Vésper 

no formato livro publicado pela Garnier em 1902; Mistério da Tijuca (23.11.1882-18.02.1883), 

intitulado Girândola de amores no formato de livro publicado pela Garnier em 1900; Filomena 

Borges (10.11.1883-13.02.1884); O coruja (02.06.1885-12.10.1885); A mortalha de Alzira 

(13.02.1891-24.03.1891). Apesar de ter obtido sucesso de público no século XIX, esses textos 

não tiveram recepção favorável por parte da crítica da época, bem como não desfrutam lugar 

de destaque na historiografia literária. 

Já seus romances naturalistas, fortemente marcados pelas obras de Émile Zola e Eça 

de Queirós, foram reconhecidos e consagrados pelo público e pela comunidade literária da 

época; tornando-se, Aluísio Azevedo, o romancista mais lido no final do século XIX no Brasil 

(MÉRIAN, 2013).  

A atividade de escritor, além das influências dos mestres europeus, foi marcada pela 

grande vocação do romancista à pintura. Para Alfredo Bosi (2012, p. 200), “O hábil tracejador 

de caricaturas nas folhas políticas do Rio precedeu o autor do Mulato e ensinou-lhe a arte da 

linha grossa que deforma o corpo e o gesto e perfaz a técnica do tipo, inerente à concepção 

naturalista da personagem”. 

Segundo seu irmão, Artur Azevedo, “Aluísio escreveu o que não podia pintar” (in 

MÉRIAN, 2013, p. 482). Se bem que, uma das técnicas utilizadas por Aluísio Azevedo para 

composição dos seus personagens, além de amplas pesquisas sociológicas, era desenhá-los e 

pintá-los, materializando-os em papelão e, assim, exercendo sua sensibilidade para a pintura. 

Antes de criar um personagem no papel, como romancista; ele o criava em aquarela, como 

pintor. 

Após três anos da publicação de O mulato, entre produções folhetinescas, Aluísio 

Azevedo apresentou sua segunda obra de estética naturalista. Inspirado em um drama real, 
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ocorrido em 1876 que ficou conhecido pelo nome de “questão Capistrano”, lança seu romance 

Casa de Pensão (1884). 

Nessa obra, Aluísio Azevedo aproveita-se do enredo real para discutir algumas 

questões da sociedade carioca, bem como expor sua experiência pessoal da época em que, por 

razões financeiras, viveu em pensões. 

Em 1887, Aluísio Azevedo promove um acontecimento raro no mercado de livros no 

Brasil. A primeira edição de seu outro romance naturalista, O homem, foi vendida em uma 

semana.  

Antes de lançar essa obra, assim como fez para a divulgação de O mulato, Aluísio 

Azevedo preparou seu público para a novidade, recorrendo a diferentes formas de publicidade 

nos periódicos da época, A Semana e Gazeta da Tarde. Porém, como explica Mérian (2013, p. 

401-402), a imprensa não foi o único canal utilizado pelo romancista: 

 

Seus amigos organizaram uma conferência pública, em 8 de outubro de 1887, 

no Teatro Príncipe Imperial. Nessa ocasião, Coelho Neto fez uma longa 

apresentação do romance perante um auditório lotado. O texto de sua 

conferência foi retomado ou comentado longamente pelos jornais a partir do 

dia seguinte. Aluísio Azevedo retomou também uma receita que havia dado 

bons resultados para O mulato: a distribuição de panfletos durante os dias que 

precederam o lançamento de O homem. [...] Aluísio Azevedo aceitou até 

transformar-se em vendedor ambulante para difundir o romance. 

 

A efervescência literária de 1888, já tratada neste capítulo, também representou um 

marco para a consagração de Aluísio Azevedo. O escritor negociou com a então renomada 

editora Garnier a reedição de quatro obras: O mulato (1881), Casa de pensão (1884), O coruja 

(1885) e, o livro então recém-lançado, O homem (1887). 

Apesar de o estudo já feito neste trabalho sobre O cortiço (1890) no subcapítulo 

anterior, vale ressaltar, aqui, a forma de promoção dessa obra, também divulgada e comentada 

nas rodas literárias e nos periódicos antes de sua publicação. Aliada à publicidade e dado o 

interesse do público pelos cortiços, além da curiosidade com que eram esperados os romances 

de Aluísio Azevedo pela crítica e por seus leitores, a venda da primeira edição, com uma 

tiragem de 1.000 exemplares, representou outro sucesso (para época) nas livrarias. 

José Brito Broca (1991, p. 123) analisa, detalhadamente, os motivos desse sucesso e 

da recepção de O cortiço na ocasião de seu surgimento: 

 

Compreende-se, pois, o interesse com que era aguardado O Cortiço em 1890. 

Além disso, a República fora proclamada há pouco, e com a queda da 
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Monarquia muita gente sentia que se tinham esvanecido também as últimas 

remanescências do Romantismo. Novo regime, tempos novos, nova 

mentalidade. Não nos devemos esquecer de que os adeptos do Naturalismo 

eram a única estrutura político-social condizente com o espírito revolucionário 

da Escola. O romance de Aluísio, cujas ousadias já eram, certamente, 

anunciadas nas rodas literárias da rua do Ouvidor, vinha assim num momento 

mais que oportuno, correspondendo ao “clima” do regime recém-proclamado. 

Grande teria sido, pois, a curiosidade que despertaram alguns dos seus trechos 

publicados por vários jornais, nos primeiros dias de abril. A 27 desse mês a 

Gazeta de Notícias, em nota, num tom meio brejeiro, informava: “A última 

página de O Cortiço, o já afamado romance de Aluísio Azevedo, entrou ontem 

para o prelo. Esperem um poucochinho, senhores glutões, Aluísio Azevedo já 

lhes vai servir essa finíssima iguaria”. Ninguém já duvidava do sentido 

revolucionário do livro; seria a mais audaciosa expressão do movimento 

Naturalista, plenamente vencedor no Brasil. 

 

Além do trecho apresentado por Broca (1991), outra nota, publicada em 20.04.1890, 

também na Gazeta de Notícias, edição de número 110, na Chronica ligeira, deve ser destacada, 

observando-se a promoção acerca de O cortiço: “Apimentados devem estar os leitores dos 

trechos do primoroso Cortiço, publicado por varios jornaes d’esta capital, porquanto 

abiscoitaram verdadeiras joias offerecidas por um demônio de nababo de talento – Aluizio 

Azevedo. Só o trecho que cá o patrão apanhou para o seu popularissimo jornal, vale um 

milhão!”. 

 

Imagem 3 – Primeira página do jornal Gazeta de notícias, edição no. 110, de 20.04.1890. 

 

 

Fonte: Hemeroteca Digital. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib= 

103730_03&pesq=Aluizio Azevedo>. Acesso em: 12.10.2015. 
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Seu penúltimo romance, Livro de uma sogra, lançado em 1895, também foi um 

sucesso, ao trazer uma temática que interessava a sociedade da época: casamento e divórcio. A 

opressão sofrida pelas mulheres, bem como a decadência do casamento na burguesia já haviam 

sido temas de suas obras naturalistas. Porém, em o Livro de uma sogra passa a ser o tema 

central, marcando a obra como um estudo psicológico e, talvez, representando um novo estilo 

na escrita de Aluísio Azevedo se tivesse prosseguido com o ofício literário. 

Com esse romance, Aluísio Azevedo provoca uma polêmica e um debate na sociedade. 

Isso pode ser constatado, pois, após um mês da publicação da obra, passa-se a discutir um 

projeto de lei a favor do divórcio para os não católicos e de separação para os católicos 

(MÉRIAN, 2013). 

Houve divulgação publicitária, como em todos os outros romances, que contribuiu 

para a difusão da obra, porém o fato de debater questões importantes e atuais daquele período 

foi fundamental para que o livro ganhasse notoriedade. 

Dentre as obras literárias de Aluísio Azevedo, é preciso incluir seu primeiro romance, 

Uma lágrima de mulher, embora publicado em 1879, foi escrito em 1874, quando ele tinha 

apenas 17 anos. Apesar de apresentar traços do determinismo, o romance é fortemente marcado 

por características utilizadas nos romances-folhetim, o que faz Alfredo Bosi (2012, p. 199) 

considerá-lo como “uma tentativa frustrada de romance sentimental” e Jean-Yves Mérian 

(2012, p. 186) questionar: 

 

Teria querido submeter-se ao gosto do público, que sabia apreciar esse gênero 

de literatura? É pouco provável. Teria uma particular necessidade de dinheiro, 

num momento em que seu trabalho de pintor e jornalista lhe dava poucos 

recursos? É bem provável, ainda que não tenha deixado nenhum texto que 

permita confirmá-lo com certeza. Aluísio Azevedo não repudiou esta obra da 

juventude, porém só autorizou sua reedição quase vinte anos mais tarde, em 

1897, quando Garnier comprou os direitos do conjunto de sua obra romanesca. 

 

Embora não apresente grande expressividade no conjunto literário produzido por 

Aluísio Azevedo, essa obra da juventude, que o público acolheu bem, mas a crítica não, assinala 

o início do autor na literatura. 

Acrescenta-se, ainda, à obra literária de Aluísio Azevedo, um livro de contos, 

Demônios (1893), um de crônicas e cartas, Touro Negro (1938), e o romance O esqueleto 

(1890). Esse último escrito em parceria com Olavo Bilac, mas cuja maioria das pesquisas 

bibliográficas, realizadas para este estudo, não discorrem a respeito.  
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À falta de referência ao O esqueleto, soma-se O Japão, livro publicado somente em 

1984, a partir de manuscritos encontrados na Academia Brasileira de Letras, onde Aluísio 

Azevedo ocupou a quarta cadeira. Esse livro foi escrito no período em que Aluísio Azevedo 

esteve em Yokohama e pode usufruir de um raro (e tão almejado) período de tranquilidade, 

dentre seus afazeres consulares, para dedicar-se à escrita. O Japão, finda, assim, o conjunto 

literário de Aluísio Azevedo e corrobora a afirmação de Mérian (2013, p. 542) de que “a 

condição de diplomata foi a morte do escritor”. 

Aluísio Azevedo não havia desistido de escrever após assumir sua função diplomática 

em 1895, ao ser aprovado em um concurso do Ministério das Relações Exteriores para o cargo 

de cônsul. Ele pensava em conciliar as duas atividades, escritor e cônsul. Porém, a função 

consular exigia muito de seu tempo e, com isso, sua disponibilidade para literatura era pouca e 

muitas vezes nula, dependendo da cidade onde estava exercendo seu posto. Como explica Lúcia 

Miguel Pereira (1988, p. 141): 

 

Quando a necessidade de ganhar a vida não o forçou mais a desperdiçar-se em 

folhetins fora da literatura, outros motivos o fizeram desanimar: os afazeres 

consulares, o afastamento do meio, que lhe dificultava as observações, e 

sobretudo a convicção a que chegara, percorrendo outras terras, de que a nossa 

língua era “um cemitério de ideias e pensamentos”. 

 

Suas atividades consulares tiveram início em Vigo, na Espanha, cidade que 

permaneceu de 30 de dezembro de 1895 até 1897, passando por Yokohama – Japão (1897-

1899), La Plata – Argentina (1900-1903), Salto Oriental – Uruguai (1903-1904), Cardiff – 

Londres (1904-1907), Nápoles – Itália (1907-1910), Assunção – Paraguai (1911) e Buenos 

Aires – Argentina (1911-1913). Durante esse período, voltou, de forma breve, ao Rio de Janeiro 

em duas ocasiões: em 1904 e, pela última vez, em 1910.  

Aluísio Azevedo que nunca se casou, na sua estada em Buenos Aires, deu início aos 

trâmites de adoção de Pastor Azevedo Luquez, filho de sua governanta, Doña Pastora Luquez, 

família que havia conhecido na primeira vez em que esteve na Argentina e que, desde então, 

passou a fazer parte da sua vida.  

A adoção não se concretizou, pois o processo era muito lento no país argentino e antes 

que fosse concluído, Aluísio Azevedo, que sofreu um atropelamento em agosto de 1912, morreu 

em Buenos Aires em 21 de janeiro de 1913 em decorrência de sequelas desse acidente.  

Como já esclarecido no fim do subcapítulo anterior, com este estudo aqui apresentado, 

acerca da trajetória e das condições de produção de Aluísio Azevedo e, consequentemente, de 
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seus contemporâneos, buscou-se compreender e apresentar as produções literárias não somente 

como bens culturais, mas também como bens de consumo, geradoras de subsistência e 

profissionalização, discussão que será ampliada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II:  

O LIVRO E SUAS ALTERIDADES 

 

Um país se faz com homens e livros. 

Monteiro Lobato 

 

 

2. 1 MODOS DE VER E SIGNIFICAR DO LIVRO 

 

À base de pele curtida e preparada, geralmente, de cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, 

organizado em rolos ou códices, até o século XII, o pergaminho, menos dispendioso e mais 

maleável que o papiro, foi o material preferido em toda a Europa para a confecção de livros. 

Somente deixou de ser utilizado, paulatinamente, após a instalação da primeira fábrica de papel 

na cidade de Fabriano, Itália, em 1276. 

Ainda que a utilização do papel barateasse a produção e a proliferação de manuscritos 

religiosos e laicos a partir do século XIII, a produção de livros ainda se dava de forma artesanal 

com o ofício dos copistas, ilustradores e rubricadores, estes últimos responsáveis pelos títulos 

capitulares e pelas letras iniciais dos textos.  

A produção e circulação dos livros somente foram transformadas na metade do século 

XV, inicialmente na Europa, com a invenção da prensa de tipos móveis pelo alemão Johannes 

Gutenberg (1398-1468), cuja abrangência foi assim descrita, em Uma história da leitura, por 

Alberto Manguel (2001, p. 158-159): 

 

Os efeitos da invenção de Gutenberg foram instantâneos e de alcance 

extraordinário, pois quase imediatamente muitos leitores perceberam suas 

grandes vantagens: rapidez, uniformidade de textos e preço relativamente 

barato. Poucos anos depois da impressão da primeira Bíblia, máquinas 

impressoras estavam instaladas em toda a Europa: em 1465 na Itália, 1470 na 

França, 1472 na Espanha, 1475 na Holanda e na Inglaterra, 1489 na 

Dinamarca [...]. De repente, pela primeira vez desde a invenção da escrita, era 

possível produzir material de leitura e rapidamente em grandes quantidades. 

 

Os efeitos desse invento da Idade Média, que modifica o comércio livreiro, antes 

artesanal e pós-Gutenberg industrial, também são registrados por Lajolo e Zilberman (2011, p. 

60), em A formação da leitura no Brasil: 
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Quando Gutenberg, por volta de 1450, apresentou na Alemanha o primeiro 

exemplar impresso da Bíblia, resultado de uma tecnologia que, com o tempo, 

se revelou cada vez mais eficiente e econômica, deu-se o passo inicial do 

processo de popularização do livro. Esse acontecimento teve consequências 

decisivas para o que hoje se chama de literatura, porque o continente do texto 

escrito deixou de ser matéria de feitura artesanal e passou, sobretudo depois 

do século XVIII, a ser fabricado em grande quantidade, até ser alvo da atual 

produção maciça. 

 

Como destacam as autoras, é na metade do século XVIII, mais precisamente com a 

Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, que o mercado editorial é, de fato, impulsionado.  

Em seu livro História da leitura, Steven Roger Fischer (2006, p. 196), para quem “o 

advento da imprensa foi tão importante para humanidade quanto o domínio do fogo e da roda”, 

explica que a Revolução Industrial deu poderes e enriqueceu a Inglaterra, a Escócia, o norte da 

Irlanda, os Estados Unidos, a Holanda, a Escandinávia, o norte da França e a maioria dos 

principados de língua alemã. O poder e enriquecimento obtidos, de forma concomitante por 

essas nações, refletiram na instrução e no interesse pela leitura de suas respectivas populações, 

originando uma sinergia entre produção, riqueza e educação que se fortaleceu ao longo do 

tempo. 

Ainda de acordo com Fischer (2006), a alfabetização que havia conquistado, no século 

XVIII, os níveis médios da sociedade, especialmente em Londres e Paris; no século XIX, 

conquistou os níveis mais baixos. Essa expansão da alfabetização aumentou o número de 

letrados e criou uma nova categoria de leitores de livros, entre eles o povo, interferindo 

diretamente no mercado editorial, conforme aponta Roger Chartier (2007, p. 26): “No século 

XIX, novas categorias de leitores (mulheres, crianças, trabalhadores) foram apresentados à 

cultura impressa e, ao mesmo tempo, a industrialização da produção de impressos trouxe novos 

materiais e modelos para a leitura”.  

Mesmo assim, alguns editores europeus continuaram, ainda nessa época, privilegiando 

a produção de livros, finamente encadernados em couro e com inscrições em ouro, para a elite 

econômica. Contudo, a maioria das editoras foi atraída a produzir exemplares mais populares 

para essa nova categoria de leitores, visando ao aumento da produção e, logo, a lucros mais 

altos. Com isso, os livros passam a ser tratados como mercadorias de massa, e tem o seu formato 

e conteúdos produzidos de acordo com às expectativas do leitor comprador. 

No século XIX, enquanto que na grande maioria dos países desenvolvidos da Europa 

e nos países colonizados por europeus, a prática da leitura já era atividade corrente, no Brasil o 
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cenário apresentado não era esse. Como já apontado no capítulo anterior, no final do século 

XIX, cerca de 85% da população brasileira ainda era analfabeta. 

Diferentemente de outros colonizadores europeus, que levaram às suas colônias seus 

hábitos de leitura, Portugal manteve uma política restritiva ao desenvolvimento do comércio 

livreiro e, por conseguinte, à leitura na colônia brasileira. 

 

Os entraves que ao desenvolvimento da cultura intelectual no Brasil opunha a 

administração lusitana faziam parte do firme propósito de impedir a circulação 

de ideias novas que pudessem pôr em risco a estabilidade de seu domínio. E é 

significativo que, apesar de sua maior liberalidade na admissão de estrangeiros 

capazes de contribuir com seu trabalho para a valorização da colônia, 

tolerassem muito menos aqueles cujo convívio pudesse excitar entre os 

moradores do Brasil pensamentos de insubordinação e rebeldia. (MÉRIAN, 

2013, p. 121). 

 

A primeira tipografia, instalada no Brasil, iniciou e encerrou suas atividades no ano de 

1747. A breve atividade desse estabelecimento, iniciativa do tipógrafo português Antônio 

Isidoro da Fonseca, ocorreu por ordem da Corte portuguesa, ao determinar o fechamento dessa 

oficina e de outras que pudessem surgir no território brasileiro. 

Devido a esse cerceamento, foi, portanto, somente a partir de 1808, com a vinda da 

família Real portuguesa, “que instituições centrais da cultura letrada passaram a ter existência 

legal e regular”, conforme esclarecem Márcia Abreu e Aníbal Bragança (2010, p. 09), na 

apresentação do estudo por eles organizado, Impresso no Brasil: dois séculos de livros 

brasileiros, e acrescentam:  

 

Em 2008, comemorou-se duzentos anos da instalação da imprensa no Brasil, 

tomando por marco o início do funcionamento da Impressão Régia no Rio de 

Janeiro. Durante esses dois séculos, a produção nacional de livros tornou-se 

ampla, diversificada e complexa. 

 

A Impressão Régia, inicialmente, visava às publicações de funções burocráticas do 

governo, mas, em pouco tempo, passou a expandir suas publicações a obras de diversos campos 

do conhecimento, desde que fossem aprovadas pela junta de censores nomeados pela Corte. 

Essas obras são assim catalogadas, segundo Lajolo e Zilberman (2011, p. 126): 

 

Além de jornais, a Impressão Régia incumbiu-se de publicar sermões, folhetos 

contra a França, então ocupante de Portugal, obras literárias e livros didáticos. 

No total, a tipografia do governo editou, entre 1808 e 1822, 1.173 títulos, 

sendo que 532 obras apareceram entre os anos de 1821 e 1822. 
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Em 1821, ainda de acordo com as mesmas pesquisadoras (2011), em decorrência da 

Constituição imposta a D. João, em 1820, a censura é abolida e encerra-se o monopólio estatal, 

o que possibilita o funcionamento de outras tipografias.  

Já em 1822, quando o Brasil deixa de ser colônia, a Impressão Régia, cujo nome já 

havia sido alterado duas vezes, Real Oficina Tipográfica em 1815 e Tipografia Nacional em 

1821, passa a se chamar Imprensa Nacional, denominação mantida até os dias atuais. Essa 

última alteração marca, definitivamente, o encerramento do monopólio da Impressão Régia e o 

surgimento de tipografias em diversas províncias brasileiras. 

Vários são os caminhos pelos quais se podem percorrer para o estudo da história do 

livro no Brasil, e um deles, indubitavelmente, é tomar como perspectiva de análise o processo 

de produção, circulação e distribuição desse objeto como mercadoria comercial. Para seguir 

esse viés, é imperioso aprofundar-se na trajetória das livrarias e editoras, instaladas no país, e 

seus respectivos editores, como propõe Laurence Hallewell (1985) em O livro no Brasil: sua 

história. 

Para citar alguns poucos exemplos, sem a pretensão de desprestigiar nomes que neste 

trabalho não são mencionados, podem-se considerar as práticas editoriais e mercadológicas 

adotadas, no período pós-colonial, pela Editora Garnier, por Monteiro Lobato, pela Companhia 

Editora Nacional e por Ênio Silveira à frente da Editora Civilização Brasileira. 

A escolha em delimitar alguns exemplos somente ao período pós-colonial ocorre 

devido ao fato de que, como explica Hallewell (1985, p. 5), 

  

no Brasil, colônia de produção agrícola, a tipografia inexistiu durante quase 

todo o período colonial. Na verdade, durante grande parte desse período, a 

administração do Brasil era tão rudimentar e a população tão pequena e 

espalhada por uma área tão vasta, que a indústria impressora não era 

administrativamente necessária nem economicamente possível. 

 

Ou, ainda, observando a análise de Lajolo e Zilberman (2011, p. 18): 

 

Só por volta de 1840 o Brasil do Rio de Janeiro, sede da monarquia, passa a 

exibir alguns dos traços necessários para a formação e fortalecimento de uma 

sociedade leitora: estavam presentes os mecanismos mínimos para produção 

e circulação da literatura, como tipografias, livrarias e bibliotecas; a 

escolarização do sistema; o capitalismo ensaiava seus primeiros passos graças 

à expansão da cafeicultura e dos interesses econômicos britânicos, que 

queriam um mercado cativo, mas em constante progresso.  
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Responsável pela edição e compra dos direitos de obras dos mais importantes nomes 

da literatura brasileira da segunda metade do século XIX, a Garnier, do francês Baptiste Louis 

Garnier, em atividade no Brasil de 1844 a 1934, durante muitos anos determinou, ao ser imitada 

por outras editoras, o formato, em dois tamanhos, dos livros publicados no país. 

Em seu texto, intitulado Leitores de além-mar: a Editora Garnier e sua aventura 

editorial no Brasil, Eliana de Freitas Dutra (2010, p. 70), destaca que a Garnier “é um exemplo 

eloquente das novas estratégias do comércio livreiro no movimento internacional de produção 

e circulação de mercadorias na segunda metade do século XIX, bem como da inserção brasileira 

nesse circuito de negócios com livros e livrarias”. 

Porém, com o falecimento de Baptiste Louis Garnier, em 1893, quem assume, de Paris, 

o controle da Editora é Hippolyte Garnier, irmão mais velho de Baptiste. A distância desse 

comando e o interesse de Hippolyte pela literatura hispano-americana, nessa época, implicaram 

o declínio da Garnier no mercado editorial brasileiro. A partir dessa nova gestão, 

 

a única decisão editorial digna de nota tomada nos primeiros três ou quatro 

anos após a Hippolyte ter assumido a direção foi em relação a Aluísio 

Azevedo. Baptiste Louis Garnier publicara apenas a 2ª. edição de O mulato 

(em 1889) e a 1ª. de O cortiço (1890). O Livro de uma sogra, de 1895, seu 

primeiro romance após a morte de Baptiste e (como veio a ocorrer) seu último 

trabalho, fora para Magalhães. Talvez a obra de um naturalista radical 

constituísse o tipo de trabalho de um autor brasileiro mais fácil de ser 

apreciado por um editor francês. De qualquer forma, no mesmo ano de 1895 

Hippolyte consentiu em lançar uma 3ª. edição de O mulato e, em seguida, em 

1897, continuou a publicar novas edições dos principais trabalhos de Aluísio 

Azevedo. (HALLEWELL, 1985, p. 180). 

 

O cortiço, ainda de acordo com Hallewell (1985), teve 27 edições desde a data em que 

Hippolyte Garnier comprou os direitos até 1973, quando eles caíram em domínio público. 

Um dos exemplares da primeira edição de O cortiço, publicado pela B. L. Garnier em 

1890, está disponível para consulta na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, tanto em seu 

acervo físico quanto digital1. Na folha de rosto, após o nome do autor, centralizado na parte 

superior da página, segue o título da obra em caixa alta e corpo grande, a tiragem e, já na parte 

inferior da página, o local, o nome e o endereço da casa editora, bem como o ano de publicação. 

Ressalta-se que o nome de Aluísio Azevedo está grafado com “z” e sem o acento agudo no 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00227900#page/1/mode/1up>. Acesso em: 24 

set. 2015. 
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primeiro “i”, Aluizio, de acordo com a grafia da época, como pode ser constato em outros 

registros do século XIX sobre o autor. 

 

Imagem 4 – Folha de rosto de O cortiço (1890). 

Integrante da primeira edição publicada pela B. L. Garnier. 

 

Fonte: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (2015). 

 

Com relação à tiragem de 1.000 exemplares, Hallewell (1985) atribui ao fato de ser 

uma prática editorial da B. L. Garnier, embora alta para os padrões da época quando comparada 

a mercados europeus, inclusive. O historiador exemplifica com a prática da editora Bodley 

Head que publicou, na Inglaterra, em 1890 (ano de publicação de O cortiço no Brasil), 49 

títulos, sendo que desses apenas 15 alcançaram ou excederam uma tiragem de 1.000 

exemplares. 

Antes da folha de rosto, porém, é apresentada uma página com a seguinte disposição: 

nome e endereço da casa editora, e obras de Aluísio Azevedo, divididas em romances, teatro e 

a publicar. Com referência aos romances, são apresentadas nove obras, com informações acerca 

da publicação, bem como o preço em réis, moeda da época. As peças teatrais, além da 

classificação, comédia ou opereta, por exemplo, informam o teatro em que foram encenadas e, 

em alguns casos, o nome de teatrólogos colaboradores. A última divisão apresenta duas obras, 

uma tradução e um volume de contos, que ainda seriam publicados.  
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Imagem 5 – Elemento pré-textual de O cortiço (1890). 

Integrante da primeira edição publicada pela B. L. Garnier. 

 

Fonte: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (2015). 

 

Acerca da capa do exemplar disponível na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 

dessa primeira edição de O cortiço, esclarece-se que foi encadernada. A identificação do autor, 

do título da obra e do ano de publicação, nessa ordem, está inscrita somente na lombada do 

livro. 

O outro exemplo do ramo editorial que esta dissertação traz é o de Monteiro Lobato 

(1882-1948). Após ter vivenciado a falta de pontos de vendas no país, por ocasião da publicação 

e distribuição de sua obra Urupês (1918), o escritor teve uma iniciativa que revolucionou os 

pontos de venda e o mercado de livros no Brasil.  

Lobato escreveu a todos os agentes postais do país, 1.300 no total, segundo Hallewell 

(1985), solicitando nome e endereço de todo o tipo de estabelecimento, de livrarias a farmácias, 

aos quais pudesse propor uma parceria para a venda, em consignação, do produto livro. Além 

das respostas obtidas, quase em sua totalidade, pelos agentes postais, reuniu ainda indicações 

de amigos e conhecidos em todo o país e expediu, no final da década de 1920, sua famosa 

circular. Esse documento culminou na organização de uma rede de distribuição de livros, 
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chegando a quase dois mil pontos de venda no Brasil, que antes, dessa ousada iniciativa, contava 

com pouco mais de trinta.  

Esse caminho, utilizado por Lobato na busca de pontos de venda não convencionais, 

foi posteriormente trilhado por outras editoras, por exemplo, pela Editora Abril, no final da 

década de 1960 (então chamada Abril Cultural), quando decidiu iniciar a venda de suas coleções 

em fascículos nas bancas de jornais, fazendo uso de ampla divulgação publicitária. 

Aliás, a publicidade de livros, ainda que fosse uma prática decorrente já do século 

XIX, como estudado no primeiro capítulo, representava, ainda na época de Lobato, uma afronta 

à elite letrada que posicionava o livro como um bem sofisticado. Marisa Lajolo e Regina 

Zilberman (2002, p. 71), em O preço da leitura: leis e números por detrás das letras, esclarecem 

que “na tradição dos estudos literários, não é de bom tom misturar questões de dinheiro com 

literatura, apagando-se o caráter econômico das atividades culturais”. No entanto, isso não 

impediu que Lobato fizesse ampla divulgação, como escritor e/ou editor, de seus livros postos 

à venda.  

Como aponta a professora Marisa Lajolo (2014, p. 33), várias formas, atualmente 

consideradas estratégias mercadológicas e utilizadas para a oferta de qualquer tipo de produto 

ou serviço, foram feitas por Lobato, no início do século XX, para divulgar O Sacy-Pererê: 

resultado de um inquérito (1918): 

 

As diferentes linguagens, suportes e eventos (artigos de jornal, cartas de 

leitores, poemas, exposição, esculturas quadros e um livro) que constituem a 

promoção lobatiana da figura do saci como símbolo da cultura brasileira é 

procedimento muito próximo do merchandising cultural praticado 

intensamente nesta segunda década do milênio, época de produção deste livro 

[Monteiro Lobato, livro a livro: obra adulta]. 

 

Outra grande revolução proposta por Lobato no ramo editorial deu-se com relação ao 

projeto gráfico dos livros. Para ele, era necessário cuidar da parte interna, diagramação e papel, 

bem como da parte externa, capa: 

 

A capa típica por volta de 1920 era apenas a reprodução, em papel cinza ou 

amarelo, dos caracteres tipográficos que apareciam na página de rosto. Lobato 

rompeu com isso desde o início. Urupês e Saci já haviam sido publicados com 

capas ilustradas, desenhadas por J. Wasth Rodrigues (1891-1957), 

preeminente pintor que, mais tarde viria a ser escolhido pelo sócio de Lobato, 

Octalles, para ilustrar os romances de Paulo Setúbal. Perfeitamente consciente 

do valor publicitário de uma atraente aparência externa de sua mercadoria, 

Lobato continuou a agir assim: “Chamei desenhistas, mandei por cores 

berrantes nas capas e mandei por figuras”. (HALLEWELL, 1985, p. 251). 



59 

As capas de Urupês (1918) e Saci-Pererê: resultado de um inquérito (1918), ilustradas 

por J. Wasth Rodrigues e citadas por Hallewell (1985), de fato, apresentam figuras e cores, 

como pode ser constado nas imagens que seguem, cedidas a esta pesquisa pela Biblioteca 

Monteiro Lobato de São Paulo. 

 

Imagem 6 – Capa de Urupês (1918). 

Ilustração de J. Wasth Rodrigues. 

 

Fonte: cortesia do acervo Monteiro Lobato da Biblioteca Monteiro Lobato de São Paulo (2015). 

 

 

Imagem 7 – Capa de O Sacy-Pererê: resultado de um inquérito (1918). 

Ilustração de J. Wasth Rodrigues. 

 

Fonte: cortesia do acervo Monteiro Lobato da Biblioteca Monteiro Lobato de São Paulo (2015). 
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Seja pelas inovações realizadas nos projetos gráficos, seja pela forma audaciosa 

utilizada para a promoção e distribuição de livros, para citar somente alguns dos seus 

importantes feitos na atividade editorial, Monteiro Lobato tem seu nome inscrito na história do 

livro brasileiro, assim como as editoras que fundou no Brasil, sendo uma delas a Companhia 

Editora Nacional (CEN), fundada em 1925, em sociedade com Octalles Marcondes Ferreira. 

Lobato permaneceu na CEN até 1929, já Octalles deu sequência à Editora até a sua 

morte, em 1973, o que culminou na venda, pelos seus herdeiros, ao Banco de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE), e, posteriormente, em 1980, do BNDE ao Instituto Brasileiro de Edições 

Pedagógicas (IBEP). 

A CEN, que no início dos anos 1930 tornou-se a maior editora de livros de São Paulo 

(HALLEWELL, 1985), contribuiu com o ramo editorial brasileiro ao, de forma pioneira, editar 

coleções assinadas por especialistas, alterando, dessa forma, a recepção das obras, ou seja, 

transferindo a popularidade do título e/ou autor para o organizador da coleção, entre eles 

Hermes de Lima, Anísio Teixeira, Barbosa Correa e Fernando de Azevedo.  

Um exemplo a ser citado, é a segunda edição, de um total de sete edições, do livro A 

cultura brasileira, de Fernando de Azevedo, publicado, pela primeira vez, em 1944, pela CEN, 

e que constitui o tomo 1 do volume 1 da Série Nacional das publicações do Recenseamento 

Geral do Brasil, realizado em 1º de setembro de 1940, conforme nota dos editores (AZEVEDO, 

1944).  

Neste livro, o sociólogo interpreta os dados do censo realizado em 1940 no Brasil e, a 

partir dessa sua interpretação, organiza um panorama da cultura e civilização brasileira dividido 

em três partes: Os fatores da cultura, A cultura e A transmissão da cultura, compostas de cinco 

capítulos cada. A importância e recepção desse estudo, organizado por Fernando de Azevedo, 

continuam presentes na sociedade e no mercado editorial brasileiro.  
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Imagem 8 – Folha de rosto de A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil (1944). 

 

Fonte: AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1944. 

 

Além disso, ao organizar os títulos em coleções, segmentou-se o público leitor, o que 

permitiu a CEN ter um melhor acompanhamento do mercado editorial. 

 

Desde o primeiro ano de existência, a Nacional dividiu sua produção em livros 

escolares e de literatura e poesia. Com base nessas duas fatias do mercado, 

começou a diversificar seu fundo com obras de diversos tipos: de higiene, 

saúde, área jurídica, divulgação científica etc. As obras, como herança das 

estratégias usadas na fase anterior, eram ordenadas em séries ou coleções, ou 

seja, o acervo editorial, era classificado e organizado de acordo com as fatias 

do mercado às quais estava destinado [...]. As coleções também permitiam à 

editora trabalhar com diferentes públicos, cujas competências de leitura eram 

diferenciadas, bem como selecionar, adaptar e ordenar os textos sob sua 

rubrica. (TOLEDO, 2010, p. 141-142). 

 

Destaca-se que, além das coleções assinadas, a CEN teve uma importante atuação na 

exportação de livros de escritores brasileiros a Portugal a partir de 1930. Destaca-se, ainda, o 

êxito obtido por essa editora com publicações de livros universitários nas décadas de 1960 e 

1970 para o mercado brasileiro e, também, exportados a Portugal e países hispano-americanos, 

como, por exemplo, o México. 

Outro editor a ser lembrado como referência na história do livro no Brasil é Ênio 

Silveira (1925-1996) e, consequentemente, a editora Civilização Brasileira (CB), cujas 

atividades no Brasil iniciaram em 1932 e permanecem ativas atualmente sob a incorporação do 

Grupo Editorial Record.  
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Preso por sete vezes, devido à sua militância política no Partido Comunista do Brasil 

(PCB), “Ênio fazia questão de transitar nos mais diversos círculos sociais, nos quais se mostrava 

sempre disposto a debater e conhecer pessoas, independentemente da linha ou facção ideológica 

a que pertenciam, ‘com exceção dos nazistas’ – dizia ele” (LIMA; MARIZ, 2010, p. 257), o 

que lhe permitiu, ao longo da sua trajetória editorial, atrair autores de posições políticas 

diferentes da sua e construir um catálogo plural para a Civilização Brasileira, a qual esteve sob 

seu comando a partir de 1952. 

Seu início de carreira na CEN, ao lado de Monteiro Lobato e Octalles Marcondes 

Ferreira, que veio a tornar-se seu sogro em 1946, bem como sua experiência profissional e 

acadêmica nos Estados Unidos contribuíram para a formação de Ênio Silveira, norteando suas 

futuras publicações e estratégias mercadológicas no meio editorial. Ressalta-se que o país norte-

americano, nos anos de 1940, período em que Ênio Silveira lá esteve, já tratava o livro como 

um produto comercial de massa e, por isso, já valorizava uma apresentação visual mais 

elaborada para as vendas, em especial das capas que “funcionavam como embalagens 

comerciais que, sem pudor, competiam pelo olhar do comprador” (LIMA; MARIZ, 2010, p. 

258). 

Sobre a importância de Ênio Silveira, no contexto editorial do Brasil, escreveu 

Hallewell (1985, p. 509): 

 

[...] ficará para sempre a contribuição de Ênio Silveira para o progresso da 

indústria editorial brasileira e para o desenvolvimento do livro brasileiro, nos 

meados do século vinte. Nenhuma editora teve efeito estético mais benéfico 

sobre a indústria, no que ele deve grande parcela a seus sucessivos produtores 

gráficos [...]. Poucos editores foram tão empreendedores em seus métodos 

empresariais, ou em seu programa editorial, e poucos mantiveram tão 

coerentemente alto padrão de tradução. E, acima de tudo, sempre houve a 

contínua disposição de Ênio Silveira de aceitar o risco financeiro de promover 

a literatura brasileira contemporânea. 

 

Quando se tornou sócio majoritário em 1963, Ênio Silveira conquistou a autonomia 

que precisava para criar, entre outras inovações na CB e no mercado do livro, uma identidade 

para o selo da Editora.  

Segundo Lima e Mariz (2010, p. 267), a CB atingiu um raro grau de identificação e 

reconhecimento, por parte do público, no ramo editorial, uma vez que  

 

os livros produzidos pela Editora CB a partir de 1959 possuem uma grande 

unidade visual, que os distingue até hoje. A forte identidade visual, notada, 

principalmente, pelas capas, foi um fato inédito na época. Com isso os livros 
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da CB tiveram um destaque maior em relação aos demais nas livrarias, e isso 

fez os leitores os reconhecerem pela linguagem visual. 

 

Imagem 9 – Capa de O jogo da amarelinha (2013). 

Projeto gráfico de Evelyn Grumach e João de Souza Leite. 

 

Fonte: CORTÁZAR, Julio. O jogo da amarelinha. Tradução Fernando de Castro Ferro. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 

 

Corroborando a constatação das pesquisadoras (2010), sobre a unidade visual presente 

“até hoje” nas publicações da Civilização Brasileira, apresenta-se, como exemplo, a capa 

(Imagem 9) do livro O jogo da amarelinha (2013), do escritor argentino Julio Cortázar. Essa 

edição, esgotada no mercado, foi lançada em 2013 em comemoração aos cinquenta anos dessa 

obra, originalmente publicada em 1963. 

Embora as linhas orgânicas, nas cores amarelo e vermelho, apresentem movimentos 

diferentes, curvilíneos no centro, na parte inferior e, mais acentuadamente, na parte superior, 

todas convergem para o quadrado preto em que se apresenta o nome do autor, em vermelho, e 

o título da obra, em amarelo, nessa sequência. 

Essa representação de convergência pode ser apreendida pelo fato de se tratar de uma 

obra que possibilita múltiplas leituras, de forma linear ou salteando-se os capítulos, como 

propõe Cortázar, mas que, independentemente do modo de leitura escolhido, todas direcionam 

ao mesmo livro, do mesmo autor. 

A percepção visual desse movimento ocorre devido à alternância das cores, amarelo e 

vermelho, e ao volume das linhas que conduzem o olhar ao quadrado preto que alude a uma das 

expressões mais utilizadas para descrever essa obra de Cortázar, “buraco negro de um grande 

funil”. 
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A unidade visual dessa capa, produzida para a edição comemorativa de O jogo da 

amarelinha, torna-se ainda mais intensa e inquietante pela escolha das cores das linhas. O 

amarelo e o vermelho, ao serem postos lado a lado, apresentam uma variação cromática que 

conduz a uma terceira cor, o laranja. Essa cor, o laranja, além de ser utilizada para produzir 

maior sensação de volume, é também aplicada quando se pretende causar inquietação, uma das 

características dessa narrativa argentina. 

Além do público leitor, a comunicação visual dos livros da CB também atraiu, ainda 

de acordo com Lima e Mariz (2010), escritores, artistas e profissionais do livro que também 

queriam fazer parte do círculo de intelectuais formado pela Editora.  

Como já mencionado, ao citar a Editora Garnier, Monteiro Lobato, Companhia Editora 

Nacional e Ênio Silveira, não se pretendeu excluir outros singulares nomes que compõem a 

história do livro no Brasil, como o editor José Olympio (1902-1990), por exemplo, ou a 

contemporânea Companhia das Letras, fundada em 1986 por Luiz Schwarcz. Buscou-se, aqui, 

mostrar de que forma esses quatro casos contribuíram, cada um a seu modo, para a difusão do 

livro, enquanto mercadoria comercial, no Brasil. 

Nessa perspectiva mercadológica, pode-se estabelecer relações entre os meios 

adotados pelos modelos editoriais aqui destacados e o conceito de mix de marketing, elaborado 

por Jerome McCarthy (1928-), e amplamente propagado por Philip Kotler (1931-), ainda que 

as estratégias aplicadas pelas editoras e pelos editores sejam anteriores à proposta do professor 

norte-americano. 

O mix de marketing consiste em um conjunto de ferramentas, nomeado de quatro Ps, 

produto, preço, praça e promoção, ou, no idioma do seu criador, product, price, place e 

promotion, cuja aplicabilidade permite elaborar estratégias relacionadas ao mercado para 

promover e distribuir produtos e/ou serviços.  

Outras ferramentas foram acrescidas aos quatro Ps de McCarthy, tais como: pacote, 

planejamento, prospecção, pós-vendas, política, público, entre outras. No entanto, como explica 

Kotler (2001, p. 125): 

 

A questão não é se deveria haver quatro, seis ou dez Ps, mas qual a estrutura 

mais útil para projetar a estratégia de marketing. Assim como os economistas 

usam dois conceitos centrais para sua estrutura de análise, ou seja, demanda e 

oferta, o profissional de marketing vê os quatro Ps como uma ‘caixa de 

ferramentas’ para orientá-lo no planejamento de marketing.  

 



65 

Portanto, para estabelecer as relações que aqui se pretende, somente os quatro Ps 

centrais serão analisados e relacionados aos exemplos do mercado editorial brasileiro citados 

neste trabalho. 

A Garnier, ao padronizar o formato e o tamanho de suas publicações, interfere na 

forma de apresentação do produto livro no mercado. Para Kotler (2001), o produto é a base de 

qualquer negócio, logo, uma empresa, independentemente do ramo de atividade, deve oferecê-

lo de maneira diferente e melhor, a fim de despertar no mercado-alvo sua preferência e o desejo 

de obtê-lo, e, por essa razão, pode até distribui-lo a um preço maior.  

Ainda que o formato das publicações da Garnier tenha sido imitado por outras editoras, 

foi ela que primeiro difundiu a apresentação, no Brasil, do livro em dois tamanhos, in-oitavo 

(16,5cm x 10,5cm) e in-doze (17,5cm x 10,5cm), e isso lhe trouxe uma vantagem competitiva, 

pois “o design pode diferenciar visivelmente um produto ou embalagem. Embora um 

concorrente possa copiar o design, o pioneiro desfrutará no mínimo de uma liderança de curto 

prazo” (KOTLER, 2001, p. 129), especialmente quando esse pioneirismo data do século XIX. 

Já Monteiro Lobato, ao criar mais de dois mil pontos para venda de livros, 

revolucionou a ferramenta que McCarthy denominou como praça para distribuição de 

publicações no mercado brasileiro.  

Ainda a Lobato, pode-se, do mix de marketing, relacionar também dois Ps: produto e 

promoção. Ao se preocupar com o aspecto físico do livro, tanto interna quanto externamente, 

Lobato agrega valor ao seu produto, que passa a ter um projeto gráfico diferenciado, o que 

representa uma vantagem competitiva em termos de visibilidade.  

No que se refere à promoção, ciente de que, além de pontos de vendas e um bom 

produto, era preciso divulgar sua mercadoria, Lobato faz promoção dos seus próprios livros e 

daqueles publicados por suas editoras, mesmo que essa prática, como já colocado 

anteriormente, não fosse aceitável em sua época. 

A CEN, por sua vez, quando decide lançar coleções assinadas por especialistas 

renomados, altera a forma de recepção de seu produto. Além disso, as coleções, e até mesmo 

as exportações, fazem parte de uma estratégia que no marketing é chamada de nicho de 

mercado, ou seja, conjuntos de clientes com as mesmas necessidades, cujas vantagens são assim 

descritas por Kotler (2001, p. 43): “oportunidade de conhecer melhor e pessoalmente cada 

cliente, enfrentar menos concorrentes (nenhum, um ou talvez dois) e atingir altas margens de 

lucro, uma vez que os clientes estão dispostos a pagar mais a uma empresa especializada em 

atender suas necessidades”. 
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Ao criar uma identidade para o selo da Civilização Brasileira, Ênio Silveira interfere 

diretamente no seu produto e, por conseguinte, na recepção e aceitabilidade que os livros de sua 

editora passam a receber do público, não só dos compradores, como também de autores que 

almejavam ter suas publicações realizadas pela CB. Reitera-se, também, a linguagem visual das 

capas que, ainda hoje, é fator de destaque nos livros publicados pela Editora, como já destacado 

e exemplificado anteriormente. 

Observadas as contribuições ao meio editorial brasileiro e as estratégias 

mercadológicas adotadas pelas editoras e pelos editores, cada um em seu respectivo momento 

histórico no Brasil, apresenta-se o Quadro 1 abaixo, a fim de evidenciar os pontos mais 

relevantes dos casos aqui estudados e citados: 

 

Quadro 1 – O livro e os 4Ps. 

Mix de 

marketing 
Editora Garnier Monteiro Lobato CEN Ênio Silveira 

Produto 
Formato em dois 

tamanhos. 

Projeto gráfico 

para parte interna e 

externa. 

Coleções assinadas 

por especialistas. 

Linguagem visual 

diferenciada. 

Praça 

Grande 

distribuidora de 

literatura nacional, 

ao ser responsável 

pela edição e 

compra dos 

direitos de obras 

dos mais 

importantes 

escritores 

brasileiros. 

Organização de 

quase dois mil 

pontos de venda, 

de livrarias a 

farmácias, para 

distribuição de 

livros. 

Segmentação do 

público leitor, ao 

organizar os livros 

em coleções. 

Ampliação do 

mercado 

consumidor, ao 

exportar livros 

a Portugal e países 

hispano-

americanos. 

Grande recepção e 

aceitação do 

público comprador 

e de autores que 

almejavam ter suas 

publicações 

realizadas pela CB. 

Promoção 

Tiragem acima dos 

padrões europeus, 

como forma de dar 

visibilidade às 

publicações. 

Amplas e 

diferenciadas 

formas de 

divulgação, como 

escritor e/ou 

editor, de seus 

livros postos à 

venda. 

Seleção, adaptação 

e ordenação de 

livros em coleção, 

permitindo uma 

comunicação 

direta com 

diferentes níveis de 

público leitor. 

Criação de uma 

identidade por 

meio da linguagem 

visual das 

publicações. 

Preço 

Ao inovar, 

modificando o 

formato dos livros, 

interfere na forma 

de apresentação 

desse produto, 

Essa prática, de 

acordo com as 

teorias 

mercadológicas, 

desperta no 
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mercado-alvo sua 

preferência e a 

possibilidade de 

oferta a um preço 

maior. 

Elaborado pela pesquisadora (2015). 

 

Ao ser posto e concebido dessa forma, seja na sociedade brasileira ou em qualquer 

outra, o livro que no passado representava a riqueza de uma classe social e era sinônimo de bem 

precioso, há muito passou à condição de propriedade intelectual e, também, de mercadoria, 

deslocando, assim, seu regime de visibilidade. 

 

O livro, suporte físico de um saber, mas também objeto industrializado 

submetido à compra e venda, vale dizer, mercadoria, é parte integrante, até 

essencial, dos mecanismos econômicos próprios ao capitalismo. Assume 

marcas da sociedade burguesa ao se transformar em propriedade privada; 

neste caso, contratos de edição e impressão, meios de distribuição e venda, 

regras de tradução e condensação constituem operações que visibilizam a 

dimensão econômica do processo inteiro que se abre com um original e 

desemboca num livro. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2011, p. 60). 

 

Essa alteração no regime de visibilidade, embora ainda no século XXI sofra resistência 

de alguns conservadores literários, pois, como explica Fernanda Bruno (2013, p. 120), “um 

regime de visibilidade jamais é homogêneo ou uniforme, mas heterogêneo em seus elementos, 

sentidos e efeitos”, modificou os modos de ver e significar do livro na sociedade de consumo. 

Pode-se considerar, inclusive, como exemplo desse outro modo de ver e significar, as 

transformações pelas quais tiveram que passar as livrarias físicas, a fim de concorrer com os 

canais de vendas virtuais que começaram a surgir no final do século XX, mais precisamente em 

1994 com a criação de Jeffrey Bezos, a Amazon. 

Sobre as livrarias físicas, em seu estudo, O negócio do livro, que reflete sobre o 

mercado editorial norte-americano, Jason Epstein (2002, p. 47), já anunciava que,  

 

como os santuários e outros locais de encontro sagrados, as livrarias são 

artefatos essenciais à natureza humana. A sensação de um livro retirado de 

uma prateleira e seguro na mão é uma experiência mágica, que une o escritor 

ao leitor. Mas para competir com a Web, as livrarias do futuro serão diferentes 

das megalojas voltadas para a massa que ora dominam o mercado de varejo. 

As lojas do futuro terão de ser o que a internet não pode ser: tangíveis, íntimas 

e locais; santuários comunitários, talvez com bares para um cafezinho, 

oferecendo prazer e sabedoria na companhia de outros que compartilham dos 

nossos interesses, onde o livro que se procura sempre pode ser encontrado e 

as surpresas e as tentações saltam de todas as prateleiras. 
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Entendendo que “as filiações teóricas da noção de regime visibilidade implicam 

agenciamentos do sujeito e também articulações entre formações de saber e relações de poder” 

(CARRASCOZA; CASAQUI; HOFF, 2010, p. 196), ou ainda, que “um regime de visibilidade 

consiste, antes, não tanto no que é visto, mas no que torna possível o que se vê” (BRUNO, 

2013, p. 15), apresenta-se também a visão de Steven Fischer (2006, p. 281), sobre as livrarias 

físicas na atualidade: 

 

Foi-se o tempo das prateleiras enormes ordenadas de acordo com o sobrenome 

dos autores. Nas ilhas bem organizadas de coleções de livros individuais, o 

leitor moderno encontra um ambiente harmonioso e bem-arranjado que exalta 

a compartimentalização, permitindo que ele tenha autonomia na escolha do 

livro de sua preferência. Apresentados em escritores antigos, assim como 

livros da moda com apelo individual e direcionados a especialistas em 

computação, fãs de esportes, aficionados por culinária, cinéfilos, loucos por 

música, apaixonados por viagens, maníacos por “faça você mesmo”, 

feministas, gays, lésbicas, religiosos, discípulos da New Age e muito mais – 

sobretudo crianças. Todos nessa Nova Alexandria compartilham o mesmo 

mandamento básico: o prazer pela palavra escrita. Isso explica por que tantas 

pessoas enxergam, nesse momento, a livraria como um lugar não só de refúgio 

e conforto, mas também de descoberta e crescimento pessoal. 

 

O regime de visibilidade também é deslocado quando se opta por uma compra virtual, 

seja de um livro impresso, e-book, ou qualquer outro produto. As diversas formas possíveis e 

existentes, na atualidade, de traçar o perfil de consumidores para, então, direcionar o marketing 

ou uma publicidade, pode agir de forma a incitar a escolha dos compradores. Como exemplifica 

Fernanda Bruno (2013, p. 170): “Teria eu desejado comprar certo livro ou clicado num dado 

link se a Amazon.com e o Google Instant não me recomendassem fazê-lo, respectivamente?”. 

Nota-se, ainda, que o regime de visibilidade pode ser alterado quando se pretende 

observar se um texto possui ou não literariedade. Márcia Abreu (2010, p. 29), em seu livro 

Cultura letrada: literatura e leitura, afirma que “saber que algo é tido como literário provoca 

certo tipo de leitura”.  

Para ampliar essa discussão, no quarto capítulo desse seu estudo, Márcia Abreu 

discorre sobre qual seria uma definição ideal para Literatura, com “L” maiúsculo, conforme 

destaque dado pela autora. Para discutir esse conceito, a autora propõe analisar a definição de 

dois termos comumente utilizados pela crítica literária: “Grande Literatura” e “literatura de 

massa” ou “best-sellers”, ainda que haja conflito entre os intelectuais na avaliação e 

categorização de obras. 
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Por “Grande Literatura”, compreende-se o texto que leva o leitor a refletir sobre a 

realidade, enxergar melhor o mundo que vive e incorporar experiências vividas com o texto 

lido às próprias experiências pessoais. A “literatura de massa” ou “best-sellers”, por sua vez, 

não possui valor estético e provoca uma leitura de alienação (ABREU, 2010). 

Contudo, a fim de mostrar como essas definições isoladas podem ser controversas para 

classificar tanto Literatura, quanto preferências literárias, a autora apresenta exemplos de três 

leitores, entrevistados na Feira do Livro do Rio de Janeiro2, pelo antropólogo Pablo Semán. Os 

leitores entrevistados declararam apreciar a leitura de livros considerados “literatura de massa”, 

ao mesmo tempo, que leem “Grande Literatura”. 

Abreu (2010, p. 100), já no quinto capítulo, lembra ainda que “os critérios de 

julgamento mudam historicamente – que um autor muito apreciado hoje pode ser um esquecido 

amanhã; que um livro detestável no passado pode ser um clássico atualmente”. Essa 

constatação, novamente, mostra a possibilidade que pode implicar o regime de visibilidade 

frente a uma publicação. 

Essa possibilidade, por ser o livro tanto um bem cultural quanto um bem de consumo, 

determina as estratégias de oferta, demanda e circulação desse produto, regulamentando, dessa 

forma, as ações e decisões comerciais do mercado editorial, cujos números do cenário brasileiro 

são apresentados a seguir. 

 

 

2. 2 O MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO EM NÚMEROS 

 

O panorama do mercado editorial no Brasil, de 1990 a 2014, apresentado a seguir no 

Quadro 2, está disponível no site do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL)3. Trata-

se de um levantamento feito pelo SNEL em conjunto com a Câmara Brasileira do Livro (CBL): 

 

Quadro 2 – Panorama do mercado editorial no Brasil. 

 
PRODUÇÃO 

(1ª. edição e reedição)  
VENDAS  

                                                           
2 Em ABREU (2010), não há referência sobre o ano em que a mencionada pesquisa foi realizada por Pablo Semán. 

No entanto, segundo notas da autora, essas pesquisas constam em um estudo publicado pelo antropólogo em 2003. 
3 Disponível em: <http://www.snel.org.br/dados-do-setor/producao-e-vendas-do-setor-editorial-brasileiro/>. 

Acesso em: 13 set. 2015. 
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Ano Títulos Exemplares Exemplares Faturamento 

(R$)  

1990 22.479 239.392.000 212.206.449 901.503.687 

1991 28.450 303.492.000 289.957.634 871.640.216 

1992 27.561 189.892.128 159.678.277 803.271.282 

1993 33.509 222.522.318 277.619.986 930.959.670 

1994 38.253 245.986.312 267.004.691 1.261.373.858 

1995 40.503 330.834.320 374.626.262 1.857.377.029 

1996 43.315 376.747.137 389.151.085 1.896.211.487 

1997 51.460 381.870.374 348.152.034 1.845.467.967 

1998 49.746 369.186.474 410.334.641 2.083.338.907 

1999 43.697  295.442.356 289.679.546 1.817.826.339 

2000 45.111 329.519.650 334.235.160 2.060.386.759 

2001 40.900 331.100.000 299.400.000 2.267.000.000 

2002 39.800 338.700.000 320.600.000 2.181.000.000 

2003 35.590 299.400.000 255.830.000 2.363.580.000 

2004 34.858 320.094.027 288.675.136 2.477.031.850 

2005 41.528 306.463.687 270.386.729 2.572.534.074 

2006 46.026 320.636.824 310.374.033 2.880.450.427 

2007 45.092 351.396.288 329.197.305 3.013.413.692,53 

2008 51.129 340.274.195 333.264.519 3.305.957.488,25 

2009* 43.814 401.390.391 387.149.234 4.167.594.601,40 

* A pesquisa divulgada em 2011, que afere o resultado de 2010, apresentou como novidade na sua 

metodologia, a realização de um Censo do Livro. Isso porque, em todo processo de inferência 

estatística, é recomendado que, de tempos em tempos, seja atualizado o universo da própria pesquisa. 

O censo foi realizado entre novembro de 2010 e abril de 2011 e afere o ano de 2009. Com o censo, 

os dados de 2009 foram reelaborados em 2010. 

2010 54.754 492.579.094 437.945.286 4.505.918.296,76 

2011 58.192 499.796.286 469.468.841 4.837.439.173,32 
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2012 57.473 485.261.331 434.920.064 4.984.612.881,04 

2013 62.235 467.835.900 479.970.310 5.359.426.184,63 

2014 60.829 501.371.513 435.690.157 5.408.506.141,17 

Fonte: Disponível em <http://www.snel.org.br/dados-do-setor/producao-e-vendas-do-setor-editorial-

brasileiro>. Acesso em: 13 set. 2015. 

 

Um dos procedimentos possíveis de análise para esses dados seria, por exemplo, como 

faz Sandra Reimão (1996) em seu livro Mercado editorial brasileiro 1960-1990, comparar o 

número de exemplares publicados em um determinado período e apresentar uma média de 

livros por habitante a cada ano. Ou, ainda, uma outra possibilidade, seria avaliar esses dados 

em comparação às taxas de analfabetismo. 

No entanto, o objetivo do Quadro 2, nesta dissertação, é, tão somente, mostrar a 

crescente evolução e/ou manutenção do mercado editorial em títulos, exemplares e faturamento, 

para apresentar, na sequência, dados do setor, separados por subsetor (termo utilizado pelo 

SNEL), no período de 2010 a 2014, referente ao livro impresso.  

Os dados de 2010, 2011 e 2012 foram informados, por e-mail, a esta pesquisa, pela 

Assessoria de Comunicação do SNEL. Já as informações de 2013 e 2014, estão disponíveis 

para consulta e download no site do SNEL4, no levantamento intitulado Produção e vendas do 

setor editorial brasileiro, elaborado pelo SNEL e pela CBL, e divulgado pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). 

O recorte temporal que se faz, 2010 a 2014, para apresentação dos dados, justifica-se 

devido ao corpus desta pesquisa, que data dos anos de 2011, 2013 e 2015. 

Com referência ao ano de 2015, embora esteja disponível, também no site do SNEL5, 

estudos comparativos intitulados Painel das vendas de livros no Brasil, referentes aos meses de 

abril a agosto de 2015, em comparação ao mesmo período de 2014, esses estudos não seguem 

as mesmas premissas dos levantamentos feitos em Produção e vendas do setor editorial 

brasileiro. Portanto optou-se por não apresentar esses levantamentos de 2015 que apuram 

somente vendas e, ainda, de forma restrita, uma vez que contemplam somente as vendas 

realizadas nas principais livrarias e supermercados do país. 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.snel.org.br/wp-content/themes/snel/docs/pesquisa_fipe_2015_ano_base_2014. 

pdf>. Acesso em: 13 set. 2015. 
5 Disponível em: <http://www.snel.org.br/levantamento-mensal/>. Acesso em: 13 set. 2015. 

http://www.snel.org.br/dados-do-setor/producao-e-vendas-do-setor-editorial-brasileiro/
http://www.snel.org.br/dados-do-setor/producao-e-vendas-do-setor-editorial-brasileiro/
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Ao desmembrar os totais mostrados no Quadro 2, com relação à produção de títulos e 

exemplares, de 2010 a 2014, os números do mercado editorial brasileiro apresentam-se da 

seguinte forma: 

 

Quadro 3 – Títulos editados no Brasil de 2010 a 2014 – novos ISBN e reimpressão. 

Produção 
Títulos 

2010 2011 2012 2013 2014 
Novos números de ISBN 18.712 20.405 20.792 21.085 19.285 

Reimpressão 36.042 37.787 36.681 41.150 41.544 

Total 54.754 58.192 57.473 62.235 60.829 

Elaborado a partir de informações disponíveis no site do SNEL e de informações cedidas a esta 

pesquisa pela Assessoria de Comunicação do SNEL.  

 

Quadro 4 – Exemplares produzidos no Brasil de 2010 a 2014 – novos ISBN e reimpressão. 

Produção 
Exemplares 

2010 2011 2012 2013 2014 
Novos números de ISBN 135.284.767 90.112.709 93.204.240 90.919.341 90.891.195 

Reimpressão 357.294.327 409.683.577 392.057.091 376.916.559 410.480.318 

Total 492.579.094 499.796.286 485.261.331 467.845.900 501.371.513 

Elaborado a partir de informações disponíveis no site do SNEL e de informações cedidas a esta 

pesquisa pela Assessoria de Comunicação do SNEL. 

 

Embora tenha ocorrido uma queda na produção de 2011 para 2012 e de 2013 para 

2014, dos títulos editados no Brasil, pode-se constatar que, ainda assim, houve uma manutenção 

na produção de 2010 a 2014, com uma média de 58.697 títulos editados. Com relação à 

produção de exemplares, considerando o mesmo período, observa-se também uma queda de 

2011 em relação a 2012, e de 2012 para 2013, porém uma retomada de 7,17% no ano de 2014 

quando comparado a 2013; sendo que a média de exemplares produzidos no Brasil foi de 

489.370.825 de 2010 a 2014. 

 Ao distribuir esses números, apresentados nos Quadros 2, 3 e 4, por subsetores, os 

resultados são: 
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Quadro 5 – Títulos editados no Brasil de 2010 a 2014 – por subsetores. 

Subsetor 
Títulos Total  

por subsetor 2010 2011 2012 2013 2014 

Didáticos 14.637 14.812 11.743 13.383 13.945 68.520 

Obras Gerais 21.379 23.248 24.503 25.228 23.171 117.529 

Religiosos 7.581 8.156 7.342 7.317 7.938 38.334 

CTP6 11.157 11.976 13.885 16.307 15.775 69.100 

Total 54.754 58.192 57.473 62.235 60.829 293.483 

Elaborado a partir de informações disponíveis no site do SNEL e de informações cedidas a esta 

pesquisa pela Assessoria de Comunicação do SNEL. 

 

Quadro 6 – Exemplares produzidos no Brasil de 2010 a 2014 – por subsetores. 

Subsetor 
Exemplares Total 

por subsetor 2010 2011 2012 2013 2014 

Didáticos 230.208.962 258.590.062 234.897.539 217.269.303 235.288.478 1.176.254.344 

Obras 

Gerais 

146.783.764 107.922.142 116.813.030 128.639.903 139.758.997 639.917.836 

Religiosos 84.535.482 96.682.262 92.744.829 79.373.539 82.129.522 435.465.634 

CTP 31.050.886 36.601.820 40.805.933 42.553.156 44.194.516 195.206.311 

Total 492.579.094 499.796.286 485.261.331 467.835.9017 501.371.513 2.446.844.125 

Elaborado a partir de informações disponíveis no site do SNEL e de informações cedidas a esta 

pesquisa pela Assessoria de Imprensa do SNEL. 

 

Em análise ao Quadro 5, é possível verificar que os títulos editados no Brasil, no 

período de 2010 a 2014, em ordem crescente de produção, de um total de 293.483 títulos, 

apresentam-se da seguinte forma: obras gerais, CTP, didáticos e religiosos. Já em produção de 

exemplares, que totalizou em um volume de 2.446.844.125, nesse mesmo período, tem-se a 

seguinte ordem crescente: didáticos, obras gerais, religiosos e CTP. 

 

Quadro 7 – Faturamento (em R$) da venda de livros no Brasil de 2010 a 2014 – mercado e governo. 

Subsetor 
Faturamento (R$) Total 

por subsetor 2010 2011 2012 2013 2014 

Didáticos 2.102.178.508,83 2.383.749.066,43 2.403.779.432,27 2.562.043.016,13 2.491.687.951,80 11.943.437.975,46 

Obras Gerais 1.167.929.865,41 1.059.876.260,39 1.165.098.016,99 1.258.411.506,07 1.275.177.090,04 5.926.492.738,90 

Religiosos 496.522.331,56 483.749.629,05 458.206.870,86 524.471.830,55 559.648.204,36 2.522.598.866,38 

CTP 739.287.590,96 910.064.217,44 957.528.560,92 1.014.499.831,89 1.081.992.894,98 4.703.373.096,19 

Total 4.505.918.296,76 4.837.439.173,31 4.984.612.881,04 5.359.426.184,64 5.408.506.141,18 25.095.902.676,93 

Elaborado a partir de informações disponíveis no site do SNEL e de informações cedidas a esta 

pesquisa pela Assessoria de Comunicação do SNEL. 

                                                           
6 CTP é a abreviação, utilizado pelo SNEL, para os livros científicos, técnicos e profissionais. 
7 Os totais referentes ao ano de 2013 dos quadros 4 e 6 deveriam ser similares, no entanto os resultados 

apresentados pelo SNEL divergem para este ano, com uma diferença de 9.999 exemplares. Optou-se, porém, 

manter os dados divergentes por se tratar da mesma fonte de pesquisa. 
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Quadro 8 – Exemplares vendidos no Brasil de 2010 a 2014 – mercado e governo. 

Subsetor 
Exemplares Total 

por subsetor 2010 2011 2012 2013 2014 
Didáticos 202.658.992 226.975.745 204.026.974 220.847.100 184.200.099 1.038.708.910 

Obras 

Gerais 

135.230.256 117.198.883 122.195.589 149.866.288 142.769.420 667.260.436 

Religiosos 74.085.211 89.447.052 73.249.156 73.855.439 73.642.915 384.279.773 

CTP 25.970.826 35.847.160 35.448.346 35.401.483 35.077.723 167.745.538 

Total 437.945.285 469.468.840 434.920.065 479.970.310 435.690.157 2.257.994.657 

Elaborado a partir de informações disponíveis no site do SNEL e de informações cedidas a esta 

pesquisa pela Assessoria de Comunicação do SNEL. 

 

Os números relativos à produção e às vendas do mercado editorial brasileiro indicam 

que o impresso didático, produzido em grande quantidade para atender a demanda do mercado 

escolar, apresenta um papel extremamente importante nesse ramo de atividade. No período de 

2010 a 2014, o subsetor de didáticos foi responsável por 48% da produção, por 47,59% do 

faturamento e por 46% da venda de exemplares em relação aos outros subsetores. 

Esses dados quantitativos demonstram, portanto, uma dependência da indústria livreira 

com o subsetor didático. Essa dependência, porém, não é uma realidade somente de 2010 a 

2014. Dados mostrados por Sandra Reimão (1996, p. 81), no período de 1960 a 1990 do 

mercado editorial brasileiro, já traziam estimativas próximas ao aqui apresentado: 

 

É preciso levarmos em conta também que raramente um livro didático ou 

infantil chega às listas dos best-sellers, devido à diversidade de oferta de 

títulos. No entanto, esses segmentos ocupam algo em torno de 45 a 70% 

(estimativa variável conforme fontes diferentes) do total do mercado editorial. 

 

Tal dependência e, consequente importância, justifica-se, segundo Marisa Lajolo 

(1996, p. 04), em seu texto Livro didático: um (quase) manual de usuário, pois “em países como 

o Brasil, onde uma precaríssima situação educacional faz com que ele [livro didático] acabe 

determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, marcando, pois, de forma 

decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se ensina”. 

Além dos livros didáticos, isto é, publicações empregadas pela escola, de forma 

sistemática, para o desenvolvimento de um processo de ensino ou de formação (BATISTA, 

2007), outro subsetor, utilizado no contexto escolar, que influencia os números da indústria do 

livro, são os paradidáticos. Por paradidáticos, esta pesquisa compreende as obras adotadas pelos 

professores, em geral de Língua Portuguesa e Literatura, cuja leitura é obrigatória e cobrada 

por meio de avaliação. 
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No entanto, os livros que na escola são chamados paradidáticos, no mercado editorial, 

são categorizados, por algumas instituições, como obras gerais, classificação adotada, por 

exemplo, pelo SNEL; ainda que grande parte dessas publicações sejam adaptadas ao leitor em 

formação, com notas e orientações de leitura. 

Em esclarecimento a esta pesquisa, por e-mail em 17.09.2015, ao ser questionada em 

que subsetor era inserida a obra O cortiço, Sônia Apolinário, assessora de comunicação do 

SNEL, respondeu: “O cortiço é um livro de literatura, eventualmente, adotado em escolas. 

Dessa forma, ele fica em obras gerais”, corroborando, inclusive, a explicação de Batista (2007, 

p. 547) sobre paradidáticos: 

 

Ao mesmo tempo, entretanto, a produção destina-se também a leituras não-

escolares, comercializa-se – em livrarias – com autonomia em relação ao 

mercado escolar e tem mesmo procurado, por meio de iniciativas literárias, 

editoriais e educacionais, conquistar sua autonomia em relação a esse 

mercado. 

 

Independentemente do subsetor em que é categorizado, o livro oferece possibilidades 

de leituras, analogias e intertextualidades, objetos de estudo do próximo subcapítulo. 

 

 

2. 3 LEITURA DE MUNDO, DA PALAVRA E DA IMAGEM: TRÊS 

POSSIBILIDADES 

 

Em seu estudo Ler um quadro – uma carta de Poussin em 1639, integrante do livro 

Práticas da Leitura, organizado por Roger Chartier, Louis Marin (2011) inicia seu texto 

refletindo sobre o comentário de uma carta que o pintor francês Nicolas Poussin (1594-1665) 

escreveu a um amigo, Chantelou, para avisar sobre a remessa que faria a ele de um quadro, 

intitulado Maná.  

O fato de o nome do quadro ter sido anunciado antes que o amigo de Poussin pudesse 

observá-lo, para Louis Marin, levou o destinatário a estabelecer relações com todos os outros 

Manás já pintados antes de Poussin e com o episódio da história do povo judeu que está no 

Antigo Testamento. 

Diante dessa reflexão de Marin, observa-se, portanto, as três possibilidades de leitura 

que nomeiam e sobre o qual discorre este subcapítulo. A carta remete à leitura da palavra; o 
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quadro Maná, quando observado, à leitura da imagem; e a possibilidade de estabelecer relações, 

seja com o texto bíblico ou com outras pinturas sobre o tema, à leitura de mundo. 

Para Lúcia Pimentel Góes (1996, p. 15), “os textos vivem em intertextualidade”. 

Porém para identificação, compreensão e recepção de um caráter intertextual, é preciso 

repertório, vivência e, sobretudo, estar apto a fazer a leitura da “palavramundo”, termo cunhado 

por Paulo Freire e explicado em alguns de seus livros, entre eles, A importância do ato de ler: 

em três artigos que se completam (2009).  

No primeiro capítulo desse seu livro, Freire retoma sua experiência pessoal com a 

leitura da palavra. Ao descrever sua infância em Recife, o educador brasileiro mostra como sua 

leitura de mundo foi importante e efetivou-se antes de qualquer outra prática de ler.  

Ao ser introduzido à leitura da palavra, primeiramente por seus pais e depois pela 

professora Eunice Vasconcelos – mestra a quem Freire presta homenagem no livro – sua leitura 

prévia de mundo não foi ignorada. Ele relata que foi alfabetizado com as palavras de seu mundo 

e “não do mundo maior dos seus pais” (FREIRE, 2009, p. 15) e que a professora Eunice 

continuou e aprofundou o aprendizado que ele havia recebido em casa, sem romper com a sua 

leitura de mundo. Essa leitura da “palavramundo”, segundo Freire (2009) sedimentou e marcou 

sua história com a leitura.  

A leitura de mundo precede, nessa perspectiva freireana, a leitura da palavra. No 

exemplo de Louis Marin, por sua vez, a leitura da imagem. A leitura de mundo trata-se, 

portanto, da competência que capacita o leitor, iniciante ou não, seja ele da palavra e/ou da 

imagem, a estabelecer relações, a produzir sentidos. Afinal, nenhum texto deve ser concebido 

como uma produção pronta e acabada, que se encerra em si mesmo, sem a possibilidade de 

estabelecer relações contextuais e intertextuais (MARTINS, 2014). 

É certo que os procedimentos metodológicos para o alfabetismo da palavra e o 

alfabetismo visual são diferentes, mas, como apontado, a seguir, por Alexandre Guimarães 

(2010, p. 94), não se excluem: 

 

A análise do discurso, os estudos da intertextualidade, os estudos dialógicos, 

a semiótica, a gestalt e a literatura comparada, entre outras correntes de 

pesquisas, concedem aos pesquisadores caminhos que abrem as possibilidades 

de tocar, entrecruzar e miscigenar tais linguagens. 

 

É à instituição escolar que, via de regra, se atribui o desenvolvimento das práticas de 

ensino dessas leituras, verbal e não verbal, bem como o acréscimo de repertório para o constante 

aprimoramento da leitura de mundo. No caso da realidade brasileira, à escola compete oferecer 
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uma formação ampla que capacite, inclusive, o educando ao exercício da sua cidadania, 

segundo o atual documento norteador da Educação Básica, ou seja, os Parâmetros curriculares 

nacionais (PCN). Os objetivos dos PCN se definem em termos de capacidade de ordem 

cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética. 

No que tange à ordem cognitiva, os PCN (1997, p. 44) explicam que o 

desenvolvimento dessa capacidade 

 

tem grande influência na postura do indivíduo em relação às metas que quer 

atingir nas mais diversas situações da vida, vinculando-se diretamente ao uso 

de formas de representação e de comunicação, envolvendo a resolução de 

problemas, de maneira consciente ou não. A aquisição progressiva de códigos 

de representação e a possibilidade de operar com eles interfere diretamente na 

aprendizagem da língua, da matemática, da representação espacial, temporal 

e gráfica e na leitura de imagens. 

 

Portanto, pode-se assim compreender que, de acordo com os PCN, a aquisição e 

apropriação da leitura imagética é de competência da escola e que a aplicabilidade de imagens, 

no universo escolar, deve ir além do caráter informativo ou ilustrativo. O uso de imagens deve 

ser aplicado para produzir conhecimento e contribuir com a formação do educando, logo não 

deve ser negligenciado, como corrobora Jackson de Alencar (2009, p. 28-29): 

 

Nós vivemos na era da imagem, somos rodeados de imagens por todos os 

lados. A tecnologia de produção de imagens avança aceleradamente, mas, ao 

mesmo tempo, há dificuldade em se ler imagens, porque viciamos o olhar, 

banalizamos as imagens, olhamos sem ver, descuidamos dos detalhes, às 

vezes vemos apenas o óbvio, sem ir aos sentidos mais profundos, olhamos 

para as coisas rapidamente. [...] Por isso a importância de educar o olhar 

através da leitura de imagens nos livros infantis, assegurando um repertório 

de experiências estéticas e um vocabulário visual, o que favorecerá a leitura 

de imagens e de signos pela vida afora: filmes, artes plásticas, gestos, 

arquitetura, formas como se organizam fisicamente cidades, imagens da TV, 

cinema, etc. 

 

Outros autores, como Sophie Van der Linden (2001, p. 08), no entanto, defendem que 

a leitura imagética não deve ser somente exercitada nas séries iniciais, nas quais há a adoção de 

livros ilustrados:  

 

As imagens, cujo alcance é sem dúvida universal, não exigem menos do ato 

de leitura. Nisso talvez resida um mal-entendido crucial. Considerada 

adequada aos não alfabetizados – a quem esses livros são destinados em 

particular –, é raro que a leitura de imagens resulte de um aprendizado, uma 

vez que ela irá paulatinamente desaparecer da nossa trajetória de leitores. Ora, 
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assim como o texto, a imagem requer atenção, conhecimento de seus 

respectivos códigos e uma verdadeira interpretação. 

 

Ou, ainda, Lêda Maria da Fonseca (2009, p. 106), ao refletir de que forma o educador 

pode contribuir para o desenvolvimento dessa competência leitora: 

 

a leitura do livro, incluindo as ilustrações e todo o projeto gráfico, além do 

texto verbal, permite que possamos observar as diferentes estratégias de 

leitura utilizadas pelos leitores, desde a descrição de elementos da composição 

até a compreensão mais sutil, fruto de analogias e intertextualidades. Com 

isso, podemos atuar como mediadores, provocando novas leituras e ampliando 

as possibilidades de construção de sentidos. 

 

Na concepção de Linden (2011), não será nas séries iniciais que haverá a apropriação 

do alfabetismo visual, embora seja um início como propõe Alencar (2009). Para que se 

provoquem novas leituras e se amplie a construção de sentidos, como propõe Fonseca (2009), 

ao mediar a leitura, é preciso que o educador, não somente considere o texto verbal, mas todos 

os paratextos que compõem uma publicação, o que inclui as capas, e sejam lidos verbal e 

imageticamente, como uma organização de linguagens que se entrecruzam, conforme já 

indicado por Guimarães (2010). 

Quando bem explorados, os paratextos e os textos imagéticos, objetos de estudo dos 

capítulos que seguem, podem se tornar instrumentos metodológicos eficazes para transformar 

leitores passivos em leitores críticos, capazes de estabelecer relações análogas e intertextuais.  

A junção das leituras de mundo, da palavra e da imagem devem ser contempladas, 

estimuladas e treinadas, pois o ato de ler não se restringe a decodificar e apreender o código, 

seja escrito ou imagético. Ler é, sobretudo, poder desenvolver e estabelecer a percepção de 

sentidos. 
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CAPÍTULO III:  

IMAGEM: LER PARA COMPREENDER 

 

 

A escrita nasceu da imagem, daí sua vocação para se associar 

novamente a ela. A fórmula texto e imagem só tem alguma 

significação se for reconhecido nesse ‘e’, não a marca 

indiferente de uma colaboração acidental, mas o indício de um 

vínculo essencial entre os elementos heterogêneos do visível 

reunidos num mesmo suporte, que está na origem da escrita. Mas 

para isso é indispensável também admitir que olhar não consiste 

em identificar objetos ou em matar o outro, e sim em 

compreender os vazios, ou seja, em inventar.  

Anne-Marie Christin 

 

 

3. 1 A HISTÓRIA DAS (NAS) CAPAS 

 

Gerárd Genette (2009), em seus estudos, denomina de paratextos editoriais todos os 

elementos de um livro que acompanham o texto principal. Atribuía aos paratextos a qualidade 

de discursos auxiliares, mas essenciais, uma vez que o texto principal 

 

raramente se apresenta em estado nu, sem o reforço e o acompanhamento de 

certo número de produções, verbais ou não, como um nome de autor, um 

título, um prefácio, ilustrações, que nunca sabemos se devemos ou não 

considerar parte dele, mas que em todo caso o cercam e o prolongam, 

exatamente para apresentá-lo, no sentido habitual do verbo, mas também em 

seu sentido mais forte: para torná-lo presente, para garantir sua presença no 

mundo, sua “recepção” e seu consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de um 

livro. (p. 9). 

 

Os paratextos, ainda segundo propõe o teórico francês, são divididos em peritextos e 

epitextos. Os peritextos são os elementos que estão em torno do texto ou ocupam o mesmo 

espaço que ele. Já os epitextos concernem, ainda que estejam em torno do texto, a todas as 

mensagens externas ao livro. 

Dentro dessa classificação, destacam-se alguns dos peritextos apresentados por 

Genette (2009): o formato, uma vez que as medidas de um livro implicam na recepção da obra, 

ou seja, se é uma obra corrente ou de bolso; os selos de coleção, pois direcionam o leitor ao tipo 

ou gênero da obra; as capas e seus anexos que compreendem a segunda e quarta capas, as 
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orelhas, a lombada e, quando incluído em algumas edições, a sobrecapa, a cinta, o estojo e o 

marcador de página; a página de rosto e os anexos constituídos das primeiras e últimas páginas, 

que trazem, de modo geral e forma distribuída, título, dedicatória, indicações editoriais, listas 

de obras do autor e/ou coleção, epígrafes, prefácios; as composições e tiragens que interferem 

na estética, no valor de mercado e na durabilidade material do livro.  

Os epitextos são subdivididos em públicos e privados. Uma entrevista com o autor ou 

sobre o autor, por exemplo, é considerada um epitexto público, um elemento cuja função nem 

sempre é paratextual, pois remete, em alguns casos, mais à vida do autor do que à obra 

propriamente dita. No entanto, como explica Genette (2009, p. 304), “devemos, pois, considerar 

essas diversas práticas como lugares suscetíveis de fornecer fragmentos (de interesses por vezes 

capital) de paratexto”. Os epitextos privados, por sua vez, estão relacionados às 

correspondências, às confidências orais, aos diários íntimos e aos prototextos. 

Não se esgotam aqui os peritextos e epitextos resumidamente apresentados. Nem 

tampouco no estudo de Genette (2009, p. 355), como declara o próprio autor em sua conclusão 

ao afirmar que os capítulos de sua obra, Paratextos editoriais – publicada originalmente em 

francês, em 1987 –, fazem “um sobrevoo sobre seu objeto num nível muito geral de uma 

tipologia – isso não passa de uma introdução e uma exortação ao estudo do paratexto – como 

também o inventário dos elementos permanece incompleto”. 

Essa incompletude ocorre, pois os paratextos precisam ser adaptados, conforme o 

tempo e o espaço, para criar uma relação entre texto principal e público-leitor. São os elementos 

paratextuais, sejam eles peritextos ou epitextos, marcados por um caráter transitório, os 

instrumentos de adaptação que agem em função do texto principal, imutável por essência, 

especialmente quando se trata de obra literária. 

Sendo a capa um paratexto, ou mais especificamente um peritexto, justifica-se, 

portanto, a construção de diferentes capas para uma mesma obra, uma vez que servindo ao texto 

principal, a capa precisa ser adaptada para dialogar com seus leitores ou potenciais leitores. 

Esse diálogo que se estabelece entre capa e leitores tem o propósito de funcionar 

“como um elemento de sedução para que o livro seja aberto e/ou comprado” como explica 

Andrew Haslam (2010, p. 160), em O livro e o designer II: como criar e produzir livros. Aliás, 

essa preocupação mercadológica não é uma constatação recente. 

Até o século XV, as capas não estabeleciam correlação entre conteúdo e encadernação. 

Meramente decorativa, a encadernação não era utilizada como estratégia comercial. Sua função 

era proteger e conservar o livro e, em alguns casos, distingui-lo, como explica Paiva (2010, p. 

63), em A aventura do livro experimental: 
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Os antigos gregos e romanos costumavam envolver seus rolos de texto em 

capas de pelo ou pano e, em se tratando de obras mais valiosas, conservadas 

em bibliotecas, guardavam-nos em cilindros ou caixinhas de madeira, pedra, 

marfim ou metal onde podiam se acomodar vários rolos de papiro.  

 

Pode-se, no entanto, considerar que a origem das capas de livros, “como lugar de 

chamada” (PAIVA, 2008, p. 65), remonta dos chapbooks, suportes de edição considerados 

secundários, que surgiram na Europa, no século XVI. Os chapbooks tratavam-se de pequenos 

livros impressos em uma única folha, que era dobrada em partes iguais, geralmente de oito a 

vinte quatro, sendo que cada parte correspondia a uma página. 

Produzidos e comercializados a baixo custo, os chapbooks, ou livretos como passaram 

a ser chamados no século XIX, destinavam-se a publicação de diversos gêneros, entre eles: 

contos populares e folclóricos, cantigas de rodas, poesias e literatura infantil. 

As capas desses chapbooks consistiam em uma folha de rosto normalmente duplicada 

ou reimpressa em material mais robusto. Quando voltados à literatura infantil, além de 

apresentar o título do livro e o impressor-editor, traziam, em muitos casos, uma pequena 

ilustração em xilogravura, uma técnica que consiste na reprodução de uma imagem, entalhada 

em madeira, sobre papel ou outro suporte por meio de um rolo embebido de tinta. 

Em sua obra intitulada Era uma vez uma capa: história ilustrada da literatura infantil, 

Alan Powers (2008) apresenta um estudo detalhado e cronológico sobre as encarnações dos 

livros infantis, cujo início é datado de meados do século XVIII, e seguiam a tradição dos 

chapbooks ao que concernia à capa, ou seja, o design era composto de título, editor e ilustração.  

Powers mostra, nessa obra, como ao longo do tempo as capas foram se transformando 

para atender à demanda e às preferências estéticas do público comprador e, também, dos 

pequenos leitores, gerando uma competição entre os editores na tentativa de inventar novas e 

atraentes alternativas para apresentar os livros infantis. 

Reconhecendo nas palavras de Powers (2008, p. 12), “os livros para crianças haviam 

apontado o caminho para um tratamento decorativo da capa”. Esse caminho norteou o projeto 

gráfico de livros para adultos, que passou a contar com produções de capas mais elaboradas.  

Antes desse novo tratamento dado às capas, grande parte dos livros para adultos saía 

das gráficas europeias com capas provisórias, e cabia ao comprador modificá-las conforme suas 

preferências. A partir da década de 1860, além de contar com títulos estampados em ouro, zinco, 

bronze ou, simplesmente, tinta colorida, também passaram a ser impressas gravuras ou 

fotografias na capa dos livros destinados ao público adulto.  
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A indústria editorial percebeu que além de proteger o livro, a capa poderia ser utilizada 

para deixá-lo mais atrativo e estimular a compra de suas publicações, assim como já era feito 

com as obras infantis. 

 

O século XIX, com todas as transformações decorrentes do avanço da 

tecnologia, trouxe mudanças cruciais à apresentação do livro, dentre elas a 

forma de brochura e capas de papel, onde a possibilidade de impressão a cores 

motiva um desenho gráfico elaborado, assim como o aproveitamento da 

primeira e da quarta capas além do dorso do livro. (PAIVA, 2008, p. 66). 

 

Se as preocupações com as capas datam há mais de dois séculos, como explica Paiva 

(2008), quando ainda não havia um grande número de exigências e técnicas a serem aplicadas 

no tratamento das capas e o único ponto de venda eram as livrarias físicas; no século XXI, com 

várias possibilidades de criação e diversos canais de distribuição, o cuidado com a capa ganha 

dimensões ainda maiores. 

Sobre as diversas técnicas, atualmente disponíveis para produzir uma ilustração, 

escreveu Powers (2008, p. 135): 

 

Hoje, há meios amplamente disponíveis para trabalhar com ilustrações e 

tipografias em alto grau de complexidade, e a impressão em cores nunca foi 

tão barata. Porém, esses ricos recursos de nada servem sem a visão do artista 

ou designer que os controla. Existe a sensação de que há cinquenta anos era 

mais fácil projetar uma capa que atraísse a atenção, já que a competição era 

menor – oferecida não só por outros livros, como por todas as outras formas 

de estímulo. 

 

Essa complexidade justifica, portanto, os vários profissionais, hoje, envolvidos no 

projeto gráfico de uma capa. A sua produção leva em consideração aspectos que são elencados 

de acordo com os propósitos da editora: o tipo de imagem, os elementos tipográficos, o 

segmento de público que se pretende atingir, a promoção do título e/ou de outros títulos da 

coleção, a valoração do livro, o destaque a um autor – consagrado ou iniciante –, o canal de 

venda, entre outros pontos cujas especificações são feitas por meio de um briefing.  

De modo geral e sucintamente aqui apresentado, dentre os profissionais envolvidos na 

produção de uma capa podem estar: diretor de arte, ilustrador, pesquisador de imagens, 

fotógrafo, designer ou capista. 

O diretor de arte é um profissional com experiência em design, responsável pela 

elaboração ou aprovação do briefing, ou seja, das orientações estratégicas que devem ser 
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consideradas e seguidas no processo de criação e desenvolvimento do projeto gráfico de um 

livro e, portanto, da capa. 

Quando se decide por uma ilustração confeccionada exclusivamente para uma obra ou 

coleção, o profissional para esse trabalho é o ilustrador. Esse profissional pode constar do 

quadro de funcionários da editora, ou então, ser contratado, de forma autônoma, exclusivamente 

para um trabalho, cuja arte solicitada é de seu domínio e especificidade, dependendo das normas 

do contrato estabelecido.  

Já o pesquisador de imagens é o profissional, cuja função é buscar obras de arte ou 

fotografias disponíveis em banco de imagens, ou então, recorrer a contratação de um fotógrafo 

ou artista plástico para produzir, exclusivamente, a fotografia almejada para ilustrar uma capa. 

Encontrada a imagem, cabe, também, a esse profissional obter permissão dos detentores dos 

direitos autorais para que a imagem possa ser reproduzida. 

Após a escolha da imagem, seja ela ilustração, fotografia ou obra de arte, compete ao 

designer ou capista a composição da capa, por meio da organização dos elementos verbais, 

numéricos e iconográficos. A relação contratual desse profissional assemelha-se a do ilustrador, 

ou seja, pode ser funcionário fixo ou não da editora. 

No que se refere aos canais de distribuição, não se pode desconsiderar o processo de 

compra e venda de livros pela internet, iniciado na década de 1990 e intensificado ao longo dos 

anos. Nesse contexto, o mais próximo que um comprador pode chegar do objeto-livro, quando 

realiza sua compra de forma virtual, é da imagem eletrônica da capa, em alguns casos de um 

breve resumo e, em pouquíssimos casos, de um capítulo liberado pelo editor e/ou autor. 

No entanto, mesmo estando fisicamente em uma livraria, o comprador, ainda que de 

forma inconsciente, pode ser atraído, ou não, a uma obra pelo estímulo que a capa lhe causa. 

Como exprime Fernando Paixão, na primeira orelha do livro de Powers (2008): 

  

Pode-se dizer de um livro que a capa representa “o rosto” com que se oferece 

ao mundo. Tal como acontece entre as pessoas, é através da capa (ou da face) 

que dispara a primeira impressão de simpatia, ou não, por aquilo que depois 

vamos encontrar nas páginas internas. Quantas vezes abrimos uma obra 

justamente porque a capa nos seduz e convida para além dela? 

 

Ou, ainda, como explica Sophie Van der Linden (2011, p. 57), a capa “constitui antes 

de mais nada um dos espaços determinantes em que se estabelece o pacto da leitura. Ela 

transmite informações que permitem apreender o tipo de discurso, o estilo de ilustração, o 

gênero... situando assim o leitor numa certa expectativa”. 
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Isso ocorre porque além de embalar e promover apelo comercial, como já exposto 

anteriormente, em um nível mais complexo, está a função que concerne à identidade, ou seja, 

ao conceito do livro que a editora pretende transmitir ao seu público-leitor por meio da capa.  

De acordo com essa concepção, pode-se, então, considerar que ao criar uma identidade 

para o livro, o diretor de arte, o ilustrador, o capista ou qualquer outro profissional encarregado 

dessa função pela editora carrega o texto de discursos que influenciarão na concepção 

axiológica por parte do público-leitor, uma vez que:  

 

Não se pode construir uma enunciação sem modalidade apreciativa. Toda 

enunciação compreende antes de mais nada uma orientação apreciativa. É por 

isso que, na enunciação viva, cada elemento contém ao mesmo tempo um 

sentido e uma apreciação. (BAKHTIN, 2012, p.140). 

 

O fato de haver múltiplas capas para uma mesma obra implica a construção de diversos 

sentidos, apreciações e regimes de visibilidade. Powers (2008), em seu livro, traz um exemplo 

prático da forma como essa orientação pode ocorrer.  

O autor apresenta duas diferentes capas elaboradas para Harry Potter e a pedra 

filosofal, de J. K. Rowling, o primeiro livro dentre sete da série. Dessas duas capas, uma é 

destinada ao público juvenil e a outra ao adulto. Ao expor as duas, esclarece que, devido ao 

furor da mídia, a partir do segundo livro, Harry Potter e a câmara secreta, “tanto os pais como 

professores e editores ficaram deliciados com livros que as crianças exigiam ler de qualquer 

maneira. Ao mesmo tempo, a edição de capa ‘adulta’ fazia com que os adultos não precisassem 

ter vergonha de ser vistos lendo o livro” (2008, p. 132), ainda que o texto principal fosse o 

mesmo.  
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Imagem 10 – Capa da primeira edição 

britânica de ROWLING, J. K. Harry 

Potter e a pedra filosofal. Londres: 

Bloombury, 1997.  

 Imagem 11 – Capa da edição adulta de 

ROWLING, J. K. Harry Potter e a 

pedra filosofal. Londres: Bloombury, 

1998.  

 

Fonte: POWERS, Alan. Era uma vez 

uma capa: história ilustrada da literatura 

infantil. Tradução: Otacílio Nunes. São 

Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 132. 

 

 

Fonte: POWERS, Alan. Era uma vez 

uma capa: história ilustrada da literatura 

infantil. Tradução: Otacílio Nunes. São 

Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 132. 

 

Em ambas capas, a unidade principal é o trem, mesmo que na primeira seja 

apresentado, também, um desenho do protagonista da saga, Harry Potter, em primeiro plano à 

direita inferior. A arte da Imagem 10, do ilustrador Thomas Taylor, traz as figuras com cores 

vibrantes, em traços que remetem ao estilo HQ, uma linguagem que, comumente, atrai o público 

juvenil.  

A edição destinada ao público adulto, por sua vez, apresenta a fotografia em contra-

plongée, cujos créditos pertencem a Winston Link, de uma locomotiva, que remete ao Hogwarts 

Express. A fotografia é um objeto que traz, em primeira instância, realidade, distancia-se da 

fantasia; por conseguinte, é mais indicada para a capa adulta, mostrada na Imagem 11. A opção 

pela ausência de cores, ou seja, pelo preto-e-branco, também corrobora para manter um tom 

mais denso e próximo do discurso foto documental, conduzindo, dessa forma, a “orientação 

apreciativa” (BAKHTIN, 2012, p. 140) do público a que se destina. 

Segundo Dondis (2003, p. 18), “apreendemos a informação visual de muitas 

maneiras”. Dessa forma, ao examinar as diversas capas de uma mesma obra, criam-se 

possibilidades para compreender os diferentes discursos presentes em consonância ou não com 

o texto principal e seus efeitos. Assim, reconhecendo nas palavras de Powers (2008, p. 135): 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Primeira_capa_HP1.jpg
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A capa pode parecer um acessório insignificante para o conteúdo da obra 

propriamente dito, ou um mero fetiche de colecionador que supervaloriza o 

objeto raro sem levar em conta o entendimento histórico. Contudo, pode ser 

uma obra admirável, com significado próprio. Isso torna as capas algo digno 

de ser apreciado e analisado, tanto no passado como no futuro. 

 

Mesmo que, em alguns casos, a capa seja all-type, ou seja, constituída somente de 

elementos tipográficos, como a capa da Imagem 12, da obra O cortiço, ainda assim, ela constitui 

uma imagem, pois, como explica Lucrécia D´Alessio Ferrara (1991, p. 07), em Leitura sem 

palavras, “toda representação é uma imagem”.  

 

Imagem 12 – Capa de O cortiço pela Editora Círculo do Livro. 

 

Fonte: AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Círculo do Livro, 1988. 

 

A escrita, representada pelo código alfabético, é, aliás, uma composição imagética por 

excelência, uma evolução da linguagem, cuja origem é marcada pelos desenhos primitivos das 

cavernas, utilizados na tentativa de, por meio da imagem, registrar e compartilhar informações, 

os primeiros meios da comunicação humana. 

Não se pretende aqui estabelecer uma hierarquia, seja temporal ou de relevância, a 

respeito dos códigos. Apreende-se que tanto imagem quanto palavra, oral ou escrita, têm sua 

importância assegurada como códigos comunicativos.  

Esses códigos, quando juntos utilizados, podem alcançar um elevado nível de 

informação, como ocorre, por exemplo, na publicidade. Os diferentes textos, verbal, imagético 

e sonoro, além de informar, redundam e complementam a mensagem de uma peça publicitária. 

Como explica Dondis (2003, p. 134), “Em termos visuais, nossa percepção do conteúdo e da 
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forma é simultânea. É preciso lidar com ambos como uma força única que transmite informação 

da mesma maneira”. 

 

Imagem 13 – Anúncio da empresa Federal Express.  

 

Fonte: ISTO É DINHEIRO. São Paulo: Três Editorial, ano 17, n. 910, abr./2015.  

 

O anúncio, apresentado na Imagem 13, publicado na revista semanal Isto é dinheiro, 

em abril de 2015, traz inscrições verbais e imagéticas para apresentar os serviços da Federal 

Express, ou Fedex como utilizado no logotipo dessa empresa norte-americana, que oferece 

serviços de remessa expressa de correspondências, documentos e objetos em todos os 

continentes. 

Ao enunciar “Mostre ao mundo o seu produto e pergunte se ele gosta”, e na sequência 

inserir a imagem do logotipo da empresa como assinatura, esse anúncio, em si, não informa ao 

público, explicitamente, sobre os serviços da empresa.  

Em um primeiro momento, poderia considerar-se, então, que o nível de 

informatividade é baixo, por não apresentar os serviços da Fedex. Porém, o texto verbal, ou 

seja, o título composto, formado por mais de uma frase na mesma página, que aparece alinhado 

no canto superior direito, em caixa alta, corpo grande, com letras brancas que se sobressaem ao 

fundo verde, é mais instigante e apropriado aos leitores da Isto é dinheiro. Isso porque, a função 
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do título em uma peça publicitária é, inicialmente, captar a atenção do consumidor, como 

explica Celso Figueiredo (2014, p. 20) em Redação publicitária: sedução pela palavra, 

 

o título em publicidade não deve ser informativo como ocorre no jornalismo. 

Na verdade, nem convém que o seja. O raciocínio que sustenta esse conceito 

é que não se pode esgotar a mensagem no início, pois é preciso conduzir a 

atenção do leitor até o fim do anúncio para fixar a marca anunciante. Nesse 

sentido, convém entender que a função do título não é informativa, mas 

provocativa. Ele deve servir para provocar um diálogo com o consumidor.  

 

Ou, também, como observam Tania Hoff e Lourdes Gabrielli (2004, p. 72) a respeito 

do título, em Redação publicitária: para cursos de comunicação, publicidade e propaganda, 

“Despertar o interesse significa chamar atenção, destacar-se dentre tantos outros anúncios de 

uma revista e ainda promover a leitura. Essa é uma situação ideal para um anúncio, e o título 

certamente pode representar o primeiro passo para que a leitura se efetive”.  

No entanto, ainda como observado e exemplificado pelas autoras, um anúncio 

veiculado em uma revista com uma tiragem de 400 mil exemplares, não será lido por 400 mil 

leitores. Será, de modo geral, percebido pelo seu público-alvo. Porém, um título bem elaborado 

poderá contribuir para que outros públicos possam vir a se interessar pelos serviços ou produtos 

anunciados. Reiterando, dessa forma, a importância desse elemento na mensagem publicitária. 

As atividades da Fedex, uma empresa consolidada no mercado e líder em seu 

segmento, são, certamente, de conhecimento de grande parte do público ao qual o periódico 

semanal é destinado. Anunciar toda a lista de seus serviços, nesse caso, seria desnecessário, 

pois, como explicam Milani e Martins (2010, p. 83), “No mundo da publicidade, quanto maior 

a abdução, maior a chance do signo-propaganda agir na memória emocional do consumidor”.  

O texto, “Mostre ao mundo o seu produto e pergunte se ele gosta”, apresenta a função 

provocativa, referida por Figueiredo (2014), uma vez que desafia o leitor executivo a expandir 

seus negócios. A decisão em fazê-lo só depende dele. A forma como essa expansão pode ser 

realizada já está firmada, pela assinatura da Fedex.  

A localidade, seja de origem ou destino, também não é um obstáculo. E, aqui, é o texto 

imagético que informa e complementa a sugestão ofertada acima pelo texto verbal. Ao 

apresentar o carro da Fedex em uma paisagem inóspita, o leitor é levado a assumir que, de fato, 

pode fazer negócios em qualquer parte do planeta com a parceria da empresa norte-americana, 

que se apresenta como uma solução para esse fim.  

Mesmo que esteja convencido já neste ponto, após sua visão percorrer, de cima para 

baixo, o anúncio de página inteira; à direita inferior, também de forma alinhada, a frase de 
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encerramento aparece como um convite, ainda que o verbo esteja no imperativo ou, em termos 

publicitários, call to action: “Visite fedex.com/mostreaomundo”. Também é desnecessário 

mais esclarecimentos de que se trata de um site onde poderão ser obtidas informações para a 

divulgação mundial de um produto por meio da Fedex, já faz parte do repertório da maioria do 

público da Isto é dinheiro. 

Novamente o apelo imperativo “mostre ao mundo” é retomado, remetendo ao conceito 

de “afirmação básica” de que trata Figueiredo (2014, p. 04), em seu livro. Para o autor, a 

afirmação básica é o que se espera que seja apreendido pelo consumidor sobre o produto ou 

serviço após a veiculação da campanha. 

Essa peça publicitária principiou com o texto “mostre ao mundo”, que foi 

complementado pela imagem do veículo com o logotipo da Fedex em uma paisagem que dá a 

percepção de longinquidade, e finaliza reforçando a afirmação básica, apresentando uma 

circularidade na mensagem final. Esse tipo de estrutura circular conduz o raciocínio do leitor, 

mostra coesão e coerência e, portanto, favorece a apreensão do consumidor acerca da 

mensagem publicitária. 

Os apelos comerciais sobre a parceria, a “desbravadora” forma de trabalho e o convite 

para expandir os negócios são complementados ao leitor, cumprindo a função que se espera de 

uma peça publicitária. Os efeitos de sentido são obtidos a partir do sincretismo, da combinação 

dos signos, ou seja, da imagem da fotografia e das palavras, porém, como alertam Hoff e 

Gabrielli (2004, p. 103),  

 

em propaganda, não basta um bom título e texto, assim como não basta uma 

boa imagem. É preciso que tenhamos uma adequada relação entre título e 

imagem, ou seja, uma relação entre informação visual e verbal que aumente o 

poder de informação do anúncio. 

 

Mostrada de que forma a correlação entre os códigos pode contribuir para elevar o 

nível de informatividade e apreensão de uma mensagem, retoma-se aqui o estudo do imagético, 

a fim de compreender os dois níveis de representação da imagem, visual e mental, tratados em 

Santaella e Nöth (2005). 

Como representação visual, as imagens correspondem aos desenhos, às pinturas, às 

gravuras, às fotografias e a tantas outras formas de imagens como as cinematográficas, 

televisivas, holográficas e infográficas. Já as imagens como representação mental são colocadas 

no plano das ideias, fantasias, imaginações.  
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De acordo com Santaella e Nöth (2005, p. 15), esses domínios da imagem não existem 

em separados, pois “não há imagens como representações visuais que não tenham surgido de 

imagens na mente daqueles que as produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais 

que não tenham alguma origem no mundo concreto dos objetos visuais”. 

Ratifica-se essa análise com o retrospecto formulado por Dina Maria Martins Ferreira 

(2010, p. 47), para conceituar imagem: 

 

Imagem vem do latim imago, que significa a representação visual de um 

objeto. Tantas avaliações! Platão afirma que imago se refere a eidea, ou seja, 

a ideia da coisa corresponde à sua imagem como sendo projeção da mente; 

Aristóteles considera a imagem como sendo a aquisição pelos sentidos da 

representação mental de um objeto real; já Saussure faz da imagem sígnica 

uma moeda de dois lados, em que uma não sobrevive sem a outra, a imagem 

externa provocando e estimulando a imagem mental. [...] O sentido imagético, 

seja em qual dimensão o vinculamos, está sempre em construção. 

 

Retomando como exemplo a Imagem 13, a representação visual do anúncio é 

apresentada pela fotografia colorida, em enquadramento vertical. Observa-se como principais 

componentes formais dessa fotografia: o horizonte, representado pelo céu esverdeado; o relevo, 

marcado por planaltos e planícies; a vegetação rasteira; um caminho que se configura em 

estrada devido o movimento, da esquerda para direita, do veículo branco; e o próprio veículo 

com o logotipo da Fedex nas partes lateral e traseira.  

O relevo e o veículo, aliás, podem ser analisados em conjunto. Nota-se um 

rebaixamento do planalto, assim como há um rebaixamento estrutural do veículo, iniciado do 

capô para o vidro frontal, formando ambos, planalto e frente do veículo, uma linha diagonal em 

declínio que direciona o olhar para um ponto de fuga, para um caminho que não é interrompido. 

A percepção do campo visual é acentuada, ainda, pelo contraste de tons do relevo, ora 

marcado pelos tons de marrons mais claros da estrada, ora pelos tons de marrons mais escuros 

do planalto e, ainda, pelos tons verde-escuros da vegetação, organizando linhas que aumentam 

a sensação de direcionamento da esquerda para direita. 

Todavia, como “a visão envolve algo mais do que o mero fato de ver ou de que algo 

nos seja mostrado”, de acordo com Dondis (2003, p. 13), e dado o inacabamento construtivo a 

que se refere Ferreira (2010) e a inseparabilidade entre imagem visual e mental que discorrem 

Santaella e Nöth (2005), é imperativo analisar essa foto também no domínio da imagem mental, 

de que forma se entrelaçam imagem fotografada e imagem simbólica. 
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Por se tratar de uma peça publicitária, a função desta forma de imagem, captada pela 

fotografia, é propagar, vender. Como explicam Hoff e Gabrielli (2004, p. 02): 

 

A mensagem publicitária tem uma função comercial, cuja finalidade é 

divulgar e vender produtos ou serviços. É criada sob encomenda e produzida 

por profissionais que atuam em conjunto ou isoladamente em diferentes 

momentos de sua produção. Na criação de uma mensagem publicitária, tudo 

é meticulosamente planejado, ou seja, pensado para obter uma resposta do 

consumidor, traduzida em vendas. 

 

No caso do anúncio apresentado na Imagem 13, ratificando a explicação já feita 

anteriormente, propagar, vender os serviços de remessa da Fedex. Esses serviços se mostram 

muito eficientes ao passo que, por meio do campo visual, percebe-se um veículo branco, em 

ótimo estado, ainda que em um tamanho bastante diminuto em relação ao todo, sobressaindo-

se na paisagem de cores escuras, formada pelo relevo e pela vegetação. 

Esse veículo, por sinal, em movimento, passa a ideia de que, independentemente das 

adversidades naturais, ele segue em frente, movimento marcado pela direção da esquerda para 

direita, a um destino longínquo que pode ser concebido a partir da falta de delimitação 

horizontal da fotografia, ou seja, pela “imagem sangrada”, um conceito muito utilizado na 

diagramação publicitária (FIGUEIREDO, 2014, p. 14).  

A fotografia, ao trazer o horizonte em proporções maiores, corrobora com a percepção 

e, portanto, com os efeitos semânticos, de grandeza, tanto dos caminhos que podem ser 

percorridos pela Fedex quanto por aqueles que optarem por utilizar os seus serviços. O relevo, 

menor, contribui para que o horizonte, proporcionalmente maior, seja destacado e, assim, cria-

se uma ideia de rompimento de barreiras, mais que bons negócios, de esperança, marcada pelo 

céu verde, e não azul, essa última, cor comumente utilizada para representá-lo. 

Outra ideia que essa fotografia transmite, aos seus potenciais clientes, é que para os 

serviços da Fedex não há concorrentes, visto que o veículo, por ser um elemento diferente de 

todos os demais que formam a imagem, domina, sozinho, todo o contexto fotográfico e, no 

nível da representação mental, todo o contexto geográfico.  

Com a análise dessa peça publicitária, buscou-se aqui apresentar uma das 

possibilidades de estudo das representações visuais e mentais, bem como apontar a sintaxe 

visual de que aborda Dondis (2003, p. 18): 

 

A sintaxe visual existe. Há linhas gerais para a criação de composições. Há 

elementos básicos que podem ser aprendidos e compreendidos por todos os 

estudiosos dos meios de comunicação visual, sejam eles artistas ou não, e que 
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podem ser usados, em conjunto com técnicas manipulativas, para a criação de 

mensagens visuais claras. O conhecimento de todos esses fatores pode levar a 

uma melhor compreensão das mensagens visuais. 

 

E, ainda, como corrobora Guimarães (2010, p. 93): 

 

Qualquer pesquisador é capaz de perceber que o texto escrito é formado por 

suas particularidades. Os estudos que giram em torno da língua apontam para 

a fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Da mesma forma, o texto 

imagético, composto por elementos próprios, é detentor de uma morfologia, 

de uma sintaxe e de uma semântica. 

 

Com base em técnicas objetivas e concretas para o estudo imagético, como as que são 

discorridas a seguir, é que se empreende o estudo metodológico, apresentado no capítulo 4, das 

capas de O cortiço. 

 

 

3.2  PERCEPÇÃO VISUAL E SUAS MANIFESTAÇÕES  

 

Ao compor uma ilustração para uma determinada capa de livro, ou mesmo ao escolher 

uma obra de arte ou fotografia para representar o texto literário por meio de uma imagem, o 

ilustrador ou designer, em sua produção, ou diretor de arte, em suas determinações ou 

aprovações, dá ao texto principal uma nova configuração.  

Essa transformação de linguagens pode ser compreendida como uma forma de 

tradução, cujo processo não é fácil, pois, reconhecendo nas palavras de Julio Plaza (1987, p. 

39), “fazer tradução toca no que há de mais profundo na criação. Traduzir é por a nu o traduzido, 

tornar visível o concreto do original, virá-lo pelo avesso”.  

Roman Jakobson (1995) distingue três formas de interpretação de um signo verbal a 

partir do processo tradutório: a tradução intralingual ou reformulação, a tradução interlingual 

ou tradução propriamente dita e a tradução intersemiótica.  

A tradução intralingual ocorre quando signos verbais são interpretados por outros 

signos da mesma língua. A tradução interlingual, por sua vez, trata da interpretação de signos 

verbais por meio de signos de outra língua. Já a tradução intersemiótica ocupa-se da 

interpretação de signos verbais por meio de signos não verbais. 

Cada forma de tradução apresenta sua complexidade, ainda conforme Jakobson 

(1995). A tradução intralingual lida com a impossibilidade de estabelecer uma completa 
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equivalência entre as unidades; a interlingual por envolver duas mensagens equivalentes em 

códigos diferentes e, a tradução intersemiótica por abranger a passagem de uma linguagem, 

construída através de um sistema semiótico, em outra linguagem.  

Vale ressaltar que  

 

a operação tradutora como trânsito criativo de linguagens nada tem a ver com 

a fidelidade, pois ela cria sua própria verdade e uma relação fortemente 

tramada entre seus diversos momentos, ou seja, entre passado-presente-futuro, 

lugar-tempo onde se processa o movimento de transformação de estruturas e 

eventos. (PLAZA, 1987, p. 01). 

 

Dentre as três diferentes formas apresentadas pelo linguista russo, contempla-se, para 

este estudo, a tradução intersemiótica. Justifica-se recorrer à tradução intersemiótica, uma vez 

que essa teoria permite entender a tradução entre os diferentes sistemas de signos e estabelecer 

relações entre os sentidos, meios e códigos. E, portanto, compreender a passagem do texto 

literário para os elementos textuais, entre eles, aqui, especificamente, a imagem da capa. 

Para que haja um entendimento mais abrangente acerca dessa transposição de 

linguagens, em que não se altera somente o sistema semiótico, mas se produz um novo texto, 

recorre-se aos estudos de Julio Plaza (1987), propostos em Tradução Intersemiótica, obra 

homônima à teoria a que se recorre. 

Em seu estudo, Plaza (1987) aponta as seguintes matrizes fundamentais para o 

processo tradutório: a tradução icônica, a tradução indicial e a tradução simbólica. Sendo que, 

o corpus deste trabalho concerne à matriz simbólica, conforme será tratado mais adiante.  

A base teórica dessas matrizes é a Semiótica, ciência dos signos ou ciência geral de 

todas as linguagens, proposta pelo norte-americano Charles Sanders Peirce (1839-1914). Seus 

fundamentos metodológicos destinam-se a fornecer meios para a compreensão dos sistemas de 

produção de sentido das mais diversas linguagens existentes, a partir do estudo do signo, 

definido como 

 

algo que, sob certo aspecto ou de algum modo, representa alguma coisa para 

alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa um signo 

equivalente ou talvez um signo melhor desenvolvido. Ao signo assim criado, 

denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, 

seu objeto. (PEIRCE, 1975, p. 94).  
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Em suas classificações, a partir de “palavras inteiramente novas, livres de falsas 

associações a quaisquer termos já existentes” (SANTAELLA, 2007, p. 35) e sempre triádicas, 

Peirce (2008, p. 51) propõe a seguinte classificação dos signos: 

 

Os signos são divisíveis conforme três dicotomias, a primeira, conforme o 

signo em si mesmo for uma mera qualidade, um existente concreto ou uma lei 

geral; a segunda, conforme a relação do signo para com seu objeto consistir 

no fato de o signo ter algum caráter em si mesmo, ou manter alguma relação 

existencial com esse objeto ou em sua relação com um interpretante; a terceira, 

conforme seu Interpretante representá-lo como um signo de possibilidade ou 

como um signo de fato ou como um signo de razão. 

 

Essas três dicotomias, denominadas de primeiridade, secundidade e terceiridade, 

podem ser assim apresentadas:  

 

Quadro 9 – Classificação peirceana dos signos.  

 
Signo 

em si mesmo 

Signo 

com seu objeto 

Signo 

com seu interpretante 

Primeiridade qualissigno ícone rema 

Secundidade sinsigno índice dicissigno ou dicente 

Terceiridade leggisigno símbolo argumento 

Adaptado de: SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. 25. reimpr. São Paulo: Brasiliense, 2007, p. 62.  

 

Dessa forma, para compreender a base que alicerça as matrizes propostas no estudo 

intersemiótico de Julio Plaza, é preciso, antes, entender de que forma os signos são considerados 

em Peirce; aqui, particularmente, a tricotomia dos signos em relação ao seu objeto, compondo 

ícones, índices e símbolos: 

 

[...] há três tipos de signos indispensáveis ao raciocínio; o primeiro é o signo 

diagramático ou ícone, que ostenta uma semelhança ou analogia com o sujeito 

do discurso; o segundo é o índice que, tal como um pronome demonstrativo 

ou relativo atrai atenção para o objeto particular que estamos visando sem 

descrevê-lo; o terceiro (ou símbolo) é o nome geral ou descrição que significa 

seu objeto por meio de uma associação de ideias ou conexão habitual entre o 

nome e o caráter significado. (PEIRCE, 2008, p. 10). 

 

Retomando as matrizes fundamentais (icônica, indicial e simbólica) para a tradução, e 

relacionando-as às suas bases, compete saber que essas matrizes são classificadas e se 

diferenciam entre si de acordo com a relação que se obtém entre os objetos imediatos. 
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A tradução icônica é pautada pela equivalência das estruturas, isto é, produz 

significado mantendo similaridade entre original e tradução, objetos imediatos, portanto a 

tradução icônica é considerada uma transcrição. A tradução indicial, por sua vez, é marcada 

pela transitividade entre original e tradução, ou seja, o objeto imediato do todo ou da parte do 

original é transladado de um meio para outro e, nesse caso, ocorre uma transposição. Já na 

simbólica, o processo ocorre por transcodificação, uma vez que a tradução se opera por meio 

de símbolos, metáforas e signos convencionais que remetem o objeto imediato à essência do 

original (PLAZA, 1987). 

Portanto, pode-se apreender que a transcodificação do texto verbal para o texto 

imagético da capa, é obtida por meio da matriz fundamental simbólica, pois nesse processo não 

é preciso manter similaridade, nem tampouco continuidade entre original e tradução, como no 

caso das traduções icônica e indicial respectivamente. O processo tradutório por meio da matriz 

simbólica é marcado pela relação de proximidade entre os objetos.  

Para compreender essa relação de proximidade que se estabelece a partir dos símbolos, 

recorre-se ao exemplo que Alberto Manguel (2001, p. 118-119), em Uma história da leitura, 

utiliza para mostrar como os cristãos primitivos concebiam as representações: 

 

Para os antigos romanos, o símbolo de um deus (a águia para Júpiter, por 

exemplo) era um substituto do próprio deus. Nos raros casos em que Júpiter é 

representado junto com sua águia, ela não é uma repetição da presença do 

deus, mas torna-se seu atributo, tal como o raio. Para os cristãos primitivos, 

os símbolos tinham essa dupla qualidade, não representando apenas os temas 

(a ovelha como Cristo, a pomba como Espírito Santo), mas também aspectos 

específicos do tema (a ovelha como Cristo sacrificado, a pomba como 

promessa de libertação). Não se destinavam a ser lidos como sinônimo dos 

conceitos ou meras duplicatas das divindades. Em vez disso, expandiam 

graficamente certas qualidades da imagem central, comentavam-nas, 

sublinhavam-nas, tornavam-nas temas por si mesmos. 

 

 E, ainda, Rudolf Arnheim (2013, p. 89), em Arte e percepção visual: uma psicologia da 

visão criadora, sobre o valor cognitivo do símbolo: 

 

Nem todos os objetos se concentram, ao comunicar por meio de sua 

configuração, em sua própria natureza física. Uma paisagem pintada tem 

pouca relação com um pedaço de pano de tela coberto com traços de pigmento. 

Uma figura esculpida na pedra fala sobre criaturas vivas, criaturas que diferem 

muito dos pedaços inertes de mármore. Tais objetos são feitos apenas para a 

visão. Mas também servem como forma para espécies inteiras de coisas: a 

vista pintada do Grand Canyon informa sobre paisagens, o busto de Lincoln 

fala sobre pensadores. 
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A tradução intersemiótica permite essa compreensão acerca dos símbolos, uma vez 

que essa teoria “como transcrição de formas o que se visa é penetrar pelas entranhas dos 

diferentes signos, buscando iluminar suas relações estruturais, pois são essas relações que mais 

interessam quando se trata de focalizar os procedimentos que regem a tradução” (PLAZA, 

1987, p. 71). Leva-se em consideração, dessa forma, a capacidade polissêmica dos símbolos no 

que concerne ao preenchimento de diversas representações. 

No entanto, feita a tradução intersemiótica, para entendimento das relações de sentidos 

construídas no texto não verbal, é imperativo buscar, também, uma fundamentação teórica que 

permita proceder a leitura da imagem, e uma possibilidade é a Gestalt, tratada em Dondis (2003, 

p. 22) da seguinte forma: 

 

Várias disciplinas têm abordado a questão da procedência do significado nas 

artes visuais. Artistas, historiadores da arte, filósofos e especialistas de vários 

campos das ciências humanas e sociais já vêm há muito tempo explorando 

como e o que as artes visuais “comunicam”. Creio que alguns dos trabalhos 

mais significativos nesse campo foram realizados pelos psicólogos da Gestalt, 

cujo principal interesse têm sido os princípios da organização perceptiva, o 

processo da configuração de um todo a partir das partes. 

 

Assim como a Gestalt, outras teorias contemplam o estudo da percepção. O surgimento 

dessas teorias ocorreu com o objetivo de buscar explicações para se compreender os perceptos, 

segundo explica Santaella (2012), em Percepção: fenomenologia, ecologia, semiótica.  

Santaella (2012) divide seu estudo em três teorias dedicadas à compreensão da 

percepção: a fenomenologia da percepção a partir das ideias do filósofo francês Maurice 

Merleau-Ponty, a teoria ecológica da percepção baseada nos fundamentos do psicólogo 

americano James J. Gibson e a teoria da percepção de Charles Sanders Peirce, cujos estudos 

semióticos foram, ainda que de forma breve, já discorridos neste trabalho. 

Em seu livro, Santaella (2012) faz considerações a respeito de outras teorias que, em 

seu julgamento, reduziram os estudos da percepção à visualidade e, nesse contexto, inclui os 

estudos gestaltistas: 

 

[...] com a redução dos estudos da percepção à visualidade, acabou havendo 

também uma tendência a se dar grande atenção, nesses estudos, ao que ocorre 

na relação entre o objeto percebido e a retina ou, mais amplamente, o globo 

ocular, em detrimento dos fatores mais misteriosos, porque menos 

observáveis, ou seja, os que dizem respeito às intricadas relações entre aquilo 

que é percebido e a mente de quem percebe. (SANTAELLA, 2012, p. 3). 
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Sobretudo, ainda que não contemple os estudos da mente como propõe Santaella 

(2012), mesmo porque como a própria autora esclarece “[o] que ocorre na passagem dos órgãos 

sensoriais para o cérebro por enquanto ainda não é observável ou mensurável” (p. 07), com a 

Gestalt é possível empreender pesquisas e análises que contemplam a percepção e a leitura 

visual, como será visto mais adiante neste trabalho, uma vez que se assume a seguinte 

perspectiva teórica: 

 

A percepção realiza ao nível sensório o que no domínio do raciocínio se 

conhece por entendimento. O ato de ver de todo homem antecipa de um modo 

modesto a capacidade, tão admirada no artista, de produzir padrões que 

validamente interpretam a experiência por meio da forma organizada. O ver é 

compreender. (ARNHEIM, 2013, p. 39). 

 

Complementada pelas palavras de Israel Pedrosa (2010, p. 38): 

 

Nossa visão difere da dos outros animais não apenas em dados de quantidade, 

mas principalmente em qualidade. Ela é coadjuvada pelo cérebro, o que lhe 

dá a possibilidade de projetar nas coisas as dimensões de nossos sonhos, 

povoando o universo visível com elementos de beleza e espiritualidade, 

próprios das aspirações humanas. O cérebro realiza permanente trabalho de 

avaliação, análise e correção das imagens visuais recebidas. Tal correção é 

feita em estágio de pré-consciência, influenciada pelo acervo de nossos 

conhecimentos relativos ao mundo objetivo. 

 

A Gestalt é uma escola da psicologia experimental que surgiu no fim do século XIX, 

tendo como precursor o filósofo austríaco Christian von Ehrenfels. Entretanto, foi por volta de 

1910 com Max Wertheimer, Wolfgang Kohler e Kurt Koffa que o movimento gestaltista teve 

seu início mais efetivo. 

Os fundamentos gestaltistas, que surgiram em oposição ao subjetivismo, apoiam-se na 

fisiologia do sistema nervoso, tendo como propósito estudar a percepção da forma8, 

organizando-a em todos coerentes e unificados.  

A relação entre forma e conteúdo presente na imagem imputa o estudo da estrutura por 

meio de índices para compreensão e justificativa da percepção total. E, por meio de seus estudos 

que dizem respeito ao campo da percepção visual da forma, a Gestalt fornece meios concretos 

para que se proceda a leitura visual. Logo, é o principal fio condutor deste trabalho para o estudo 

imagético das três capas selecionadas como corpus. 

                                                           
8 Uma das possíveis traduções do termo alemão gestalt para o português é forma, de acordo com KELLER, Alfred 

J. Michaellis: alemão-português. São Paulo: Melhoramentos, 2009, p. 130. 
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Segundo Gomes Filho (2008, p. 18), em Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da 

forma, a atuação gestaltista ocorre “principalmente no campo da teoria da forma, com 

contribuição relevante aos estudos da percepção, linguagem, inteligência, aprendizagem, 

memória, motivação, conduta exploratória e dinâmica de grupos sociais”. Ainda de acordo com 

o mesmo autor, a Gestalt explica o fenômeno da percepção visual, estabelecendo uma primeira 

divisão geral entre forças externas e forças internas: 

 

cada imagem percebida é o resultado da interação dessas duas forças. As 

forças externas sendo os agentes luminosos bombardeando a retina, e as forças 

internas constituindo a tendência de organizar, de estruturar, da melhor forma 

possível, esses estímulos. (p. 25). 

 

Julio Plaza (1987, p. 52), que embora seu estudo pesquisado concerna 

majoritariamente à tradução intersemiótica, também contribui acerca da percepção visual, ao 

afirmar que: 

 

A percepção visual atua recebendo informações sob a forma de textos, 

imagens, cores em termos de “imagens mentais”. O seu registro é feito pela 

exploração do campo visual, conjugando a percepção global ou simultânea e 

a linear. Contudo, estes aspectos, que permitem a captação da informação 

visual, podem ser organizados a partir da própria constituição sígnica. Isto é, 

quando organizamos o signo, estamos também organizando a construção do 

olhar. Assim, o olho não é somente um receptor passivo, mas formador de 

olhares, formador de Objetos Imediatos da percepção. 

 

A ordem, ou força de organização, é o que os gestaltistas nomeiam como princípios 

básicos ou leis de organização da forma perceptual, as quais fornecem embasamento científico 

para o sistema de leitura visual e explicam porque um receptor vê as coisas de uma maneira 

determinada. 

As leis da Gestalt compreendem a seguinte divisão: unidades, segregação, unificação, 

fechamento, continuidade (ou continuação), proximidade, semelhança e pregnância da forma.  

Assim explicadas em Gomes Filho (2009): 

 Unidades: conjunto de elementos ou apenas um elemento que compõe o objeto em sua 

totalidade ou nas partes que o constituem. As unidades são percebidas por meio das 

relações que estabelecem entre si, essas relações podem ser dimensionais, cromáticas, 

formais, etc.; 
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 Segregação: diz respeito à capacidade perceptiva de separar, identificar, evidenciar, 

notar ou destacar unidades a partir de relações estabelecidas no todo compositivo ou 

nas partes desse todo; 

 Unificação: é constituída pela igualdade ou semelhança dos estímulos produzidos no 

campo visual a partir da coerência verificada em um objeto, em sua totalidade ou 

partes; 

 Fechamento: trata da formação de unidades dentro de uma ordem espacial, gerada a 

partir de uma sensação de fechamento visual da forma; 

 Continuidade (ou boa continuação): impressão visual que ocorre a partir da percepção 

da forma por meio de configurações que apresentam sequência ou fluidez das formas; 

 Proximidade: elementos próximos uns aos outros que tendem a ser vistos juntos e, 

consequentemente, agrupados na constituição de um todo ou de unidades dentro do 

todo; 

 Semelhança: agrupamento que se dá a partir de estímulos semelhantes entre si (cor, 

forma, tamanho, direção, etc.). Assim como a proximidade, a lei da semelhança 

concorre para promover, com harmonia e equilíbrio visual, a unificação do todo; 

 Pregnância da forma: é a lei básica da percepção visual da Gestalt. Um objeto com alta 

pregnância é aquele que possui uma estrutura mais simples, equilibrada, homogênea e 

regular, ou seja, a complicação visual é mínima, o que permite maior facilidade de 

compreensão e rapidez de leitura. 

 

Essas leis gestaltistas não são somente aplicadas para a leitura visual de formas 

harmônicas e equilibradas. A partir desses princípios da Gestalt, são estabelecidos os níveis de 

qualificação da organização visual da forma do objeto. No caso da pregnância da forma, por 

exemplo, quando a organização visual é irregular e confusa, exigindo um maior tempo para sua 

interpretação, considera-se que ocorre, nesse caso, uma baixa pregnância da forma. 

Em Gomes Filho (2009), acrescidas às leis da Gestalt, são apresentadas categorias 

conceituais que objetivam complementar o sistema de leitura visual. O autor propõe a divisão 

em duas categorias, conceituais fundamentais e conceituais, e explica: “Essas categorias e suas 

respectivas definições foram extraídas das diversas áreas do conhecimento. Abarcam diversos 

autores e contemplam, principalmente, obras ligadas aos campos do design, das artes plásticas 

e da psicologia da percepção” (2009, p. 49). 
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As categorias conceituais fundamentais contribuem para leitura da organização formal 

e são utilizadas para classificar as estratégias compositivas de acordo com harmonia (ordem e 

regularidade) e desarmonia (desordem e irregularidade), equilíbrio (peso e direção, simetria e 

assimetria) e desequilíbrio, contraste (luz e tom, cor, vertical e horizontal, movimento, 

dinamismo, ritmo, passividade, proporção, proporção e escala, agudeza).  

Já as categorias conceituais que correspondem às técnicas visuais aplicadas, ainda de 

acordo com Gomes Filho (2009), contribuem para dar subsídios à leitura visual da forma ao 

considerar as seguintes técnicas, presentes ou não, nas manifestações visuais: clareza, 

simplicidade, minimidade, complexidade, profusão, coerência, incoerência, exageração, 

arredondamento, transparência (física e sensorial), opacidade, redundância, ambiguidade, 

espontaneidade, aleatoriedade, fragmentação, sutileza, diluição, distorção, profundidade, 

superficialidade, sequencialidade, sobreposição, ajuste óptico e ruído visual. 

O emprego dessas categorias permite, assim, recorrer a recursos objetivos que 

amparam o estudo da imagem. Para Dondis (2003, p. 160), “as técnicas visuais se sobrepõem 

ao significado e o reforçam; em conjunto, oferecem ao artista e ao leigo os meios mais eficazes 

de criar e compreender a comunicação visual expressiva, na busca de uma linguagem visual 

universal”. 

Tanto as categorias conceituais fundamentais quanto as categorias conceituais/técnicas 

visuais aplicadas, bem como as leis gestaltistas, são discorridas e empregadas, no próximo 

capítulo deste trabalho, para fundamentar as análises que se faz das três capas selecionadas. 

Destaca-se, todavia, que não são utilizadas todas as categorias ou leis para a análise da leitura 

visual, considerando que nem todos os pressupostos são aplicáveis ao corpus selecionado. 

Antes de iniciar as análises, é fundamental tecer, ainda neste capítulo, considerações 

acerca das cores, uma vez que formas e cores estabelecem relações análogas. Sobre essa 

analogia entre os padrões da cor e da forma, explica Israel Pedrosa (2010, p. 102), em Da cor 

à cor inexistente, “a alteração por acréscimo, diminuição ou mudança de posição de uma cor 

em relação ao conjunto faz mudar também o significado da estrutura”. 

Além disso, assim como todos os outros códigos, é preciso considerar que as cores têm 

simbologias e significados próprios, ligados à cultura e à transformação de uma dada sociedade, 

como é o caso da bandeira brasileira. As cores nacionais verde e amarelo, como abordado por 

Pedrosa (2010), inicialmente e de forma respectiva, estavam ligadas à Casa de Bragança, da 

qual descendia Dom Pedro, e à Casa de Habsburgo-Lorena, da qual descendia a Imperatriz 

Leopoldina. Após a proclamação da República, suas simbologias foram alteradas: o verde, 
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apresentado no brasão da Imagem 14, passou a representar as florestas e o amarelo, da Imagem 

15, o ouro; símbolos que perduram na atualidade. 

 

Imagem 14 – Brasão pessoal de Pedro II de Portugal. 

 

Fonte: O verdadeiro simbolismo da bandeira do Brasil e sua relação com a maçonaria. Disponível em: 

<http://naoanovaordem.blogspot.com.br/2012/07/o-verdadeiro-simbolismo-da-bandeira-do.html>. 

Acesso em: 02 jun. 2015. 

 

Imagem 15 – Bandeira da Monarquia de Habsburgo. 

 

Fonte: O verdadeiro simbolismo da bandeira do Brasil e sua relação com a maçonaria. Disponível em: 

<http://naoanovaordem.blogspot.com.br/2012/07/o-verdadeiro-simbolismo-da-bandeira-do.html>. 

Acesso em: 02 jun. 2015. 

 

 

3.3 SOBRE AS CORES 

 

A sensação produzida pelas organizações nervosas sob a ação dos raios luminosos é o 

que se reconhece por cor, propriamente dita. Ressalta-se que a sensação da cor se diferencia da 

percepção da cor.  

A sensação, considerada um “simples resultado da estimulação de um órgão sensorial”, 

abrange dois elementos: luz e olho; enquanto a percepção, ou seja, a “tomada de consciência 

de objetos ou acontecimentos exteriores”, assim definidas em Pedrosa (2010, p. 102), acresce-

se dados psicológicos que modificam de forma considerável o que é visto. 

http://2.bp.blogspot.com/-d3YOJ-RFpp0/UAmlCf_Nt9I/AAAAAAAACfs/5swlVtk_iZU/s1600/download.jpg
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O estímulo que provoca a sensação colorida é denominado, na ciência das cores, de 

matiz ou coloração. Todavia, feita essa distinção, como o termo cor é de uso comum, inclusive 

nos estudos técnicos sobre as cores ou os matizes, este trabalho adotará a palavra cor para se 

referir tanto à sensação, quanto ao estímulo produzido pelas radiações luminosas no órgão da 

visão. 

De modo geral, as cores são agrupadas em primárias, secundárias e terciárias. Para que 

não ocorra confusão com o termo primárias, Arnheim (2013, p. 330), em seu estudo, distingue-

as em geradoras e fundamentais, da seguinte forma: 

 

Por primárias geradoras referir-me-ei às cores necessárias para produzir física 

ou fisiologicamente uma ampla série de cores; enquanto que as primárias 

fundamentais são as cores puras básicas sobre as quais o sentido da visão 

constrói perceptivamente a organização de padrões de cor. As primárias 

geradoras referem-se aos processos pelos quais as cores acontecem; as 

primárias fundamentais são os elementos dos quais vemos uma vez as cores 

aparecerem no campo visual. 

 

As cores primárias geradoras compreendem três: vermelho, azul e amarelo. A partir 

da mistura dessas três cores, indivisivelmente puras, obtêm-se outras, as secundárias e 

terciárias. Ao misturar duas cores primárias, amarelo e vermelho, por exemplo, obtém-se o 

laranja, considerada uma cor secundária, categoria que também engloba as cores verde e violeta. 

A mistura de uma cor secundária com uma primária gera uma terciária, como é o caso do 

vermelho-alaranjado, obtido a partir da combinação do vermelho (cor primária) e do laranja 

(cor secundária), e assim por diante, conforme apresenta-se na imagem a seguir. 

 

Imagem 16 – Composição das cores primárias, secundárias e terciárias. 

 

Fonte: Relações e combinações das cores. Disponível em: <https://blendertotal.wordpress.com/ 

2011/03/01/fundamentos-1-cores>. Acesso em: 18 maio 2015. 
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As cores também são agrupadas, em alguns estudos, conforme seu efeito sinestésico, 

ou seja, em cores frias ou cores quentes. Arnheim (2013, p. 359) declara que apesar de os artistas 

utilizarem esses termos, e referências a cores quentes ou frias serem encontradas em livros sobre 

a teoria da cor, tratam-se de “observações baseadas em impressões subjetivas, não nos levam 

muito longe”. De qualquer forma, ainda de acordo com o psicólogo alemão, esse agrupamento 

em cores quentes ou frias permite descrever a qualidade emanada de um objeto e, 

consequentemente, a reação gerada em detrimento dessa qualidade. 

Inúmeras são as teorias das cores. Suas bases encontram-se em estudiosos das mais 

diversas áreas como, por exemplo, Leonardo da Vinci (1452-1519). Os estudos de Pedrosa 

(2010) apontam que foi o pintor renascentista quem principiou o caminho para a criação de uma 

teoria das cores, refutando ou ampliando teorias precedentes, mas com limitadas bases 

científicas, diferentemente de Isaac Newton (1642-1727). 

O cientista inglês desenvolveu sua teoria a partir da separação das cores da luz do Sol 

com o auxílio de um prisma de vidro. Observou que a luz branca solar, ao atravessar o vidro, 

decompunha-se em diferentes bandas de cores (violeta, azul, verde, amarelo, laranja, 

vermelho), formando as cores do espectro solar. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), mais conhecido pela sua atividade como 

escritor, também fez contribuições importantes para a sistematização dos estudos cromáticos, 

ao publicar, em 1810, a obra Teoria das cores. 

Muitos outros nomes podem ser acrescidos à lista de teóricos que colaboraram para a 

formulação das ciências ou do estudo das cores. Reconhecida é a contribuição, na 

contemporaneidade, do pintor e escritor brasileiro Israel Pedrosa, já citado neste trabalho. 

Em 1967, após um intenso estudo sobre as cores, Pedrosa (2010, p. 192) descobriu o 

que ele denominou de cor inexistente e definiu como “todos os fenômenos de formação de cores 

complementares que surgem ao primeiro contato visual em fundo branco, ou incolor, sob o 

efeito de certas induções dominantes”. Sua descoberta ultrapassou o campo artístico, sendo 

propagada, também, nos campos da ciência e da indústria em âmbito nacional e internacional. 

Em seu livro, Da cor à cor inexistente, inicialmente publicado em 1977, Israel Pedrosa 

(2010) faz um acurado estudo sobre as teorias das cores formuladas por artistas e cientistas, 

apresenta seus fundamentos teóricos acerca da cor inexistente e, entre outros estudos, traz um 

capítulo destinado às cores: vermelho, amarelo, verde, azul, violeta, laranja, púrpura, marrom, 

ocre, terras, branco e preto. Nesse capítulo, aborda as principais características das cores 

citadas, bem como trata do significado simbólico cultural de cada uma delas. Sobre o valor 

simbólico das cores, afirma Dondis (2003, p. 69): 
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Como a percepção da cor é o mais emocional dos elementos específicos do 

processo visual, ela tem grande força e pode ser usada com muito proveito 

para expressar e intensificar a informação visual. A cor não apenas tem um 

significado universalmente compartilhado através da experiência, como 

também um valor informativo específico, que se dá através dos significados 

simbólicos a ela. 

 

Por considerar que o conhecimento da carga simbólica das cores é um estudo que 

agrega a análise que se empreende no próximo capítulo, apresenta-se, no Quadro 2, uma 

compilação das características e simbologias descritas por Pedrosa (2010). 

 

Quadro 10 – Características e simbologias das cores. 

Cores Características Simbologias 

BRANCO 

 

Do ponto de vista físico, é a mistura 

de todos as cores do espectro solar; 

psicologicamente, é a ausência delas. 

 

Pureza, inocência, verdade, esperança, 

felicidade, paz. E, ainda, morte e 

nascimento ou ressureição, uma vez que a 

morte precede a vida e todo nascimento é 

um renascimento. 

  

AMARELO 

 

Principais variações: com vermelho, 

laranja; com preto, colorações 

esverdeadas desagradáveis (verde-

oliva); com azul, verde. 

 

Experiências químicas mostram que 

surge do escurecimento progressivo 

do branco. 

 

Torna-se pouco visível no fundo 

branco. Já sobre o fundo preto, ganha 

força e vibração. Enriquece-se em 

qualidade cromática e beleza, quando 

contrastado com o cinza. 

 

 

Sabedoria, constância, amor, fé e 

eternidade para os cristãos. Sinal de 

atenção, impaciência. Ligado ao ouro, fruto 

maduro, sol e, assim, ao calor, à energia e à 

claridade. 

AZUL 

 

Principais variações: com vermelho,  

magenta, violeta; com verde, ciano; 

com amarelo, verde. 

 

Todas as cores que se misturam com 

o azul esfriam-se, por ser ele a mais 

fria das cores. 

 

Com o vermelho ou o ocre amarelo, 

manifesta as rivalidades do céu e da 

terra. 

 

 

Infinito, mistérios da alma, nobreza (daí 

sangue azul), pureza, justiça, lealdade, 

beleza, fidelidade. Foi a cor dos campos 

elísios, morada dos deuses.  
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LARANJA 

 

Principais variações: com preto, cores 

terrosas; com vermelho, vermelho-

alaranjado; com amarelo, ilumina-se, 

mas perde em consistência; com 

branco, ganha luminosidade e torna-

se agradável à vista. 

 

Cor quente por excelência, sintetiza 

as propriedades das cores que lhe dão 

origem. 

 

Tem grande poder de dispersão. As 

áreas coloridas pelo laranja parecem 

sempre maiores do que são na 

realidade. 

 

 

Infidelidade, mutação, inconstância, 

instabilidade, luxúria, dissimulação e 

hipocrisia. 

MARROM / 

OCRE 

 

Não existem como luzes coloridas, 

por serem amarelos sombrios ou 

quase trevas. 

 

 

Penitência, sofrimento, aflição e 

humildade. 

PRETO 

 

Quando misturado a cores claras, 

rebaixa-as, criando tonalidades 

desagradáveis, sujas, que se 

interpretam psicologicamente como 

influenciadas por dados negativos. 

 

Não é cor. Seu aparecimento indica a 

privação ou a ausência de luz. 

 

 

Trevas, maldade, angústia, tristeza, 

inconsciente, morte. Símbolo maior da 

frustração e da impossibilidade. 

PÚRPURA 

 

Na indústria gráfica e nas mesclas de 

luzes coloridas, o vermelho usado 

para tricromia é um vermelho 

carminado (magenta), daí a discutível 

ideia de que a púrpura seja cor 

primária. 

 

 

Devoção, fé, temperança, castidade, 

dignidade, abundância, riqueza, autoridade 

e poder. 

VERDE 

 

Principais variações: com azul, ciano; 

com amarelo, verde-limão ou 

amarelo-limão; com branco, ganha 

qualidade luminosa. 

 

Ponto ideal de equilíbrio da mistura 

do amarelo com azul, potencializando 

as percepções de claridade e 

obscuridade, calor e frio, 

aproximação e afastamento. 

 

 

Passividade, esperança, longevidade, 

passagem permitida. 

VERMELHO 

  

Amor ardente, vida, perigo, fogo, ou ainda, 

sinceridade e felicidade para os japoneses, 
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Principais variações: com preto, tons 

de marrom; com amarelo, laranja; 

com branco, rosa. 

 

Possui maior visibilidade por ser a 

mais saturada das cores, distinguida 

mais rapidamente pelos olhos. 

 

Sobre o fundo preto, funciona como 

área luminosa; já sobre o fundo 

branco, torna-se escuro e terroso. Ao 

lado do verde, forma a dupla de cores 

mais vibrante, atingindo até a 

brutalidade, dependendo das 

proporções empregadas e da forma 

das áreas coloridas. 

 

ideologia para os parisienses, opção 

partidária para os brasileiros. 

VIOLETA 

 

Principais variações: com branco, 

forma extensa gama de lilases; com 

azul, esfria-se, oferecendo 

possibilidades tonais de extrema 

riqueza cromática. 

 

Violeta é o nome genérico que se dá a 

todas as cores resultantes da mistura 

do vermelho com o azul. 

 

 

Temperança, lucidez, ação refletida, 

equilíbrio entre: terra e céu, sentidos e 

espírito, paixão e inteligência, amor e 

sabedoria. Em tons escuros, está ligado à 

ideia de saudade, ciúme, angústia e 

melancolia, tornando-se deprimente. 

Elaborado a partir das considerações presentes em: PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 10. 

ed. São Paulo: Senac, 2010, p. 118-133. 

 

Sobre a simbologia das cores, destaca-se, ainda, o estudo de René-Lucien Rousseau 

(2002), em A linguagem das cores: energia, simbolismo, vibrações e ciclos das estruturas 

coloridas, o qual também se recorre para compreender a relação cor-símbolo. Para Rousseau 

(2002, p. 171), “a cor está em toda parte, e onde quer que esteja, já se constitui em símbolo”. 

Em acréscimo ao Quadro 10, elaborado com base nos estudos de Pedrosa (2010), 

destacam-se as seguintes características simbólicas das cores apresentadas em Rousseau 

(2002): 

 

 Branco: castidade e ambivalência quando se considera as paisagens de neve que 

despertam sensações de candura, mas estão igualmente associadas ao frio desumano; 

 Amarelo: assim como o branco, é uma cor ambivalente. Além de ser o símbolo do ouro, 

metal precioso, é também a cor dos excrementos;  

 Azul: leveza, a cor do ar; 
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 Cinza: mistura de preto e branco. Do preto, tem o significado nefasto; do branco, signo 

de imortalidade. Representa, também, obscurecimento da razão; 

 Marrom: tonalidade próxima à folha morta, portanto símbolo de decomposição física 

e, ainda, de decadência moral; 

 Preto: obscuridade, sombra, noite. Sendo a negação da luz, torna-se o emblema da 

negação; 

 Verde: cor dominante dos vegetais, da água dos rios, dos lagos e do mar. Ambivalente, 

além dos sentimentos humanos, evoca as cores dos répteis repugnantes, de muitos 

venenos e da putrefação; 

 Vermelho: símbolo do fogo, que inspira, purifica e regenera. Exprime, ainda, egoísmo 

e amor infernal. 

 

Como evidenciado, o funcionamento das cores, que envolve a compreensão das 

combinações, dos efeitos de conflito, repulsão e harmonia é um domínio importante para o 

estudo imagético, assim como o reconhecimento simbólico que a elas é atribuído. Arnheim 

(2013, p. 351) diz que “a mesma cor em dois contextos diferentes não é a mesma”, ou seja, a 

aplicação e simbologia das cores podem se mostrar contraditórias se não estiverem relacionadas 

às formas que representam.  

Portanto, compreender, ainda que de forma sucinta, como se estabelece essa dinâmica 

cromática, contribui para a leitura visual que se apresenta na sequência, pois finalizando com 

Pedrosa (2010, p. 102): “a corrente gestaltista é a que exerce maior atração aos comunicadores 

atuais que utilizam a forma e a cor como meio de expressão, por centralizarem seus esforços 

no conhecimento da funcionalidade dos elementos estruturais”. 
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CAPÍTULO IV:  

NAS CAPAS DO SÉCULO XXI: O CORTIÇO 

 

 

De que vale olhar sem ver? 

 Goethe 

 

 

4. 1  A ESCOLHA DO CORPUS 

 

Considerado o melhor romance naturalista da literatura brasileira e obra-prima de 

Aluísio Azevedo, como apresentado no primeiro capítulo, é natural que O cortiço (1890) tenha 

sido publicado por diversas editoras ao longo dos anos e continue, ainda no século XXI, 

apresentando um grande número de publicações.  

No meio literário atual, figura ainda com grande expressividade, uma vez que se trata 

de um clássico da literatura amplamente adotado na Educação Básica; leitura obrigatória desde 

2010 pela FUVEST e UNICAMP e texto livre para uso comercial. 

O grande número de publicações acarretou uma variedade de capas para apresentar 

esse livro, inclusive, no universo de uma mesma editora. Em uma pesquisa virtual e de campo 

em livrarias e bibliotecas da cidade de São Paulo, realizada no primeiro semestre de 2014 e 

reatualizada em setembro de 2015, foi levantado um total de 88 diferentes capas, utilizadas para 

traduzir imageticamente a obra O cortiço, entre os anos de 1948 a 2015. 

Os resultados encontrados estão graficamente assim apresentados: por ano de 

publicação (de 1948 a 2015), por década (1940, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010) e por 

século (XX e XXI). 

Esclarece-se que as três capas sem datas, que constam nos gráficos que seguem, são 

resultados de pesquisas feitas pela Internet. Nos sites pesquisados, essas edições não 

apresentavam a data de publicação. Tentou-se contato com as respectivas editoras, Martins 

Fontes, uma capa; Scipione, duas capas; mas não houve retorno. No entanto, optou-se por 

manter essas edições por considerar resultados importantes à somatória apresentada. 
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Gráfico 1 – Capas de O cortiço – de 1948 a 2015 (por ano). 

 

Elaborado pela pesquisadora (2015). 

 

Gráfico 2 – Capas de O cortiço – de 1948 a 2015 (por década). 

 

Elaborado pela pesquisadora (2015). 
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Gráfico 3 – Capas de O cortiço – de 1948 a 2015 (por século). 

 

Elaborado pela pesquisadora (2015). 

 

Os três gráficos apresentados não refletem o número que, de fato, deve ser atribuído 

às publicações de O cortiço, no mercado editorial brasileiro, desde a sua primeira edição. 

Contudo, o levantamento das 88 capas, aqui mostrado, foi suficiente para que se empreendesse 

a pesquisa que ora se propõe e a escolha do corpus. 

Destaca-se, ainda, que da somatória, 66% correspondem às capas do século XXI, cuja 

grande maioria das edições está à disposição dos leitores contemporâneos nos canais de vendas 

físicos e virtuais. 

Como destacado anteriormente, a variedade de capas encontradas foi suficiente para 

determinar o corpus desta pesquisa que se limitou a escolha de três capas do livro O cortiço, 

sendo uma capa publicada pela Editora DCL em 2015, outra cuja publicação ocorreu em 2013 

pela Editora Hedra e a terceira pela Editora Ática em 2011. 

A análise desse corpus pode se dar em diversas perspectivas. Uma delas é a que aqui 

se empreende: estabelecer relações entre o texto literário e o imagético, isto é, entre o signo 

verbal e o signo não verbal, com bases teóricas alicerçadas nos paratextos editoriais, na tradução 

intersemiótica e, sobretudo, nas leis gestaltistas, discorridas no terceiro capítulo. 

27

58

3

XX XXI s/data



111 

O critério adotado para a escolha das três capas contemplou os seguintes pontos: 1) 

capas de livros impressos; 2) capas do mercado editorial brasileiro; 3) capas produzidas a partir 

do ano de 2010; 4) capas com atribuição de crédito; 5) capas com diferentes tipos de imagem, 

sendo: uma ilustração, uma composição com fotografia e uma com artes plásticas. 

Classificando o total de 88 capas, a partir dos símbolos ou metáforas, cujas conexões 

determinam as respectivas significações, observa-se que 44 capas, do total apurado, trazem o 

símbolo daquele que é considerado o personagem principal da obra de Aluísio Azevedo: o 

cortiço. Apresentado de forma isolada, em primeiro plano, ou em segundo plano, 50% das capas 

remetem à estalagem. Em alguns casos, quando em primeiro ou segundo plano, um personagem 

do romance participa, também, da composição da capa. Destaca-se, ainda, que 19 capas são all-

types ou agregam algum projeto gráfico, porém a ênfase é dada ao título e/ou autor da obra. 

Dentre esse total geral, dez capas trazem ou remetem a um ou mais personagens de O cortiço, 

sem a figura da estalagem. Há também oito capas, incluída a da Editora Ática (2011), analisada 

mais adiante no subcapítulo 4.4.1, que trazem outros elementos que não o cortiço ou 

personagens, para as quais a leitura imagética parte-se do enredo ou das características 

naturalistas do romance. Finalizando, sete capas apresentam a figura do autor Aluísio Azevedo, 

por meio de fotografia, caricatura, desenho real ou esquemático.  

As capas de livro de romances ou contos, que se utilizam de diferentes tipos de 

imagens para atrair o seu público leitor, são definidas por Haslam (2010, p. 165) como “capas 

expressionistas”, cujo  

 

objetivo não é fazer um sumário visual, mas evocar o conteúdo das dicas sobre 

o que se esconde por trás da capa, intrigando o leitor. As capas dessa espécie 

geralmente utilizam desenhos, ilustrações, fotografias ou imagens de peças de 

arte adequadas ao conteúdo da obra. O diretor de arte ou ilustrador tentam 

criar uma imagem interessante que, combinada ao título, possa instigar o 

leitor, além de remetê-lo a algum elemento da história ou sugerir o clima 

emocional do texto. O leitor se sentirá atraído pela combinação da imagem 

com o título. Com frequência são usados desenhos, marcações, indicativos e 

simbolismos, criando uma ambiguidade poética que convida o leitor à 

reflexão. 

 

Por compreender que a produção de uma capa expressionista é um processo complexo, 

que envolve outros elementos além do texto que será ilustrado, como, por exemplo, o briefing 

que especifica, em muitos casos, público-alvo, custos, arte e outros aspectos; além de pesquisas 

bibliográficas e de campo, entrevistou-se, entre abril e maio de 2015, alguns dos profissionais 

envolvidos na criação das capas selecionadas para estudo neste trabalho. 



112 

O primeiro a ser entrevistado, em abril, foi o ilustrador João Lin, profissional 

contratado pela Editora DCL para desenvolver a ilustração das capas da Coleção Grandes 

Nomes da Literatura (GNL), a qual se insere a obra O cortiço (edição de 2015).  

Em maio, o designer Júlio Dui, que trabalhou no projeto gráfico da capa de O cortiço 

(edição de 2013) para a Editora Hedra, também contribuiu com esta pesquisa ao responder um 

questionário que lhe foi enviado por e-mail.  

Ainda em maio, foram recebidas, por e-mail, respostas da entrevista encaminhada a 

Fabricio Waltrick que, como editor da Ática, até 2014, participou da reformulação do projeto 

gráfico da Coleção Bom Livro e, portanto, da capa de O cortiço (edição de 2011), presente no 

corpus, cujo estudo é apresentado nos subcapítulos seguintes. 

 

 

4.2  O CORTIÇO: CAPA E ILUSTRAÇÃO 

 

Imagem 17 – Capa de O cortiço pela Editora DCL. 

Ilustração de João Lin. 

 

Fonte: AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: DCL, 2015. 

 

A edição de O cortiço, Imagem 17, faz parte da Coleção Grandes Nomes da Literatura, 

publicada pela Editora DCL.  

Em atendimento a esta pesquisa, em setembro/2015, por telefone, o Sr. Marcelo 

Cássio, do Departamento Comercial da Editora DLC, esclareceu que em dezembro de 2014, 

houve uma tiragem de 3.675 exemplares da edição que compõe o corpus deste estudo, cuja 
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vendagem foi iniciada em janeiro de 2015 nas livrarias físicas e virtuais, bem como no site da 

Editora9. 

Em versão impressa e e-book, a Coleção é composta por 20 títulos da literatura 

brasileira e portuguesa, a saber: 

 

 A cidade e as serras de Eça de Queirós; 

 A confissão de Lúcio de Mário de Sá-Carneiro; 

 A mão e a luva de Machado de Assis; 

 A moreninha de Joaquim Manuel de Macedo; 

 Cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga; 

 Casa de pensão de Aluísio Azevedo; 

 Dom Casmurro de Machado de Assis; 

 Eurico, o presbítero de Alexandre Herculano; 

 Inocência de Visconde de Taunay; 

 Iracema de Joaquim Manuel de Macedo; 

 Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga; 

 Memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de Almeida; 

 Memórias póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis; 

 O cortiço de Aluísio Azevedo; 

 O primo Basílio de Eça de Queirós; 

 O velho da horta e Auto da barca do inferno de Gil Vicente; 

 Poemas completos de Alberto Caeiro de Alberto Caeiro; 

 Quincas Borba de Machado de Assis; 

 Senhora de José de Alencar; 

 Triste fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. 

 

As capas de cada título, nas duas versões, impressa e e-book, são as mesmas e foram 

ilustradas pelo brasileiro João Lin, um artista visual, premiado em salões nacionais e 

internacionais, que atua na produção de quadrinhos, cartum, ilustração, videoarte e intervenção 

urbana. 

                                                           
9 Disponível em: <http://www.editoradcl.com.br/gProduto/100/grandes-nomes-da-literatura>. Acesso em: 21 

maio 2015. 
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Em 17.04.2015, João Lin, que atualmente mora em Recife – PE, concedeu uma 

entrevista, via Skype, para esta pesquisa e esclareceu vários aspectos relativos à sua forma de 

trabalho como ilustrador e o processo de produção para as capas da Coleção Grandes Nomes 

da Literatura da Editora DCL, tratando, especialmente, da capa de O cortiço. 

João Lin explicou que seu projeto não partiu de um briefing limitado, que definisse 

estilo ou paleta de cores, por exemplo. A editora deu-lhe liberdade para criação. A observação 

maior, feita ao ilustrador, foi que se tratava de uma coletânea simples, destinada a um público 

mais popular. 

Ao ser questionado sobre a leitura ou releitura de O cortiço para a confecção da capa, 

João Lin disse que apesar de conhecer a obra, pois já havia lido em sua formação escolar, ele 

não se lembrava da narrativa, portanto quis relê-la. À medida que fazia a releitura, foi 

recordando e interessou-se pelo enredo, o que o levou a concluir a leitura do romance. Todavia, 

o ilustrador admitiu que, por uma questão de prazo, não pode reler todas as obras, por ele 

ilustradas, para a Coleção em questão. 

O ilustrador revelou, ao ser perguntado o porquê retratar João Romão na capa, que 

essa não era sua arte inicial. A primeira capa que apresentou à DCL foi preterida. As razões, 

segundo ele, não foram conceituais ou políticas, mas sim técnicas, uma vez que a capa de O 

cortiço foi a primeira a ser elaborada. Por ser a primeira, era preciso que ele e a Editora fossem 

mais criteriosos nesse início, pois a capa produzida para O cortiço serviria de base para definir 

o estilo da Coleção. 

 

Imagem 18 – Rascunho para capa de O cortiço. 

Ilustração de João Lin. 

 

Fonte: cortesia do ilustrador (2015). 
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Imagem 19 – Capa de O cortiço não aprovada pela Editora DCL. 

Ilustração de João Lin. 

 

Fonte: cortesia do ilustrador (2015). 

 

O objetivo de João Lin era trabalhar com o fundo preto, a fim de estabelecer um 

diálogo harmonioso entre o fundo e os personagens que aparecem em primeiro plano. No 

entanto, nem ele, nem a editora gostaram do efeito final, apresentado na capa da Imagem 19. 

Dessa forma, foi preciso que ele refizesse, mas sem abandonar os recursos gráficos que havia 

almejado para essa primeira capa que, como já mencionado, definiria o padrão da Coleção. 

Além do fundo preto e da figura em primeiro plano, todos os livros da Coleção, tanto 

na versão impressa, quanto na versão e-book, apresentam o título destacado, na cor branca, 

corpo grande, na margem superior, seguido do nome do autor, em fonte menor, e da informação 

“texto integral com comentários”, em fonte ainda menor.  

Com exceção da capa de O cortiço, todos os outros títulos trazem o selo da Coleção 

no canto direito, abaixo dos elementos textuais já mencionados. Esse selo é representado por 

um bico preto de uma caneta tinteiro, inserido em um círculo com o fundo branco, envolto em 

uma margem também circular, em que se lê “Coleção Grandes Nomes da Literatura”. Externo 

a esse círculo, mas acompanhando essa arte circular em que se insere a figura do bico da caneta 

tinteiro, é identificado que a Coleção está de acordo com a nova ortografia, uma vez que se lê 

a inscrição “Novo Acordo Ortográfico”. Em O cortiço, o selo aparece no canto esquerdo, não 

interferindo na figura de João Romão, Imagem 17, o que, provavelmente, ocorreria se a 

inscrição fosse inserida do lado direito.  

O logo da Editora DCL, também presente nas capas, não mantém uma unidade de 

disposição entre os livros da Coleção. Esse logo, composto das iniciais da Editora, é 
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apresentado na cor branca, inserido em um losango horizontal, cujas linhas também são brancas. 

Em 11 capas, como na edição de O cortiço, esse logo está centralizado na parte inferior da capa. 

Já em outras seis capas, apresenta-se, além do logo centralizado na parte inferior, o nome da 

Editora, Difusão Cultural do Livro, sendo “Difusão” em uma linha, “Cultural” em outra, 

finalizando com “do Livro”, sendo que todas as palavras seguem a centralização do logo. As 

outras quatro capas, por sua vez, trazem o logo, seguidos do nome da Editora, conforme 

disposição das seis capas já descritas, porém alinhado à direita, na parte inferior da capa.  

Destaca-se, ainda, que as versões impressas foram encadernadas em brochura, com 

dimensões de 13,5cm por 20,5cm.  

Retomando a questão do efeito entre fundo e figura, João Lin esclareceu que trabalhou 

com dois recursos gráficos muito distintos, conforme ele mesmo explicou na entrevista: um 

inspirado na xilogravura e outro que simula a pintura à óleo por meio de uma técnica digital. 

Foram esses recursos gráficos que ele precisou aprimorar, bem como, a pedido da editora, trocar 

os personagens da capa por um único, João Romão. 

O design gráfico não foi elaborado por João Lin para nenhuma das capas da Coleção, 

mas o ilustrador afirmou que, nessa capa de O cortiço, o design favoreceu a figura do 

personagem. Porém, esse favorecimento da ilustração pelo design gráfico não foi mantido em 

todas as capas. Em alguns casos, como por exemplo em Memórias de um sargento de milícias, 

o ilustrador não gostou do resultado final após o tratamento gráfico, e considerou que o efeito 

da ilustração perdeu o sentido intencionado. Esclareceu que a relação entre designer e ilustrador 

é difícil, pois muitas vezes o trabalho de um interfere negativamente no do outro, tornando-se 

uma dificuldade para ambos. 

Ainda com relação às técnicas aplicadas e ao resultado final dessa capa, o ilustrador 

contou que esse trabalho para DCL forçou-o a apresentar um estilo bem diferente do que ele 

vinha fazendo anteriormente. Não por imposição da Editora, mas porque, na ocasião em que 

produziu a capa de O cortiço, ele estava na Bolívia, ou seja, não estava na comodidade do seu 

estúdio, um local conhecido e com os recursos habituais para utilizar na produção de sua arte. 

Estava trabalhando em um quarto de hotel, com uma conexão ruim e sem sua mesa 

digitalizadora. Todavia, admitiu que apesar das dificuldades, considerou um desafio positivo, 

pois precisou inovar e gostou do resultado final. 

Disse-se insatisfeito somente com o recurso que utilizou para apresentar as cédulas de 

dinheiro que caem do bolso de João Romão. Para ele, é a maior fragilidade técnica da ilustração. 

Acredita que era preciso manter a representação, mas, em sua opinião, o resultado obtido, 

devido ao limitado recurso de que dispunha, não ficou harmonioso com o restante da ilustração. 
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Estar na Bolívia pela primeira vez também interferiu na escolha das cores. Além da 

questão técnica de que para trabalhar com um fundo preto João Lin precisava de cores vibrantes 

para ressaltar a ilustração em primeiro plano, ele se disse impressionado e, consequentemente, 

influenciado pelo colorido que encontrou no território boliviano. Sua estada coincidiu com o 

carnaval do país, algo que ele descreveu como “um negócio absurdamente impressionante na 

riqueza de formas e cores”. Portanto, o colorido da primeira capa, marcado por razões técnicas 

e circunstanciais, determinou as características de toda a Coleção. 

Voltando à questão da ilustração da capa de O cortiço, João Lin esclareceu que, de 

modo geral, busca sempre, em suas representações, manter uma coerência com o discurso que 

ele quer fazer. É algo que o preocupa muito e que ele tinha muito claro quando principiou o 

trabalho para DCL. Buscou elementos nas obras que julgou essenciais retratar na capa, sem 

negar ou contradizer outros aspectos importantes das narrativas. É ciente de que a sua ilustração 

representa a sua visão crítica sobre o texto verbal, o que, certamente, não se trata de uma visão 

geral, e declarou que o tipo de trabalho que realiza, na maior parte intuitivo, segundo suas 

palavras, só se completa com o olhar do outro. 

No entanto, João Lin esclareceu que nem todas as editoras aceitam esse 

posicionamento do ilustrador, ou seja, não são todas as editoras que permitem a apresentação 

de um trabalho crítico, como a permissão que DCL lhe concedeu para produzir as capas da 

Coleção Grandes Nomes da Literatura. 

Para compreender de que forma se dá o trabalho com ilustração, além da entrevista 

concedida por João Lin, buscou-se em Lawrence Zeegen Crush (2009), ilustrador, educador e 

escritor, os fundamentos teóricos necessários ao desenvolvimento dessa arte, que abrange não 

somente o mercado editorial, mas também o mercado da moda, da publicidade, da indústria 

fonográfica e, ainda, possibilita o trabalho do ilustrador em colaboração com estúdios de design 

gráfico ou produções independentes. 

Crush (2009, p. 12), já nas primeiras páginas de seu livro, ressalta que “a vida de 

ilustrador não é para quem tem coração fraco”. Isso porque na visão do autor, trata-se de um 

trabalho ainda não plenamente aceito pelo sistema das artes ou pela indústria do design. Muitas 

vezes é uma disciplina deixada em segundo plano pelas universidades, cujo ofício pode dar uma 

sensação de desamparo profissional ao ilustrador. 

Porém, mesmo diante desse cenário, depois de levantar questões como: o que dizer da 

vida de um ilustrador no século XXI e porque seguir com uma carreira que pode levar anos para 

se construir, que precisa suportar possíveis rejeições e, em alguns casos, cobrar os honorários 
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de um trabalho por várias vezes até que o pagamento se efetive, Crush (2009, p. 15) esclarece 

que 

 

a essência disso tudo é o desejo de comunicar, de criar imagens e ver seu 

trabalho impresso. É impossível negar a emoção de abrir uma revista e ver seu 

próprio trabalho, ver pessoas lendo um livro no metrô cuja capa exibe uma 

ilustração criada por você, ou passar por um outdoor de uma campanha 

publicada com seu desenho. 

 

Quanto à qualidade das ilustrações, é sucinto ao classificá-las como ilustrações ruins 

ou ilustrações boas. Para Crush (2009), uma ilustração é ruim quando não consegue transmitir 

conhecimento sobre o assunto que ilustra. Por outro lado, uma ilustração é considerada boa 

quando incentiva o espectador a pensar, a obter um entendimento maior e mais profundo do 

assunto, unindo ofício, habilidade e pensamento criativo. 

Já no que diz respeito à função das ilustrações, Crush (2009, p. 35) afirma que o 

essencial é  

 

trazer significado visual a um dado texto. As imagens podem ser simples, 

complexas, emocionais, diagramáticas ou documentais. O mais importante é 

que elas tenham como objetivo apresentar um ponto de vista e fazer com que 

o espectador pense. No contexto da ilustração as imagens devem ser únicas – 

fazendo com que o espectador veja algo de uma forma que ele não veria 

normalmente. Além disso, devem ser emotivas e dar ao espectador um certo 

senso de humanidade, além de serem adequadas e compreensíveis. 

 

Especificamente sobre a ilustração das capas, corroborando as opiniões de 

especialistas nesse tema, apresentadas no capítulo anterior, Crush (2009) também argumenta 

que um livro pode ser vendido ou ficar estocado na prateleira, dependendo da reação que a capa 

causa no público. Portanto, é imprescindível ao ilustrador de livros dominar todo o processo 

editorial, tanto artístico quanto comercial, para poder, de forma bem-sucedida, traduzir 

imageticamente um texto principal.  

 

 

4.2.1  ANÁLISE DA CAPA-ILUSTRAÇÃO 
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A ilustração de João Lin, utilizada na capa de O cortiço da Editora DCL, apresenta 

várias unidades formais que possibilitam, pela leitura da imagem, reconstruir muitos elementos 

da narrativa de Aluísio Azevedo.  

Dentre essas unidades formais, destacam-se: a figura do personagem João Romão; uma 

marionete composta de três casinhas, sendo que de uma dessas casinhas só é possível ver uma 

pequena parte da estrutura lateral; cédulas de dinheiro; chamas nas barras da calça de João 

Romão; o Corcovado; o céu azul; bem como o fundo preto que, como já explicado 

anteriormente, foi uma opção artística do ilustrador; além dos elementos textuais, título da obra 

e nome do autor, por exemplo, os quais serão discorridos adiante e separadamente. 

Imigrante português, ávido por dinheiro e poder, que multiplica suas economias à custa 

de duras privações, trabalho, roubo e trapaças, João Romão, nessa ilustração, apresentado em 

primeiro plano, ocupa, em volume, a maior parte da capa. 

 

 

 

Suas formas avançam sobre outras unidades e vão além da capa, compondo o que 

tecnicamente, é denominado de imagem sangrada, ou seja, a imagem preenche todo o espaço a 

ela destinado e, em alguns casos, como neste objeto de estudo, causa a percepção visual de que 

as delimitações são extrapoladas. 
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Idealizador do cortiço, em “mangas de camisa”, seu traje habitual antes de 

aristocratizar-se, João Romão é apresentado, na ilustração de João Lin, manipulando casinhas, 

que remetem à estalagem, como uma marionete. Se considerar que João Romão é o proprietário 

da estalagem e, portanto, quem tem o arbítrio de escolher quem pode ou não nele habitar ou 

dele expulsar, o cortiço é de fato manipulado e dirigido por ele, o seu brinquedo. Essa é a função 

do titereiro, ou seja, daquele quem comanda a cruzeta de uma marionete, levá-la e destiná-la 

para onde bem desejar.  

A manipulação e o poder de João Romão, nessa capa, são, ainda, acentuados pelo 

contraste de proporção entre o português e as casinhas, ou o cortiço. Na Gestalt, o contraste é 

uma técnica utilizada para intensificar o significado entre os elementos, como explica Dondis 

(2003, p. 118): 

 

Como estratégia visual para aguçar o significado, o contrate não só é capaz de 

estimular e atrair a atenção do observador, mas pode também dramatizar esse 

significado, para torná-lo mais importante e mais dinâmico. Se, por exemplo, 

quisermos que alguma coisa pareça claramente grande, basta colocarmos 

outra coisa pequena perto dela. Isso é o contraste, uma organização dos 

estímulos visuais que tem por objetivo a obtenção de um efeito intenso.  

 

Ao romper com o equilíbrio visual, mostrando João Romão em tamanho muito maior 

que o cortiço, ainda que esse esteja representado por uma marionete, a ilustração apresenta uma 

linguagem visual incoerente com o real, mas coerente com o texto literário. Isso porque, 

seguindo os padrões reais, João Romão deveria ser, proporcionalmente, menor em relação ao 
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cortiço. No entanto, ao ser representado em tamanho maior, a ilustração remete a quem de fato 

tem o poder dentro do contexto discursivo. 

 

 

 

Esse poder também é intensificado ao acompanhar o olhar de João Romão para o 

cortiço, do alto para baixo, uma conotação de superioridade. A disposição dessa ilustração 

favorece esse direcionamento do olhar do leitor ocidental, condicionado pelo sistema de escrita 

e leitura, a olhar de forma horizontal da esquerda para direita e de cima para baixo, 

intensificando, assim, a percepção de dominação entre manipulador e manipulado. 

 

 

 

Corroborando as questões de manipulação e superioridade já apontadas, outra unidade 

da ilustração, as cédulas de dinheiro que caem do bolso de João Romão, confirmam mais um 
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aspecto de O cortiço apontado por Aluísio Azevedo, a exploração da terra, assim explicada em 

Antonio Candido (2011, p. 11): “A originalidade do romance de Aluísio está nessa coexistência 

íntima do explorado e do explorador, tornada logicamente possível pela própria natureza 

elementar da acumulação num país que economicamente ainda era semicolonial”. 

 

 

 

Retomando a ficção, o personagem João Romão, tido como o explorador, inicia com 

uma pequena venda herdada do patrão falecido, compra uma quantidade de terra e constrói um 

cortiço que começa com três casinhas e cresce em ritmo acelerado no subúrbio do Rio de 

Janeiro. Como descrito na obra, “Durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, 

ganhando forças, socando-se de gente” (AZEVEDO, 2012, p. 82), tornando-se, dessa forma, 

um investimento muito rentável para João Romão, e fazendo dele um homem bastante rico.  

No entanto, essa trajetória de João Romão é marcada, como já exposto anteriormente, 

por roubos, trapaças e exploração, tanto da terra quanto de pessoas, como, por exemplo, de 

Bertoleza. Quando deixou de ser necessária e o convívio entre os dois já não mais condizia com 

a almejada posição de prestígio na sociedade carioca, impedindo, inclusive, seu casamento com 

Zulmira, a escrava precisou ser descartada, pois 

 

devia ceder o lugar à pálida mocinha de mãos delicadas e cabelos perfumados, 

que era o bem, porque era o que ria e alegrava, porque era a vida nova, o 

romance solfejado ao piano, as flores nas jarras, as sedas e as rendas, o chá 

servido em porcelanas caras; era enfim a doce existência dos ricos, dos felizes 

e dos fortes, dos que herdaram sem trabalho ou dos que, a puro esforço, 

conseguiram acumular dinheiro, rompendo e subindo por entre o rebanho dos 

escrupulosos ou dos fracos. (AZEVEDO, 2012, p. 330). 
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Destaca-se nessa capa, ainda, as chamas nas barras da calça de João Romão e a luz 

intensa no interior das casinhas. Esse fogo e essa luminosidade podem estar ligados aos dois 

incêndios que o cortiço sofreu, como também pode ser associado à visão filosófica que o 

elemento fogo representa. Nessa última concepção, pode significar energia, intensidade, 

características extremamente condizentes com a personalidade de João Romão e dos habitantes 

do cortiço. 

Essa capa também permite situar o leitor do espaço em que a narrativa se desenvolve: 

Rio de Janeiro, quando considerada a imagem do Corcovado ao fundo. Apesar de retratado com 

cores escuras, esse morro carioca é facilmente identificável, pois contrasta com o fundo azul, 

representando o céu, e as cores vivas das roupas e da figura de João Romão. 

Ainda que o ilustrador João Lin tenha explicado que a escolha das cores ocorreu de 

forma circunstancial, uma vez que estava na Bolívia e revelou-se impressionado com o colorido 

do país boliviano, as cores em maior evidência, nessa capa, são o vermelho e o verde, das vestes 

de João Romão, o que ratifica a origem portuguesa do personagem ilustrado. 

 

 

 

Além da ilustração aqui analisada, embora já tenha sido discorrido no subcapítulo 

anterior, demonstra-se, os elementos textuais que compõe essa capa: o título, em corpo grande 

e na cor branca, à esquerda da figura de João Romão; o nome do autor, seguido da inscrição 

“texto integral com comentários”; também à esquerda do personagem ilustrado, o selo da 

Coleção Grandes Nomes da Literatura, representado por um bico de caneta tinteiro inserido em 

um círculo, envolto da indicação “Novo Acordo Ortográfico” e, encerrando esses elementos, o 

logo da Editora DCL, centralizado ao final da capa. 
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Constata-se que, dentre os elementos textuais apresentados, o título é o que apresenta 

maior destaque em relação aos demais, devido ao tamanho e a tipografia utilizada. Com isso, 

observa-se a relevância pretendida pela Coleção, destacando o título da obra, contrapondo-se 

ao enfoque dado pelas outras duas capas, da Editora Hedra e da Editora Ática, analisadas na 

sequência, cujo nome do autor, Aluísio Azevedo, é realçado em relação ao título da obra. 

Não se esgota nessa leitura imagética, alicerçada nas leis da Gestalt, as 

correspondências semânticas que enfatizam as características apresentadas entre a obra O 

cortiço e a ilustração de João Lin. No entanto, destaca-se a possibilidade de uma reconstrução 

narrativa pela imagem da capa, ao estabelecer relações entre as composições literária e 

imagética. 

 

 

4.3  O CORTIÇO: CAPA E FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

Imagem 20 – Capa de O cortiço pela Editora Hedra. 

Capa e projeto gráfico: Júlio Dui. 

 

Fonte: AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Hedra, 2013. 

 

Júlio Dui, proprietário da empresa Mono Artes Gráficas, com sede na cidade de São 

Paulo, nos dias 25 e 26.05.2015, respondeu um questionário, enviado por e-mail, em 

contribuição a esta pesquisa, discorrendo sobre o seu trabalho, de forma autônoma, para a 

produção da capa de O cortiço, e também de outros títulos da Editora Hedra.  

Esclareceu que seu vínculo ocorreu de forma autônoma, uma vez que, por se tratar de 

uma editora de pequeno porte, a Hedra trabalha com a formatação de textos de modo 

automatizado. Algumas capas são encaminhadas para profissionais externos e outras são 

produzidas internamente. 

Essa edição de O cortiço faz parte da Série de Bolso da Hedra, composta atualmente 

por mais de 150 títulos, que abrange diversos gêneros literários, comercializados em livrarias 

físicas e virtuais e, também, no próprio site da Editora10.  

Os títulos dessa Série, independentemente da classificação literária, apresentam, em 

sua maioria, o mesmo formato: encadernação brochura; dimensões de 11,5cm por 17,5cm; capa 

ilustrada por fotografia ou outra forma de arte; nome do autor e título da obra, ou vice-versa, 

centralizados em uma faixa, ora transparente, ora opaca, com dimensões de 4,8cm por 10,4cm, 

que se sobrepõem à imagem, seguidos das inscrições autor, título e, dependendo da obra, do 

nome do tradutor, organizador, e/ou responsável pela introdução. Ainda nessa faixa, apresenta-

se o logo da Série, uma peça de xadrez, bispo preto, centralizado verticalmente no canto 

                                                           
10 Disponível em: <https://www.hedra.com.br/>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

https://www.hedra.com.br/
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esquerdo e, por fim, o nome da editora, em caixa baixa, cor branca, contornado nas 

extremidades, fechando o nome “hedra” em um quadrado. Destaca-se, ainda, que essas edições 

da Hedra, em geral, apresentam uma margem branca, com 0,5cm de espessura, emoldurando 

todas essas inscrições mencionadas. 

A Série de Bolso é subdividida em coleções, entre elas a Coleção Clássicos na Escola, 

a qual a obra O cortiço está inserida, entre mais doze títulos de diferentes literaturas, a saber: 

 

 A cidade e as serras de Eça de Queiróz; 

 A farsa de Inês Pereira de Gil Vicente; 

 A metamorfose de Franz Kafka; 

 Auto da barca do Inferno de Gil Vicente; 

 Contos de Vampiro de vários autores, entre eles George Gordon Byron, Abraham Stoker 

e F.G. Loring; 

 Cordel Patativa do Assaré: uma voz do Nordeste de Patativa do Assaré; 

 Desenganos da vida humana e outros poemas de Gregório de Mattos; 

 Eu de Augusto dos Anjos; 

 Fábrica de robôs de Karel Tchápek; 

 Mensagem de Fernando Pessoa; 

 O gato preto e outros contos de Edgar Allan Poe; 

 Os sofrimentos do jovem Werther de Johann Wolfgang von Goethe. 

 

Esclarece-se que esta pesquisa não apresenta o número de tiragem e/ou vendagem da 

edição de O cortiço, como feito nos estudos das edições das editoras DCL e Ática, pois, segundo 

o proprietário e editor da Hedra, Jorge Sallum, trata-se de uma informação confidencial da 

empresa. 

Embora a edição de O cortiço, da Hedra, atribua crédito a Renan Costa Lima, Júlio 

Dui esclareceu que o designer Renan deu continuidade à produção de algumas edições, mas 

que sua participação não integrou a totalidade do projeto empreendido pela Editora, apesar de 

o seu nome constar, erroneamente, em várias edições, como é o caso da obra aqui estudada. 

Portanto, optou-se, neste trabalho, por manter somente os créditos a Júlio Dui. Ressalta-se que, 

por mais de uma vez, no primeiro semestre de 2015, tentou-se contato com Renan Costa Lima, 

mas não houve retorno. 
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Julio Dui esclareceu, ainda, que para a produção da capa de O cortiço não houve um 

briefing definido, uma vez que o projeto gráfico, já estabelecido pela Hedra para a Série que 

essa edição do romance de Aluísio Azevedo é incluída, visa à simplificação e diminuição de 

custos editoriais.  

Ao ser questionado sobre a leitura da obra para o projeto da capa, Júlio Dui disse que 

não foi necessária, uma vez que a escolha da fotografia foi definida na própria Editora.  

Para a escolha da imagem, o designer observou que não se priorizou uma fotografia 

que transmitisse fidelidade em relação ao texto literário, apenas era necessário “passar o espírito 

da época ou de alguma passagem do texto”. E, ainda, que a importância da imagem dentro do 

projeto gráfico era dar coerência ao texto e não ter caráter ilustrativo, o que seria mais difícil e 

dispendioso para a Hedra.  

Para não encarecer as edições, muitas imagens da Série foram buscadas em sites ou 

arquivos sem propriedade cultural, intelectual ou artística, ou seja, imagens de livre uso, sendo 

que várias delas com assinatura do Creative Commons, uma organização não governamental, 

sem fins lucrativos, voltada ao compartilhamento e à cópia de obras, por meio de licenças 

menos restritivas em comparação a outras do mesmo segmento. 

Ainda com relação às imagens da Série, Júlio Dui esclareceu que não havia uma 

importância para que fosse ilustrada e definida identidade a cada título. Os signos imagéticos 

eram para ser observados e entendidos como parte de um direcionamento de arte, assim como 

a tipografia, a cor e o formato. A identidade dos livros, e também da Editora, deveria ser 

construída a partir do conjunto, e não de forma individual.  

Na entrevista, o designer justifica que “a imagem não tinha tanta relevância”, pois criar 

mais uma representação visual, como no caso de O cortiço, não faria tanta diferença como criar 

um projeto gráfico único para a Editora. 

No entanto, esse projeto da Hedra foi descontinuado, conforme informou Júlio Dui. 

Isso ocorreu não pelo fato de a Editora considerar que o design gráfico havia ficado 

desatualizado, mas por perceber que a visibilidade dentro das livrarias estava comprometida 

pelo formato dos livros. Essa decisão da Hedra corrobora a análise feita no capítulo anterior 

sobre a importância dos paratextos editoriais no processo mercadológico. 

 

 

4.3.1 ANÁLISE DA CAPA-FOTOGRAFIA 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es_sem_fins_lucrativos
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Ocupando mais de dois terços da capa, a fotografia escolhida pela Editora Hedra, para 

apresentar a obra O cortiço, editada em 2013, capta a imagem de construções bastante 

deterioradas que pode remeter, metaforicamente, não somente à habitação descrita na ficção de 

Aluísio Azevedo, mas a qualquer moradia marcada pela precariedade, seja ela do século XIX 

ou XXI.  

 

 

 

É possível apreender a composição desta imagem em quatro unidades formais 

principais: três construções na parte inferior da capa e uma construção vertical ao fundo. Cada 

uma dessas quatro unidades desdobra-se em várias outras unidades compositivas e distintas 

entre si.  

A irregularidade e diversidade de formas, texturas, proporções relativas, 

acentuadamente marcadas, também, pela alternância de luz e sombra, geram tensão, tornam a 

leitura visual dessa fotografia e, portanto, dessa capa, bastante instável e complexa. Como 

explica Dondis (2003, p. 35), “a falta de equilíbrio e regularidade é um fator de desorientação” 

e, de acordo com uma das leis da Gestalt, compõe-se no que se denomina de baixa pregnância 

da forma. 

Expressão de grande pessimismo, O cortiço também é uma leitura que perturba 

(FRANCHETTI, 2014). Embora represente a coletividade de uma camada social do Rio de 

Janeiro do final do século XIX, explorada por um português, o drama e a vida de cada um dos 

tipos sociais, apresentados nesse romance naturalista, assim como as inúmeras unidades formais 

que compõe a fotografia da edição da Hedra, podem ser vistas como fragmentações individuais 

de um todo. 
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Outra possibilidade de aproximação entre as duas composições, imagética e literária, 

concerne, aliás, à fotografia, uma técnica capaz de despertar nos espectadores a convicção de 

que aquilo que é visto, de fato, ocorreu em determinado e exato momento devido à exatidão de 

detalhes (ARNHEIM, 2013). Como colocado no primeiro capítulo, a estética naturalista prima 

pela descrição de detalhes dos ambientes e personagens. Obviamente, recursos distintos, 

fotografia e descrição literária, mas que provocam no observador ou leitor a apreensão de uma 

“realidade”, em geral, pretendida pelo fotógrafo ou autor, ou então, pelo designer, no caso da 

confecção de um projeto gráfico para uma determinada capa. 

Como exposto na análise anterior, da capa da Editora DCL, e reconhecendo nas 

palavras de Dondis (2003, p. 39) de que “o olho favorece a zona inferior esquerda de qualquer 

campo visual”, o posicionamento da imagem é, nesse entendimento, priorizado pelo campo 

visual que percorre toda a construção, da esquerda para direita, elevando o olhar para, 

posteriormente, ser atraído para baixo novamente: 

 

   

 

Nesse percurso, comumente padrão da percepção visual, o olhar entra pela parte mais 

sombria da imagem, eleva-se até o topo da construção vertical, culminando no nome de Aluísio 

Azevedo, no título da obra, em Leonardo Mendes, responsável pela introdução da edição, para 

então declinar à direita da capa, ainda que escura, a parte menos sombria da imagem e, portanto, 

mais visível em relação à esquerda. 
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Destaca-se na imagem das construções, as sombras próprias e projetadas que 

permeiam as unidades formais: 

 

   

 

Sobre sombras próprias ou projetadas, explica Rudolf Arnheim (2013, p. 304): 

 

As sombras próprias acham-se diretamente nos objetos por cujas formas, 

orientação espacial e distância da fonte luminosa são criadas. As sombras 

projetadas são lançadas de um objeto sobre um outro ou de uma parte sobre 

uma outra do mesmo objeto. Fisicamente ambos os tipos de sombras são da 

mesma natureza; elas ocorrem nos lugares do ambiente onde a luz é escassa. 

 



131 

No entanto, mesmo na construção à direita da capa, cujo teto não dispõe de cobertura 

e, dessa forma, não há obstrução para a passagem da luz, o interior da casa apresenta-se escuro, 

sombrio. 

 

   

 

Para a Física, como exposto por Arnheim (2013), essa obscuridade é incoerente. No 

entanto, esse simbolismo é artisticamente possível, quando se pretende produzir efeitos de 

sentido.  

Em O cortiço, embora a luz do Sol seja um elemento destacado frequentemente na 

narrativa, essa luz adquire um aspecto sombrio para alguns personagens, como para Piedade, 

por exemplo. Conforme já destacado no primeiro capítulo desta pesquisa, ao tratar do 

antropomorfismo presente na obra, a portuguesa culpa a “luz alucinadora” (AZEVEDO, 2012, 

p. 283) pelos seus infortúnios no Brasil. Dessa forma, nessa citada passagem da obra, apresenta-

se uma alteridade na simbologia da luz. Um elemento que, em geral, é visto como representação 

de positividade, passa a ser visto como negativo. 

Os efeitos produzidos pela alternância de luz e sombra, nessa imagem que compõe a 

capa de O cortiço pela Editora Hedra, são intensificados pelas limitadas opções tonais 

apresentadas, cuja relevância é exposta em Dondis (2003, p. 30): 

 

Basicamente, o ato de ver envolve uma resposta à luz. Em outras palavras, o 

elemento mais importante e necessário da experiência visual é de natureza 

tonal. Todos os outros elementos visuais nos são revelados através da luz, mas 

são secundários em relação ao elemento tonal, que é, de fato, a luz ou a 

ausência dela. O que a luz nos revela e oferece é a substância através da qual 

o homem configura e imagina aquilo que conhece e identifica no meio 

ambiente [...].  
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Na composição desse corpus, aqui estudado, são apresentadas quatro cores: branco 

dos elementos textuais e da moldura, preto do logotipo da Editora, verde-oliva da faixa que 

sobrepõe uma parte da construção vertical, e diversas variações de marrom, sendo que o tom 

mais claro dessa variação remete, ainda que extremamente sombrio, ao amarelo. Quando juntos, 

verde e amarelo, tornam-se símbolo de nacionalismo para os brasileiros. 

 

   

 

Antes de estudar a disposição dos elementos textuais dessa capa, ressalta-se, aqui, a 

função da moldura dentro de uma composição imagética. Linden (2011) explica que, ao fechar 

uma imagem com o recurso da moldura, delimita-se a representação e define-se uma unidade 

dentro de uma narrativa.  

Nesse contexto, de representação de um todo, O cortiço apresenta um espaço narrativo 

delimitado, tanto pela sua forma estrutural: “E os quartos do cortiço pararam enfim de encontro 

ao muro do negociante, formando com a continuação da casa deste um grande quadrilongo, 

espécie de pátio de quartel, onde podia formar um batalhão” (AZEVEDO, 2012, p. 58); quanto 

social: 

 

Poucos anos depois, o estudo de outra comunidade humana daria a Aluísio 

Azevedo a sua obra-prima: O Cortiço. Neste livro, apesar da triste figura de 

João Romão, com a negra história de sua ascensão social, representar o fio que 

une tanta gente, não há heróis. Muito mais do que em Casa de Pensão, sente-

se aqui, composta pelo cortiço São Romão, pelo português que o explora e 

pela vizinha família burguesa do Miranda, uma sociedade completa, fechada, 

formando um todo completo mas coeso. (PEREIRA, 1988, p. 151). 
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Dentro da moldura que delimita a capa de O cortiço pela Editora Hedra, encontram-se 

os seguintes elementos textuais: nome da coleção, Clássicos na Escola; nome do autor, Aluísio 

Azevedo, em corpo grande em relação aos outros elementos que o seguem; título da obra, O 

cortiço; nome do responsável pela introdução, Leonardo Mendes; todos precedidos pela 

marcação de um pequeno traço. Abaixo de cada um desses três últimos elementos citados, 

indicam-se as respectivas correspondências: autor, título, introdução; também precedidas, cada 

uma, pela marcação de um traço. 

Centralizado ao lado esquerdo desses seis elementos, está o logotipo da Série, a 

imagem de uma peça de xadrez, bispo preto. Ressalta-se que todos esses elementos estão 

inseridos em uma faixa transparente, verde-oliva, sobreposta à imagem de parte da construção 

vertical. A transparência perceptiva, ou seja, a técnica que possibilita a percepção de que um 

objeto, no caso a faixa verde-oliva, é transparente, provoca o “efeito de ‘mostrar através’” 

(ARNHEIM, 2013, p. 246).  

Quanto à sobreposição, na tentativa de “esconder”, o olhar é atraído para desvendar o 

que está parcialmente oculto. De acordo com Gomes Filho (2009), a interferência na integridade 

de uma imagem, por meio da sobreposição, além de gerar tensão, é um eficiente recurso plástico 

para chamar a atenção do observador.  

No caso dessa capa, aqui estudada, a arte gráfica, ao utilizar as técnicas da 

transparência sensorial e da sobreposição, destaca os elementos textuais e dirige o olhar para a 

imagem, cujo peso no campo visual é acentuadamente maior. 
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Ainda no que concerne à sobreposição, destaca-se o nome Hedra, em letras 

minúsculas, no lado inferior esquerdo da capa, fechado por finas linhas nas extremidades. O 

nome da editora e a arte que o envolve também estão sobrepostos à imagem, mas não interferem 

na sua leitura.  

 

   

 

Retomando o nome da coleção, Clássicos na Escola, em corpo grande, letras brancas 

e maiúsculas, centralizado no topo da capa, abaixo de 45 traços verticais que produzem o efeito 

de livros em uma prateleira, sendo que somente o sétimo traço está ligeiramente inclinado à 

direita, com o objetivo de acentuar a letra “a” de “Clássicos”, ressalta-se que esses elementos 

não são visíveis na capa de O cortiço, e demais livros da coletânea, nos canais de vendas 

virtuais; embora a identificação de determinado título em uma coleção tenha importante 

finalidade, como expõe Toledo (2010, p. 139-140): 

 

As coleções de livros são compreendidas como modalidade específica de 

impresso, que carrega em sua materialidade dupla estratégia de intervenção 

cultural: a intervenção editorial, que, por meio da reorganização dos textos 

objetiva a ampliação do mercado do livro; a intervenção no campo da cultura, 

que é fruto da seleção e adaptação do conjunto de textos e autores, assim como 

da prescrição de seus usos em um programa para formação do leitor 

destinatário da coleção. 

 

Sobre a representação dessa capa da Editora Hedra, como colocado já no início desse 

subcapítulo, a imagem escolhida para o projeto gráfico não é o símbolo individual do cortiço 

retratado na ficção de Aluísio Azevedo. Sua representatividade pode ser apreendida de forma 

mais ampla, não centrando somente na fidelidade da construção que, como explicado pelo 
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designer Júlio Dui, não era a intenção. Ao ampliar a representação, abre-se o diálogo para 

discutir, por exemplo, sobre as reais condições de moradia no Brasil, tanto há dois séculos 

quanto na contemporaneidade. 

 

4.4 O CORTIÇO: CAPA E ARTES PLÁSTICAS 

 

Imagem 21 – Capa de O cortiço pela Editora Ática. 

Projeto gráfico de Fabricio Waltrick e Luiz Henrique Dominguez. 

Imagem da capa: detalhe de Irruption Series (2005), obra de Regina Silveira. 

 

Fonte: AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 38. ed. São Paulo: Ática, 2011. 

 

Com uma tiragem de 18.700 e uma venda de 14.831 exemplares, no período de 2011 

a 2014, conforme informado por e-mail a esta pesquisa, em 10.09.2015, por Alex França, do 

departamento de Operações e Processos Industriais da Somos Educação, grupo detentor da 

Editora Ática, a 38ª edição de O cortiço, Imagem 21, é parte integrante da coletânea Bom Livro, 

que reúne 38 títulos da literatura brasileira e portuguesa: 

 

 A cidade e as serras de Eça de Queirós; 

 A moreninha de Joaquim Manuel de Macedo; 

 Amor de perdição de Camilo Castelo Branco; 

 Antologia de poesia brasileira: Realismo e Parnasianismo, organizado por Benjamin 

Abdala Junior, reunindo poesias de Alberto de Oliveira, Augusto de Lima, Carvalho 
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Júnior, Fontoura Xavier, Francisca Júlia, Machado de Assis, Olavo Bilac, Raimundo 

Correia, Teófilo Dias e Vicente de Carvalho; 

 Antologia poética de Cruz e Souza; 

 Auto da barca do inferno, Farsa de Inês Pereira e Auto da Índia de Gil Vicente; 

 Cinco minutos e A viuvinha de José de Alencar; 

 Clara dos Anjos de Lima Barreto; 

 Contos de Machado de Assis; 

 Cronistas do descobrimento de Pero Vaz de Caminha; 

 Dom Casmurro de Machado de Assis; 

 Espuma flutuante e outros poemas de Castro Alves; 

 Helena de Machado de Assis; 

 Inocência de Visconde de Taunay; 

 Iracema de José de Alencar; 

 Lira dos vinte anos e poesias diversas de Álvares de Azevedo; 

 Lucíola de José de Alencar; 

 Machado de Assis para principiantes de Machado de Assis, organizado por Marcos 

Bagno; 

 Marília de Dirceu & Cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga; 

 Memória póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis; 

 Memorial de Aires de Machado de Assis; 

 Memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de Almeida; 

 O alienista de Machado de Assis; 

 O ateneu de Raul Pompéia; 

 O cortiço de Aluísio Azevedo; 

 O crime do Padre Amaro de Eça de Queirós; 

 O guarani de José de Alencar; 

 O mulato de Aluísio Azevedo; 

 Os bruzundangas de Lima Barreto; 

 Os lusíadas de Luís de Camões; 

 Poemas completos de Alberto Caeiro de Fernando Pessoa, organizado por Carlos Felipe 

Moisés; 

 Poesia lírica e indianista de Gonçalves Dias; 
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 Quincas Borba de Machado de Assis; 

 Senhora de José de Alencar; 

 Sonetos de Luís de Camões; 

 Til de José Alencar; 

 Triste fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto; 

 Várias histórias de Machado de Assis. 

 

A Coleção Bom Livro, da Editora Ática, presente no mercado editorial desde a década 

de 1970, passou pela sua quarta reformulação gráfica em 2008. O então editor de literatura 

juvenil da Ática, Fabricio Waltrick, um dos responsáveis pela reformulação dessa Coleção, em 

entrevista ao blog Sobrecapas e demais coisas relacionadas ao design do livro11, em 

22.11.2011, esclareceu que a maior parte dos livros havia sido editorada há muito tempo e que 

a editora não possuía mais os arquivos.  

A Ática aproveitou o fato de que os livros precisariam ser digitalizados para adequá-

los à nova ortografia e autorizou a reformulação de todo o projeto gráfico da Coleção. Ainda 

que admirasse o trabalho feito por artistas nas coleções anteriores, Fabricio Waltrick identificou 

que o design estava ultrapassado e era necessário atualizá-lo. 

Além de modificações na tipologia, antes muito condensada, nessa última 

reformulação, todos os títulos, disponíveis para venda no site da Editora12, passaram a 

apresentar, em suas capas, expressões artísticas contemporâneas, tais como pinturas, esculturas, 

instalações, fotografias e artes digitais, de artistas brasileiros.  

Nas duas versões, impressa e e-book, as expressões artísticas são seguidas de um 

quadro emoldurado em que consta o selo da Coleção, o nome do autor, em caixa alta e na cor 

branca, seguido do título do livro, na cor preta, do logo e do nome da Editora Ática. Nesse 

quadro, pelas escolhas de fonte e cor, o nome do autor é destacado em relação às demais 

inscrições. Constata-se, portanto, nessa Coleção, uma opção pela notoriedade do nome do autor. 

Na versão impressa, encadernada em brochura, cujas dimensões compreendem 14,4cm por 

21,7cm, as expressões artísticas ocupam, aproximadamente, mais de dois terços da capa. A 

única capa da Bom Livro que não segue essa configuração é o título Machado de Assis para 

principiantes, organizado por Marcos Bagno. 

                                                           
11 Disponível em: <http://sobrecapas.blogspot.de/2011/11/colecao-bom-livro.html>. Acesso em: 31 maio 2015. 
12 Disponível em: <http://www.atica.com.br/SitePages/Colecao.aspx?cdColecao=386>. Acesso em: 23 maio 2015. 

http://sobrecapas.blogspot.de/2011/11/colecao-bom-livro.html
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Por se tratarem de expressões artísticas contemporâneas que, em sua essência, são 

caracterizadas principalmente pela liberdade de atuação do artista, pela mistura de estilos, 

escolas e técnicas, as capas da Coleção Bom Livro imprimem ao texto literário um diálogo com 

a contemporaneidade e com as outras formas de arte. 

Ao estabelecer esse diálogo, as novas capas dessa coletânea ampliaram o apelo visual, 

antes muito limitado ao público infanto-juvenil escolar, para o público leitor adulto, também. 

Em sua entrevista ao blog Sobrecapas, Fabricio Waltrick observou que Dom Casmurro, por 

exemplo, leitura escolar obrigatória, torna-se mais relevante depois dos 30 anos do que na 

adolescência. Além disso, de acordo com o editor entrevistado pelo blog, o diálogo marcado 

pela expansão entre o antigo e o contemporâneo visou, ainda, ressaltar o poder da permanência 

de um clássico. 

 

O pensamento era continuar fazendo edições econômicas, mas com bom 

design. Isso tornaria o livro mais “pop”, evitando uma ligação imediata a um 

determinado público. Esse caminho também valorizaria o clássico, 

defendendo sua permanência, ao apresentá-lo pelos olhos de hoje. A arte 

brasileira contemporânea está em um processo de descoberta e valorização. 

Ao estabelecer esse diálogo entre artes plásticas e literatura estamos brincando 

com os sentidos que uma arte apropria da outra. Por exemplo, quando usamos 

uma instalação de Regina Silveira para ser capa de O cortiço, acabamos 

propiciando uma troca: a obra de Regina ganha ali uma aura de clássico, 

enquanto a obra de Aluísio Azevedo toma emprestado o caráter 

contemporâneo. (WALTRICK in SOBRECAPAS, 2011. Acesso em: 31 maio 

2015). 

 

Considerada uma das mais importantes artistas brasileiras de multimídias, com 

numerosas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, Regina Silveira, nascida 

em 1939, na cidade de Porto Alegre, formou-se em desenho pela Faculdade de Filosofia da 

PUC-RS (1959) e estudou pintura e gravura sob a orientação de importantes criadores, como 

Iberê Camargo e Marcelo Grassman, respectivamente. Na Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, onde leciona desde 1974, cursou seu mestrado (1980) e doutorado 

(1984). 

Fabricio Waltrick, em contribuição exclusiva a esta pesquisa, esclareceu em 

29.05.2015, por e-mail, outros aspectos acerca do briefing, da sua relação contratual com a 

Ática e da escolha pela Irruption Series (2005) para ilustrar O cortiço, obra que leu por mais de 

uma vez e revelou estar entre as suas favoritas da literatura brasileira. 

Sobre o briefing, Fabricio Waltrick ratificou a informação, que consta em sua 

entrevista ao blog Sobrecapas, de que por uma questão prática, ou seja, a falta de arquivo 
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eletrônico de todos os livros da Bom Livro, e a adequação ao Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, aproveitou a oportunidade para propor uma nova diagramação à Coleção, já 

visando, também, ao mercado de e-books e à ampliação do público leitor. Trabalhando com o 

designer Luiz Henrique Dominguez, fizeram estudos para os projetos de capa e miolo e 

reformularam mais de 60 títulos de diversas coleções, entre eles os títulos da Coleção Bom 

Livro. 

Na Ática, exercendo, na época da reformulação, as funções de editor, de 2002 a 2014, 

e gerente editorial, de 2012 a 2014, Fabricio Waltrick observou, em sua entrevista para este 

trabalho, que atuou na curadoria da maior parte das obras de arte. Isso porque, conforme relatou 

no blog Sobrecapas, a busca por consultores de arte não foi exitosa, pois mesmo quando a 

escolha de uma determinada arte, apresentada pelos profissionais, era relevante e estabelecia o 

diálogo requerido com o texto literário, não resultava em boa capa e, portanto, foi preciso que 

a responsabilidade da escolha partisse dos próprios profissionais da Editora.  

Quanto à escolha da Irruption Series, instalação doada pela artista à Pinacoteca do 

Estado de São Paulo, onde está exposta desde 2013, para ilustrar O cortiço, Fabricio Waltrick 

recorre ao texto que consta na última página do livro, em uma seção intitulada Obra da Capa, 

para explicar a conexão entre as obras. Essa seção consta em todos os títulos da Coleção e, além 

de comentar o diálogo entre a arte escolhida para a capa do respectivo texto literário, apresenta 

detalhes técnicos da obra, bem como informações acerca do artista plástico que a produziu. No 

caso de O cortiço, é assim explicada a conexão entre texto literário e capa que traz a obra de 

Regina Silveira: 

 

O microcosmo de um cortiço é o grande personagem deste romance de Aluísio 

Azevedo. Seus moradores vão aos poucos sendo subtraídos pela força da vida 

em sociedade. O escritor procurava demonstrar um dos grandes princípios do 

naturalismo: o de que o meio, por ser mais forte, acaba condicionando o 

homem. A instalação de Regina Silveira retrata essa dilaceração do indivíduo 

na vida coletiva por meio do emaranhado de pegadas, como a dança de pessoas 

no espaço, e das formas irregulares que o conjunto vai assumindo conforme 

se espalha por uma parede. (in AZEVEDO, 2011, p. 247). 

 

Embora essa seção, Obra da Capa, possa ser considerada uma duplicação do 

entendimento intertextual e, até mesmo, sob o ponto de vista de alguns, um modo de subestimar 

a capacidade do leitor em estabelecer relações, entre todos os exemplares consultados para esta 

pesquisa, é a única edição que contempla essa produção de sentidos entre texto literário e texto 

imagético da capa. Isso pode, portanto, ser compreendido de modo profícuo quando se 
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considera o caráter didático que se oferece ao leitor em formação, ou até mesmo, o diálogo que 

pode ser estabelecido com as relações intertextuais e intersemióticas feitas por leitores 

experientes.  

 

 

4.4.1 ANÁLISE DA CAPA-ARTES PLÁSTICAS 

 

Uma das técnicas muito utilizada na arte contemporânea e por Regina Silveira é a 

anamorfose, uma representação que distorce, ou mesmo torna irreconhecível, uma imagem 

quando observada frontalmente. Em algumas obras, para que a imagem se torne legível é 

preciso observá-las de outro ângulo, tomar distância, ou, ainda, recorrer a instrumentos 

especiais, como lentes ou espelhos curvos, para uma observação mais detalhada. 

No caso da obra Irruption Series (2005), parcialmente retratada na 38ª. edição da capa 

de O cortiço, da Série Bom Livro, ocupando mais de dois terços da área, não é necessário o uso 

de instrumentos especiais para compreender que a deformação provocada, sobretudo no centro 

da capa, é originada pela aglomeração de muitas pegadas. 

 

  

 

No entanto, percebe-se que, no processo sintático de composição da imagem, as 

pegadas estão posicionadas em diversas direções, fato que remete o olhar do leitor para pontos 

diferentes, não concedendo a oportunidade de uma leitura direta, simples e calma. Requer uma 

análise mais atenta que possibilite compreender as unidades formais, pegadas, separadamente, 

em oposição à soma do todo, uma vez que, como explica Gomes Filho (2009, p. 34), “elementos 
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óticos, próximos uns aos outros, tendem a ser vistos juntos e, por conseguinte, a constituírem 

um todo ou unidades dentro do todo”. 

Quanto mais distantes do centro, a integridade formal é preservada nas imagens das 

pegadas, possibilitando, com isso, a percepção de suas respectivas estruturas que se encerram 

em si mesmas. Por outro lado, à medida em que as pegadas se aglomeram no centro, dificulta-

se a distinção de forma e direção. As unidades individuais perdem a uniformidade com a 

deformação causada pelo agrupamento; deformação essa que pode gerar tensão visual, como 

propõe Arnheim (2013, p. 421): “Quando o artista representa formas familiares, pode confiar 

na imagem normal que o observador abriga dentro de si. Desviando desta imagem normal pode-

se criar tensão”.  

Essa falta de uniformidade e, por conseguinte, de individualidade é uma das 

características das habitações coletivas como já apontado no primeiro capítulo. Devido ao modo 

como são construídas as moradias de um cortiço, bastante próximas umas das outras, e, em 

muitos casos, sem a separação de um corredor entre elas, os habitantes carecem de total 

privacidade, inclusive para as necessidades mais básicas, como foi retratado na ficção de 

Aluísio Azevedo (2012, p. 95-96): 

 

Daí a pouco, em volta das bicas era um zumzum crescente, uma aglomeração 

tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, 

incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco 

palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre 

as coxas para não molhar; via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, 

que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco; os homens, 

esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário metiam a cabeça 

bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando 

e fungando contra as palmas da mão. As portas da latrina não descansavam, 

era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se 

demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias; as 

crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no 

capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. 

 

Estabelecendo relações entre as obras, de Regina Silveira e Aluísio Azevedo, as 

pegadas da instalação artística podem ser compreendidas, quando vinculadas à O cortiço, como 

representações dos diversos tipos sociais que habitam a estalagem São Romão.  

Como já exposto, na arte, as pegadas mais distantes do centro, ainda mantêm sua 

integridade formal, já as que estão próximas ao centro e, especialmente, no centro apresentam-

se deformadas. Em O cortiço, a deformidade social dos habitantes, causada pelo meio ao qual 

estavam inseridos ou pela hereditariedade, é uma das temáticas, o determinismo, explorada pelo 
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autor. Um dos exemplos mais emblemáticos do determinismo, evidenciado por Aluísio 

Azevedo, é Jerônimo, cavouqueiro português, que vem para o Brasil com o objetivo de fazer 

fortuna para retornar à Portugal. O personagem Jerônimo é assim descrito nos capítulos iniciais: 

 

Era homem de uma honestidade a toda prova e de uma primitiva simplicidade 

no seu modo de viver. Saía de casa para o serviço e do serviço para casa, onde 

nunca ninguém o vira com a mulher senão em boa paz; traziam a filhinha 

sempre limpa e bem alimentada, e, tanto um como o outro, eram sempre os 

primeiros à hora do trabalho. Aos domingos iam às vezes à missa ou, à tarde, 

ao Passeio Público; nessas ocasiões, ele punha uma camisa engomada, calçava 

sapatos e enfiava um paletó; ela o seu vestido de ver a Deus, os seus ouros 

trazidos da terra, que nunca tinham ido ao monte de socorro, malgrado as 

dificuldades com que os dois lutaram a princípio no Brasil. (AZEVEDO, 

2012, p. 122). 

 

Porém, após ser “tragado” pelo meio, expressão utilizada por Antonio Candido (2011, 

p. 19), a transformação aconteceu: 

 

Uma transformação, lenta e profunda, operava-se nele, dia a dia, hora a hora, 

reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos, num trabalho misterioso e 

surdo de crisálida. A sua energia afrouxava lentamente: fazia-se 

contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil 

patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam; 

esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição; para idealizar felicidades 

novas, picantes e violentas; tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais 

amigo de gastar que de guardar; adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres, 

e volvia-se preguiçoso resignando-se, vencido, às imposições do sol e do 

calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último 

tamoio entrincheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. 

E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos 

de aldeão português: e Jerônimo abrasileirou-se. (AZEVEDO, 2012, p. 170-

171). 

 

Meio e deformação, cada um em seu contexto, são elementos de leitura relevantes 

tanto em Irruption Series quanto em O cortiço, e podem, portanto, ser apreendidos de forma 

intertextual. 

Outro elemento presente em ambas obras é a desarmonia. Para Gestalt, a desarmonia 

é uma categoria conceitual fundamental que pode ser compreendida em dois níveis: por 

desordem ou por irregularidade. A desarmonia por desordem visual ocorre quando há 

discordâncias entre as unidades de forma isolada ou em relação ao todo. A desarmonia por 

irregularidade, por sua vez, compreende a ausência de ordem, de nivelamento e inconstância 
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formal (GOMES FILHO, 2009). A arte de Regina Silveira apresenta a desarmonia nesses dois 

níveis: 

 

 

 

Os desvios formais e a ausência de ordem são bastante acentuados. Há uma 

multiplicidade de direções, pegadas para cima, para baixo e na diagonal, bem como de formatos, 

umas pegadas maiores, outras menores, algumas mais próximas, outras separadas. 

Desarmonioso é também O cortiço e, dificilmente, não o seria, uma vez que Aluísio 

Azevedo, por meio da sua ficção, buscou retratar as mazelas da camada social menos favorecida 

da sociedade carioca, do final do século XIX, ou, nas palavras de Massaud Moisés (1986, p. 

24), “os dramas anônimos daquele conglomerado de marginais”. 

A desarmonia torna-se, por conseguinte, mais um elemento de aproximação entre as 

obras, assim como o desequilíbrio que novamente pode ser relacionado ao determinismo 

presente no texto literário e à anamorfose utilizada na instalação, sobretudo quando se observa 

o centro da imagem: 
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A percepção visual que se obtém com esse tipo de composição desequilibrada é de um 

movimento centrípeto, em que, vinculada à obra literária em questão,  as pegadas, ou habitantes 

do cortiço, não conseguem sair desse centro. Isso porque, como explica Arnheim (2013, p. 429-

430): “Ao olho sensível, mesmo a imagem mais simples – uma mancha escura num fundo claro 

– apresenta o espetáculo de um objeto que se expande de seu centro, impulsionando para fora 

e sendo impedido pelas contraforças do meio circundante”.  

A “mancha escura no fundo claro”, pode ser observada com a configuração formal de 

um ponto, isto é, um elemento de forte atração visual dentro de um esquema estrutural e que, 

mesmo se tratando de um ponto, não precisa ter contorno redondo, segundo as leis gestaltistas, 

uma vez que a percepção da forma é determinada pela experiência visual do observador: 
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Esse ponto de maior atração visual na instalação é preto, que, de acordo com o que foi 

estudado no capítulo anterior, não é cor, indica privação ou ausência de luz, o oposto do branco, 

mistura de todas as cores do espectro solar.  

A arte de Regina Silveira é composta apenas do branco, fundo, e do preto, pegadas, 

estabelecendo, portanto, um total antagonismo cromático. O preto que, simbolicamente, é 

concebido sob uma ótica negativa, corrompe o fundo branco, símbolo de pureza e paz. Tal 

leitura visual das cores é possível, apoiando-se no que observa Dondis (2003, p. 64): “A cor 

está, de fato, impregnada de informação, e é uma das mais penetrantes experiências visuais que 

temos todos em comum”. 

Considerando o ponto central, não somente como o meio da instalação, mas também 

como o meio social do cortiço, a leitura imagética e cromática permite conceber esse centro 

como o maior responsável por corromper a parcela da sociedade carioca retratada por Aluísio 

Azevedo, cujas pegadas pretas legitimam esse corrompimento. 

Em O cortiço, entretanto, cabe observar que, nos capítulos finais do romance, quando 

é apresentada a transformação e ascensão social e econômica por qual passa a estalagem e seu 

proprietário, João Romão, a cor branca é um elemento de destaque nas vestes do português; 

aliás, o único personagem que não se deixa “tragar” pelo obscuro meio ao qual estava inserido: 

 

João Romão, agora sempre de paletó, engravatado, calças brancas, colete e 

corrente de relógio, já não parava na venda, e só acompanhava as obras na 

folga das ocupações da rua. Principiava a tomar tino no jogo da Bolsa; comia 

em hotéis caros e bebia cerveja em larga camaradagem com capitalistas nos 

cafés do comércio. (AZEVEDO, 2012, p. 304). 

 

A mistura do preto e do branco gera o cinza, cor escolhida para destacar a moldura, 

que ocupa menos de um terço da capa. Essa moldura é utilizada para apresentar, na seguinte 

ordem, os elementos inscritos centralizados horizontalmente: o nome da Coleção, Bom Livro, 

em preto, sobreposto a um fundo branco de um estreito retângulo com as pontas estilizadas; 

entre Bom e Livro estão inseridas as inicias do nome da Coleção, BL, gravadas na capa preta 

de um livro entreaberto. Em branco, caixa alta e corpo grande, está o nome de Aluísio Azevedo; 

após, em preto, o título O cortiço, nessa configuração, ou seja, letra maiúscula para o artigo 

definido “o” e letras minúsculas para o substantivo comum “cortiço”, sendo que o nome do 

autor e da obra, além de estarem centralizados horizontalmente, também se apresentam 

centralizados verticalmente no espaço da moldura. O logo da Editora Ática, composto das letras 
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“e” e “a”, unificadas, e na sequência, o nome Editora Ática, ambos em preto e caixa baixa, 

encerram as inscrições dessa moldura. 

Essa moldura retangular, medindo 5,2cm x 13,5cm, na edição impressa, é delimitada 

por finas linhas geométricas brancas, rompidas em dois pontos: na parte superior, para inserção 

do nome da coleção e logotipo; e na parte inferior, para inserção do logotipo e nome da editora, 

nessa ordem.  

 

 

 

Ainda que essa moldura seja destacada e diferenciada em relação à imagem que se 

apresenta na parte superior, é a obra Irruption Series (2005) que se sobressai no todo 

compositivo da capa.  
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E, apoiando a leitura dessa capa nos fundamentos gestaltistas, conclui-se que é possível 

estabelecer, conforme mostrado, correspondências semânticas entre Irruption Series (2005) e 

O cortiço (1890), uma vez que a obra de Regina Silveira se apresenta, nesse contexto, como 

um argumento paratextual que traduz semioticamente as questões do momento social, histórico, 

cultural e literário da principal obra de Aluísio Azevedo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 1890, O cortiço foi descrito como uma obra “exótica”, por Artur Azevedo, irmão 

do escritor Aluísio Azevedo, por abordar uma realidade pouca conhecida por muitos na época 

em que foi publicado no Brasil pela Editora B. L. Garnier. Hoje, não se pode afirmar que esse 

exotismo se mantém, pois as precárias condições habitacionais e sociais aumentaram, em 

paralelo ao crescimento populacional do país, e são noticiadas e vivenciadas por muitos 

brasileiros.  

Mais que uma obra solicitada nos concorridos vestibulares do país, leitura exigida na 

Educação Básica ou, ainda, a maior expressão literária do Naturalismo brasileiro, O cortiço 

pode ser visto e abordado, embora se trate de uma ficção, como um estudo sociológico do Brasil 

do século XIX, conforme propõe Gilberto Freyre (2002).  

Discutir, por conseguinte, as características literárias e a tese social desse livro de 

Aluísio Azevedo, no momento sócio-histórico em que foi escrito, e propor um diálogo com a 

atualidade é também possível e pertinente. É certo, portanto, a contribuição de O cortiço não 

só com a literatura, mas a com história, uma vez que seu estudo ou deslocamento para o século 

XXI possibilita refletir sobre os problemas antigos e atuais da sociedade brasileira, de que forma 

eles podem ser perpetuados, modificados ou surgir. 

Embora trata de um bem cultural do Brasil, cujo valor é reconhecido por renomados 

críticos literários, conforme mostrado ao longo desta dissertação, O cortiço é um bem de 

consumo. Assim foi observado neste estudo que selecionou como corpus a imagem de três 

capas, ou seja, três embalagens desse livro oferecidas para os leitores do século XXI. Assim, 

também, foi posto por seu autor em 1890. 

Ao estudar a biografia de Aluísio Azevedo, observando, especialmente, suas condições 

de produção, é notório o fato de que o autor escrevia para sobreviver no sentido prático da vida, 

ou seja, materialmente, e não apenas como forma de expressar seu reconhecido talento. 

Aluísio Azevedo e seus contemporâneos, para não decepcionar as expectativas do 

público-leitor da época, alimentavam, ainda que aparentemente na maioria dos casos, o caráter 

boêmio da atividade literária. Essa pretensa boemia pode ser compreendida como um epitexto 

público, ou seja, uma mensagem externa, mas em torno dos livros, conforme conceito proposto 

por Genette (2009) e estudado no início do terceiro capítulo. 

Essa preocupação em manter o mito de vida boêmia para o público, implicando 

diretamente o regime de visibilidade de como os escritores eram e deveriam sem vistos, em 
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comparação aos modelos literários parisienses, tão em moda no século XIX, é, portanto, uma 

estratégia mercadológica. Essa estratégia de valorização intelectual, por não ser explícita, era 

aceitável. Já, promover um livro como bem de consumo, anunciando-o em jornais, panfletos 

ou cartazes, por exemplo, não era cabível. E conceber o livro como um bem cultural, e não 

como uma mercadoria, é, ainda nos dias atuais, o modo mais aceito de vê-lo e significá-lo. 

Ao estudar a composição das capas, estuda-se os detalhes criativos que são, também, 

detalhes de consumo que podem influenciar a compra de uma edição e não de outra, de um 

título e não de outro. Desse modo, propor o estudo das capas de um clássico da literatura 

brasileira, em alguns ambientes, é quase uma afronta ao universo letrado, ainda que se proponha 

observar o processo de tradução intersemiótica para estabelecer correspondências semânticas 

entre as diferentes linguagens. 

Das 88 leituras possíveis, considerando a quantidade de capas levantadas para esta 

pesquisa, no mercado editorial brasileiro, para apresentar a obra O cortiço, foram escolhidas 3 

edições, conforme critérios postos no início do quarto capítulo. Feitos os respectivos estudos, 

constatou-se a possibilidade de três leituras distintas, uma vez que cada uma das capas prioriza 

imageticamente um ou mais aspectos da obra, suscitando diferentes efeitos de sentido. 

A primeira capa analisada, da Editora DCL, composta pela ilustração de João Lin, 

remete, mais enfaticamente, a um personagem, considerando que o cortiço também é retratado 

nessa capa. A capa da Editora Hedra remete à estalagem, pois a fotografia escolhida para 

traduzir imageticamente o texto literário apresenta, em seu contexto geral, precárias 

construções. E a capa da Editora Ática remete, por meio de várias pegadas da instalação de 

Regina Silveira, ao microcosmo criado por Aluísio Azevedo e, por conseguinte, aos habitantes 

da estalagem.  

A partir da ilustração de João Lin, vários elementos narrativos de O cortiço, críticas 

sociais apontadas por Aluísio Azevedo e características naturalistas são resgatados. O espaço 

narrativo é apresentado com a ilustração do Corcovado ao fundo. Dois personagens, João 

Romão e o cortiço, também compõem a capa.  

Quanto às críticas, citam-se: o semicolonialismo ainda presente no Brasil no final do 

século XIX, cuja representação pode ser apreendida pela marionete manipulada por uma das 

mãos do português; as cédulas de dinheiro que caem do bolso como uma referência à exploração 

da terra e das pessoas; o lusitanismo marcado pelas cores das roupas de João Romão. 

Já o darwinismo, presente em O cortiço, pode ser compreendido por todo o conjunto 

que compõe a ilustração de João Romão: o tamanho ocupado na capa, a manipulação do cortiço-

marionete, o enriquecimento e, principalmente, pelo fato de o personagem estar à frente do 
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Corcovado, Rio de Janeiro, Brasil, ou seja, do meio. Evidenciado, o fato de que esse português 

venceu a “terra encharcada e fumegante” (AZEVEDO, 2012, p. 82). 

Ao estabelecer a relação entre texto verbal e não verbal, para a segunda capa, 

observou-se a precariedade das construções da fotografia em correspondência ao pessimismo 

de O cortiço. Essas duas características provocam tensão nas respectivas leituras, da imagem e 

da palavra, ativando, dessa maneira, a leitura de mundo de cada leitor. 

Com referência à estética naturalista, cuja conexão pode ser estabelecida com a capa 

da Editora Hedra, destacou-se a descrição minuciosa de ambientes e personagens, uma técnica 

possível pela palavra que remete à técnica pertinente ao campo fotográfico ao captar uma 

imagem.  

Ainda sobre a capa da Editora Hedra, observou-se as sombras próprias e projetadas da 

fotografia em oposição à luz. Apesar de os espaços abertos, não é percebida a entrada de luz no 

interior da construção, como uma negação a essa onda eletromagnética, ponto esse que coincide 

com o amaldiçoar da personagem Piedade à luz do Sol, segundo a portuguesa, responsável por 

toda a sua desgraça no território brasileiro. 

Finalizando o estudo dessa segunda capa, observou-se, também, o que representa a 

moldura em uma composição imagética, estabelecendo a conexão de que Aluísio Azevedo 

emoldurou, na estalagem, parte da sociedade carioca que desejava apresentar em seu texto. 

Com referência à última capa analisada, da Editora Ática, também foi possível 

estabelecer relações entre diferentes expressões de arte, a instalação Irruption Series (2005) e 

o texto literário O cortiço, ou seja, texto não verbal e verbal. 

Constatou-se que a deformidade presente na obra de arte também pode ser encontrada 

na obra literária. Em Regina Silveira, a deformidade faz-se evidente por meio da técnica 

utilizada para compor sua arte, anamorfose; em Aluísio Azevedo pelo corrompimento que os 

habitantes da estalagem são submetidos pelo meio ou pela hereditariedade, podendo essa 

deformidade ser associada, ainda, à falta de individualidade propiciada pela estrutura civil de 

um cortiço. 

Verificou-se, ainda, outro elemento comum presente em ambas obras, a desarmonia. 

Na instalação, a desarmonia é marcada pela multiplicidade de formas e direções das pegadas; 

já no texto literário, a desarmonia aparece nas relações entre os habitantes da estalagem. E, 

seguindo essa analogia, as pegadas foram observadas e apreendidas como símbolos que 

representam os moradores do cortiço. 
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Assim como nas outras duas capas, as cores também foram analisadas. Na capa da 

Ática examinou-se, sobretudo, o contraste entre o preto e o branco, relacionando-o ao 

corrompimento tanto cromático, no caso da instalação, quanto social, no caso do texto literário. 

Findas as análises empreendidas no quarto capítulo e aqui retomadas, propõe-se uma 

comparação entre os três textos imagéticos selecionados como corpus para esta pesquisa que 

teve como objetivo examinar as correspondências semânticas entre capas e texto literário. 

Por ser uma capa, elaborada visando ao texto principal e leitor, a imagem da capa da 

DCL é a que permitiu, a esta pesquisa, empreender o maior número de análises, no âmbito 

literário e formal, ao reconstruir, por meio da imagem, vários elementos narrativos do texto 

principal. 

A imagem utilizada pela Hedra, como explicado pelo designer Júlio Dui, não tinha a 

pretensão de retratar o cortiço de Aluísio Azevedo na capa, de ser fiel ao texto literário, dessa 

forma, embora tenha sido possível estabelecer relações entre as duas linguagens, a análise 

pautou-se, primeiramente, no estudo das formas, e, portanto, nas leis gestaltistas, para então 

organizar as correspondências semânticas com o texto literário.  

A imagem da capa da Editora Ática, por sua vez, foi a que possibilitou o maior número 

de relações com o determinismo, uma das características naturalistas mais presentes em O 

cortiço. Essa aproximação foi possível, pois, em Aluísio Azevedo o determinismo é o princípio 

que marca a deformidade dos personagens; em Regina Silveira a anamorfose é a técnica que 

marca a sua instalação. 

Cabe destacar, ainda, que, embora a Ática, com a reestruturação da Coleção Bom Livro 

almejou atingir, também o público adulto, como explicado por Fabricio Waltrick; e que a 

fotografia na capa da Hedra não apresente fielmente a estalagem de O cortiço, todas as edições, 

da DCL, Hedra e Ática, destinam-se, de forma mais evidente, ao leitor em formação. Isso pode 

ser constatado, observando-se os demais paratextos editoriais, em complemento ao estudo 

imagético.  

O ilustrador João Lin afirmou que a Coleção Grandes Nomes da Literatura da DCL 

era direcionada ao público jovem. Mas, ainda que não tivesse feito essa afirmação em sua 

entrevista, o elemento textual que aparece na capa, “Texto integral com comentários”, 

sugerindo que há esclarecimentos acerca do texto principal, leva o leitor a considerar que a 

compreensão da leitura será facilitada pelo editor. 

Mesmo não estando visível nas edições comercializadas pelos canais virtuais, o que 

pode ser aqui compreendida como uma estratégia mercadológica que tem por objetivo ampliar 

o público-alvo, o nome da coletânea, Clássicos na Escola, a qual se insere O cortiço na Editora 
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Hedra, na versão impressa é extremamente indicativo a qual público se destina essa edição. 

Inclusive, assim como a DCL, a Hedra inclui notas de rodapé, explicando elementos do texto 

principal. 

Por fim, a edição da Ática, não apresenta nenhum indicativo explícito na capa a qual 

público a edição se destina, mesmo porque, como já explicado, a editora, com sua coleção 

reformulada, almeja públicos diferenciados. No entanto, a contracapa apresenta indicativos de 

que, além das notas explicativas ao longo do livro, da capa representada por uma arte brasileira 

contemporânea, a edição conta com “introdução e apêndice ilustrados, escritos por 

especialistas”, corroborando a ideia de que esses elementos contribuirão com o leitor no que se 

refere ao entendimento da obra. 

Apesar de não ter sido possível empreender uma análise comparativa sobre os números 

de tiragem e vendagem dessas edições de O cortiço, ampliando as informações aqui 

apresentadas, foi possível examinar, com base, sobretudo, nas leis gestaltistas, na tradução 

intersemiótica e nos paratextos editoriais, como uma obra do século XIX é traduzida 

imageticamente na capa para o leitor do século XXI. E, por conseguinte, a importância da capa, 

um paratexto que versa sobre um discurso e que primeiro apresenta o texto principal ao leitor. 

Portanto, um elemento textual que não deve ser negligenciado, seja didática ou 

mercadologicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, Márcia; BRAGANÇA, Aníbal. Apresentação: dois séculos de livros brasileiros. In: 

ABREU, Márcia; BRAGANÇA, Aníbal (Org.). Impresso no Brasil: dois séculos de livros 

brasileiros. São Paulo: UNESP, 2010. 

 

ALENCAR, Jackson de. As ilustrações na literatura infantil: da alma das imagens à alma dos 

leitores. In: GÓES, Lúcia Pimentel; ALENCAR, Jackson (Org.). Alma da imagem: a ilustração 

nos livros para crianças e jovens na palavra de seus criadores. São Paulo: Paulus, 2009. 

 

ARNHEIM, Rudolf. Arte & percepção visual: uma psicologia da visão criadora. Tradução 

Ivonne Terezinha de Faria. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Círculo do Livro, 1988. 

 

____________. __________. 38. ed. São Paulo: Ática, 2011. 

 

____________. ____________. Cotia: Ateliê Editorial, 2012. 
 

____________. ____________. São Paulo: Hedra, 2013. 
 

____________. ____________. São Paulo: DCL, 2015. 

 

AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 1944. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da linguagem. Tradução Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 13. ed. 

São Paulo: Hucitec, 2012. 

 

BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Um objeto variável e instável: textos, impressos e livros 

didáticos. In: ABREU, Márcia (Org.). Leitura, história e história da leitura. Campinas: 

Mercado das Letras, 2007. 

 

BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN. O cortiço. Disponível em: 

<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00227900#page/1/mode/1up>. Acesso em: 24 

set. 2015. 

 
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 48. ed. São Paulo: Cultrix, 2012.  

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução 

aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>. Acesso em: 13 set. 2015.  

 

BROCA, José Brito. Naturalistas parnasianos e decadistas: vida literária do realismo ao pré-

modernismo. Campinas: UNICAMP, 1991. 

 



154 

BRUNO, Fernanda. Máquinas de ver, modos e ser: vigilância, tecnologia e subjetividade. Porto 

Alegre: Sulina, 2013. 

 

CANDIDO, Antonio. De Cortiço a Cortiço. In: AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Expressão Popular, 2011. 

 

CARRASCOZA, João; CASAQUI, Vander; HOFF, Tania. O consumo da diferença: corpo e 

trabalho nas narrativas do “Portal da Superação”. Comunicação, Mídia e Consumo,  São Paulo, 

v. 7, n. 20, p. 191-214, 2010. Disponível em: <http://revistacmc.espm.br/index.php/ 

revistacmc/article/view/281/256>. Acesso em: 20 ago. 2015. 

 

CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. 

 

CHARTIER, Roger. As revoluções da leitura no Ocidente. In: ABREU, Márcia (Org.). Leitura, 

história e história da leitura. Campinas: Mercado das Letras, 2007. 

 
CHRONICA LIGEIRA. Gazeta de notícias, Rio de Janeiro, 20 de abril de 1890, no. 110. 

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=103730_03&pesq 

=Aluizio Azevedo>. Acesso em: 12 out. 2015.  

 

CORTÁZAR, Julio. O jogo da amarelinha. Tradução Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2013. 

 
CRUSH, Lawrence Zeegen. Fundamentos de ilustração: como gerar ideias, interpretar 

briefings e se promover: uma exploração dos aspectos práticos, filosóficos e profissionais do 

mundo da ilustração digital e analógica. Tradução Mariana Bandarra. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 

 

DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO. Grandes nomes da literatura. Disponível em: 

<http://www.editoradcl.com.br/gProduto/100/grandes-nomes-da-literatura>. Acesso em: 21 

maio 2015. 

 

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 2. ed. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São 

Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

DUTRA, Eliana de Freitas. Leitores de além-mar: a editora Garnier e sua aventura editorial no 

Brasil. In: ABREU, Márcia; BRAGANÇA, Aníbal (Org.). Impresso no Brasil: dois séculos de 

livros brasileiros. São Paulo: UNESP, 2010. 

 

EDITORA ÁTICA. Bom livro. Disponível em: 

<http://www.atica.com.br/SitePages/Colecao.aspx?cdColecao=386>. Acesso em: 23 maio 

2015. 

 

EDITORA HEDRA. Catálogo. Disponível em: < https://www.hedra.com.br/>. Acesso em: 10 

jun. 2015. 

 

EPSTEIN, Jason. O negócio do livro. Tradução Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Record, 

2002. 

 



155 

FERRARA, Lucrécia D´Aléssio. Leitura sem palavras. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991. 

 

FERREIRA, Dina Maria Martins. O que a imagem quer: charge e representação sociocultural. 

In: FERREIRA, Dina Maria Martins (Org.). Imagens: o que fazem e significam. São Paulo: 

Annablume, 2010. 

 

FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. 2. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Cengage Learning, 2014. 

 

FISCHER, Steven Roger. História da leitura. Tradução Claudia Freire. São Paulo: UNESP, 

2006. 

 

FONSECA, Lêda Maria da. Leitura de imagens e formação de leitores. In: GÓES, Lúcia 

Pimentel; ALENCAR, Jackson (Org.). Alma da imagem: a ilustração nos livros para crianças e 

jovens na palavra de seus criadores. São Paulo: Paulus, 2009. 

 

FRANCHETTI, Paulo. Apresentação. In: AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Cotia: Ateliê 

Editorial, 2012.  

 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 50. ed. São 

Paulo: Cortez, 2009. 

 

FREITAS, José Bezerra de. Forma e expressão no romance brasileiro: do período colonial à 

época pós-modernista. Rio de Janeiro: Pongetti, 1947. 

 

FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadências do patriarcado rural e 

desenvolvimento do urbano. 13. ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

 

FUNDAMENTOS 1: CORES. Relações e combinações das cores. Disponível em: 

<https://blendertotal.wordpress.com/ 2011/03/01/fundamentos-1-cores>. Acesso em: 18 maio 

2015.  

 

GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Tradução Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê, 2009. 

 

GÓES, Lúcia Pimentel. Olhar de descoberta. Ilustrações de Eva Furnari. São Paulo: Mercuryo, 

1996. 

GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 9. ed. São Paulo: 

Escrituras, 2009. 

 

GUIMARÃES, Alexandre Huady Torres. Literatura e fotografia: um diálogo pertinente. In: 

VASCONCELOS, Maria Lúcia M. Carvalho (Org.); PEREIRA, Helena Bonito (Org.). 

Linguagens na sala de aula do ensino superior. 2. ed. São Paulo: Xamã, 2010. 

 

HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. Tradução Maria da Penha Villalobos 

e Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo: EDUSP, 1985. 

 

HASLAM, Andrew. O livro e o designer II: como criar e produzir livros. Tradução Juliana A. 

Saad e Sérgio Rossi Filho. São Paulo: Rosari, 2010. 

 



156 

HOFF, Tania; GABRIELLI, Lourdes. Redação publicitária: para cursos de comunicação, 

publicidade e propaganda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

ISTO É DINHEIRO. São Paulo: Três Editorial, ano 17, n. 910, abr./2015. ISSN 1414-7645. 
 

JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. 15. ed. Tradução Izidoro Blikstein e José 

Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1995. 

 

KELLER, Alfred J. Michaellis: alemão-português. São Paulo: Melhoramentos, 2009. 

 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar mercados. 

Tradução Cristina Bazán. São Paulo: Futura, 2001. 

 

LAJOLO, Marisa. Saci or not Saci: that is the question. In: LAJOLO, Marisa (Org.). Monteiro 

Lobato, livro a livro: obra adulta. São Paulo: UNESP, 2014. 

 

____________. Livro didático: um (quase) manual de usuário. Em Aberto, Brasília, n. 69, 

jan./mar. 1996. Disponível em: <http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/ 

viewFile/1033/935>. Acesso em: 11 set. 2015. 

 

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A formação da leitura no Brasil. 3. ed. São Paulo: 

Ática, 2011. 

 

____________. O preço da leitura: leis e números por detrás das letras. São Paulo: Ática, 2002. 

 

LOBATO, Monteiro. Urupês. São Paulo: Revista do Brasil, 1918. 

 

____________. O Sacy Pererê: resultado de um inquérito. São Paulo: Monteiro Lobato, 1918. 

 

LEVIN, Orna.  A busca pela forma e pelo amor. In: AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

FTD, 2011. 
 

LIMA, Guilherme Cunha; MARIZ, Ana Sofia. Fundação e primeiras décadas da Editora 

Civilização Brasileira. In: ABREU, Márcia; BRAGANÇA, Aníbal (Org.). Impresso no Brasil: 

dois séculos de livros brasileiros. São Paulo: UNESP, 2010. 

 

LINDEN, Sophie Van der. Para ler o livro ilustrado. Tradução Dorothée de Bruchard. São 

Paulo: Cosac Naify, 2011. 

 

MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. 2. ed. Tradução Pedro Maia Soares. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2001. 

 

MARIN, Louis. Ler um quadro – uma carta de Poussin em 1639. In: CHARTIER, Roger. 

Práticas de leitura. Tradução Cristiane Nascimento. 5. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. 

 

MARTINS, Valéria Bussola. O despertar para a leitura por meio de mídias digitais: uma 

reflexão prática pedagógica na área de Língua Portuguesa. Saarbrücken: Novas Edições 

Acadêmicas, 2014. 

 



157 

MENDES, Taís. Cortiços do século XXI sobrevivem em meio à modernização do Rio. O Globo, 

Rio de Janeiro, 10 nov. 2013. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/ corticos-do-seculo-

xix-sobrevivem-em-meio-modernizacao-do-rio-10737056>. Acesso em: 02 set. 2014. 

 

MÉRIAN, Jean Yves. Aluísio Azevedo: vida e obra (1857-1913). Rio de Janeiro: Garamond, 

2013. 

 

MILANI, Eduardo Höfling; MARTINS, Sílvia Cristina Cópia C. S. Desconstruindo a imagem 

publicitária. In: FERREIRA, Dina Maria Martins (Org.). Imagens: o que fazem e significam. 

São Paulo: Annablume, 2010. 

 

MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. Cultrix: São Paulo, 1986. 

 

___________. História da literatura brasileira. 3. ed. São Paulo, Cultrix, 1996. 3. v. 

 

MONTELLO, Josué. Aluísio Azevedo e a polêmica d’O Mulato. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1975. 

 

MOURÃO, Rui. Um mundo de galegos e cabras. In: AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 38. ed. 

São Paulo: Ática, 2011. 

 

NÃO A NOVA ORDEM MUNDIAL. O verdadeiro simbolismo da bandeira do Brasil e sua 

relação com a maçonaria. Disponível em: <http://naoanovaordem.blogspot.com.br/2012/07/o-

verdadeiro-simbolismo-da-bandeira-do.html>. Acesso em: 02 jun. 2015.  

 

PAIVA, Ana Paula Mathias de. A aventura do livro experimental. São Paulo: Edusp, 2010. 

 

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 10. ed. São Paulo: Senac, 2010. 

 

PEIRCE, Charles S. Semiótica. 4. ed. Tradução José Teixeira Coelho Neto. São Paulo: 

Perspectiva, 2008. 
 

____________. Semiótica e Filosofia. 2. ed. Tradução Octanny Silveira e Leonidas Hegenberg. 

São Paulo: Cultrix, 1975. 

 

PEREIRA, Lúcia Miguel. História da literatura brasileira: prosa de ficção de 1870 a 1920. 

Belo Horizonte: EDUSP, 1988. 

 

PLAZA, Julio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 1987. 

 

POWERS, Alan. Era uma vez uma capa: história ilustrada da literatura infantil. Tradução 

Otacílio Nunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

 

REIMÃO, Sandra. Mercado editorial brasileiro 1960-1990. São Paulo: Com-Arte: Fapesp, 

1996. 

 

ROUSSEAU, René-Lucien. A linguagem das cores: energia, simbolismo, vibrações e ciclos 

das estruturas coloridas. 8. ed. Tradução J. Constantino K. Riemma. São Paulo: Pensamento-

Cultrix, 2002. 

 



158 

SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. 25. reimpr. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
 

____________. Percepção: fenomenologia, ecologia, semiótica. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. 

 

SANTAELLA, Lucia; NÖTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 4. ed. São Paulo: 

Iluminuras, 2005. 

 

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira 

República. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 

SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS. Produção e vendas do setor 

editorial brasileiro. Disponível em: <http://www.snel.org.br/dados-do-setor/producao-e-

vendas-do-setor-editorial-brasileiro>. Acesso em: 13 set. 2015. 

 

SOBRECAPAS E DEMAIS COISAS RELACIONADAS AO DESIGN DO LIVRO. Coleção 

Bom Livro. Disponível em: <http://sobrecapas.blogspot.de/2011/11/colecao-bom-livro.html>. 

Acesso em: 31 maio 2015. 

 

SOUZA, Jessé. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora? 

2. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2012.  

 

____________. Ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: UFMG, 2009.  

 

SPREJER, Pedro. O cortiço, cem anos depois de Aluísio Azevedo. O Globo, Rio de Janeiro, 

25 maio 2013. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/blogs/ prosa/ posts/ 2013/05/25/o-

cortico-cem-anos-depois-de-aluisio-azevedo-497912.asp>. Acesso em: 02 set. 2014.  

 

TOLEDO, Maria Rita de Almeida. A Companhia Editora Nacional e a política de editor 

coleções: entre a formação do leitor e o mercado de livros. In: ABREU, Márcia; BRAGANÇA, 

Aníbal (Org.). Impresso no Brasil: dois séculos de livros brasileiros. São Paulo: UNESP, 2010. 

 

VERÍSSIMO, José. História da literatura brasileira: de Bento Teixeira (1601) a Machado de 

Assis (1908). 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sobrecapas.blogspot.de/2011/11/colecao-bom-livro.html


159 

APÊNDICE A 

Carta enviada por Aluísio Azevedo à sua mãe, D. Emília, em fevereiro de 1883. Transcrita do 

livro Aluísio Azevedo e a polêmica d’O Mulato, de Josué Montello (1975, p. 58-59). 

 

 

Minha querida Mãe. – É sempre com o mais vivo prazer que recebo suas cartas, mas confesso-

lhe que pela última, datada de 28 do mês passado, não me foi muito grata a impressão produzida por 

suas estranhas perguntas a respeito de minha vida e se ainda vivia em casa que o Artur deixara aqui 

alugada. – Ora essa! – Eu nada tenho com o Artur. Morávamos juntos porque éramos amigos; porque 

preferia a companhia dele e de minha cunhada à companhia de qualquer outra família. – Morávamos em 

uma casa de 120$000 mensais. Ele dava 80$000 por si e pela mulher, e eu dava 40$000. Antes disso 

morávamos em São Francisco Xavier, onde o meu trabalho na Gazetinha representou um pagamento 

correspondente àquele. – A viagem do Artur para a Europa não alterou em cousa alguma minha vida, a 

não ser na saudade que eu sinto dele e de minha cunhada, que ultimamente era uma verdadeira irmã que 

eu tinha aqui. Ninguém tanto se desvelava por mim como ela, já cuidando esmeradamente da minha 

roupa, já procurando por mil modos ser-me agradável, já se desvelando por tudo que me dissesse 

respeito. – Em uma carta que há pouco lhe escrevi, disse-lhe já que morava no Rio Comprido; agora, já 

que V. M.cê falou-me a respeito de minha vida aqui, repito-lhe: moro em um magnífico chalé (Rio 

Comprido, no. 14). Tem este feitio. É um brinco. – Ninguém morou aí antes de mim. – Há uma sala 

enfeitada do seguinte modo: Lado que para a rua. Isso que está no centro das janelas é a estátua da Glória 

em terre cuite; pode valer 200$000. – Lado do corredor. – Do lado esquerdo está a estátua está a estátua 

de Ariosto e do direito a de Dante. Aquele pequeno ponto do lado esquerdo é o retrato de meu pai e o 

do direito o de V. M.cê – O lado contrário ao do corredor. – No centro um espelho, dos lados gravuras 

inglesas, abaixo do espelho a figura em mármore da República, à esquerda Byron e à direita Mozart. – 

Lado contrário à rua. Aquelas duas bolas são os glóbulos de gás, os quadrinhos são as magníficas 

marinhas que o festejado pintor Romeu fez-me presente por ocasião de escrever eu um artigo sobre 

pintura na Gazeta de Notícias. Há duas estantes de livros e sobre elas pousam as estátuas de Rubens e 

Augusto Comte. – Segue-se a alcova, onde tenho cômoda, cabide, cama, criado-mudo, toucador e 

retratos de Victor Hugo, Dumas pai e Dumas filho. – Vem depois a sala de jantar com mesa de trabalho, 

mesa de refeições, cadeiras, guarda-louça e aquele quadro das Barricadas pintado por mim. – A cozinha 

é muito pequena, mal cabe o fogão e a prateleira. – O quintal tem o banheiro de chuva, mandado fazer 

por mim depois que moro aqui, uma bela latrina inglesa e uma boa variedade de plantas. – O criado 

Manuel dorme no corredor. Tipo mefistofélico. – Uma família da vizinhança fornece-me a comida por 

90$000. Minha engomadeira mora a três passos da casa. Se V. M.cê quiser melhor esclarecimento do 

bairro e de minha vizinha – Avenida Estrela, leia o Mistério da Tijuca porque lá descrevi tudo. – Passo 

aqui uma bela vida. Desgraçada terra é esta nossa que, quando um homem não é empregado público, 

nem comerciante, nem traficante de negros ou cousa que o valha, não pode ser considerado como homem 

independente. – Irra com todos os diabos! Basta que leiam o que se publica a meu respeito; basta que 

reflitam por um instante que eu sou o único romancista que trabalha todos os dias no Rio de Janeiro, 

para se poder julgar que tenho uma posição, um nome, uma individualidade. – Aqui sou o único homem 

da geração moderna que nunca está doente, que nunca falha e que trabalha para três ou quatro jornais 

ao mesmo tempo. – E ainda se me pergunta como vivo! Vivo do trabalho. Não escrevo circulares e 

ofícios numa Secretaria, não meço chitas num balcão, mas arranco folhetins da cabeça, imaginando, 

criando, enriquecendo o pobre pecúlio de livros nacionais, sem que para isso fosse necessário passar 

cinco ou seis horas numa Academia com uma mesada de 100$000 ou em uma viagem à Europa, com 

ordem franca de um pai alcaide. Enquanto V. M.cê pergunta-me como consigo viver, e enquanto essas 

nulidades atenienses talvez cogitem o segredo de minha subsistência, aqui todo sujeito que conhece o 

Rio aponta-me como um exemplo de coragem e de futuro. Em minha casa reúnem-se não os primeiros 

políticos do Brasil, mas os primeiros espíritos. Aqui aparecem Machado de Assis, o França Júnior, o 

Almeida Reis, Vitor Meireles, Cardoso de Meneses, Urbano Duarte, Alencar Mendes, Ferro Cardoso, 

Patrocínio, etc. 
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APÊNDICE B 

E-mail enviado por Sônia Apolinário, Assessora de Comunicação, do Sindicato Nacional dos 

Editores de Livros (SNEL), na data de 18.09.2015, em contribuição a esta pesquisa, sobre os 

dados numéricos do setor editorial brasileiros nos anos de 2010 a 2012. 
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APÊNDICE C 

Transcrição da entrevista realizada em 17.04.2015, via Skype, com João Lin, responsável pela 

ilustração das capas da Coleção Grandes Nomes da Literatura da Editora DCL. 

 
O que determinava o briefing da DCL para a confecção das capas da Coleção Grandes Nomes da 

Literatura? 

JL: A princípio o pedido, ele não tinha um briefing fechado, mas tinham algumas coisas que eles 

colocavam como importantes que tivessem na ilustração, mas ao mesmo tempo deixando muito aberto 

pra... não definiram, por exemplo, estilo, não definiram uma paleta de cores, não definiram é... 

basicamente falaram do que... pra quem era a publicação, no caso do livro, que era uma coleção, na 

verdade, para... mais popular, uma coleção pra pegar um público mais popular, uma coleção mais 

simples, então essa era a orientação básica mesmo para o trabalho 

 

E a obra O Cortiço? Você a conhecia? Você partiu de uma sinopse? Como foi? 

JL: A obra eu conhecia da época que eu estudava, né? A gente tem muitos desses clássicos aí presentes 

dentro do currículo da escola formal. Eu tinha lido, mas era adolescente. Então, eu não lembrava, na 

verdade lembrei à medida que fui relendo. Então, no caso do Cortiço eu reli, pra fazer aquela capa... Eu 

fiz as capas de toda essa coleção e confesso que não tive tempo de reler ou de ler todos os livros, mas 

esse sim. Eu reli todo até porque quando eu comecei a fazer a leitura, eu comecei a gostar da leitura e aí 

realmente eu fiquei interessado em concluir o livro, então terminou que eu li ele todo, mas já tinha lido, 

apesar de não lembrar de muita coisa. 

 

Na capa de O cortiço você retrata o João Romão, ou seja, um personagem específico do romance. 

Por que essa escolha? 

JL: Eu não lembro agora, eu poderia até ter dado uma olhada no livro... Pra dizer a verdade, foi uma 

correria tão grande que eu não tive tempo nem de olhar essa capa pra conversar com você. Tô aqui de 

memória que ele tá com as casinhas pegando fogo com uma marionete na mão, uma coisa assim, é o 

que eu tô conseguindo lembrar, mas não lembro o porquê desse personagem. Agora em geral assim, eu 

sou muito..., me preocupa muito nas representações que eu faço nas ilustrações delas terem realmente 

uma coerência com o discurso que eu quero fazer. Isso é uma coisa que eu costumo me preocupar muito. 

Por exemplo, primeiro eu me pergunto é... que discurso eu quero fazer sobre aquele livro? Na realidade, 

é inevitável que seja a sua visão do livro, por mais que você queira dizer eu vou falar coisas de que o 

livro fala, mas o livro fala coisas que pra você é uma e pra outra pessoa é outra. Ali, nesta coleção toda, 

eu tinha clareza de que queria fazer um discurso mais crítico sobre a obra. Em alguns casos, porque a 

gente tá falando dessa obra, mas no geral, dessa coleção que eu ilustrei eu encontrei alguns livros que 

eu encontrei eles tratavam de questões como preconceito, racismo e, nesses casos, eu fiz uma capa que 

tratava diretamente desse aspecto do livro. Não deixando de..., não negando, ou não contradizendo 

outros aspectos do livro, mas eu procuro fazer a ilustração que se eu achar que é preciso fazer uma crítica 

sobre determinado aspecto do livro, aí eu faço isso na ilustração.  

 

Mais algum aspecto que você considera importante mencionar, com relação à sua função de 

ilustrador, que pode contribuir com a composição da minha pesquisa? Por exemplo, você falou 

que tem sempre essa visão crítica, essa preocupação de manter uma coerência em seus trabalhos 

como ilustrador. No entanto, sabemos que não é uma constante, não é uma regra, é um critério 

seu. 

JL: É também é uma coisa que nem todas as editoras aceitam esse posicionamento do ilustrador. 

Algumas delas, em alguns casos, você não tem essa abertura da editora pra fazer uma crítica sobre o 

trabalho. No caso da DCL, dessa Coleção, eu tive, nesse sentido, toda a abertura. No caso dessa capa, é 

um negócio interessante. Depois eu posso mandar pra você os rascunhos que não foram aprovados. 

Apesar dessa capa não ter nenhuma questão política, do ponto de vista conceitual sobre o trabalho, mas 

do ponto de vista técnico sim [...]. Essa foi a primeira capa que eu fiz da coleção. Essa coleção teve 

trinta [vinte] livros. O que acontece é que como foi a primeira capa, era, na verdade, além de ser a capa 
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daquele livro, a ilustração que serviria de base, que definiria o estilo da coleção. Então, por exemplo, o 

estilo que eu definisse para aquela, junto com a editora, teria que ser reaplicado para as outras. Então 

aquele tom mais escuro de trabalhar com o fundo preto e as figuras contrastando com o esse fundo preto 

isso foi uma definição de estilo feito nessa ilustração. Tem outra coisa nessa ilustração que foi escolha 

minha, do ponto de vista do estilo, que foi trabalhar com recursos gráficos distintos, que era um recurso 

gráfico inspirado na xilogravura, visivelmente inspirado na xilogravura, encontrando-se com um recurso 

gráfico que é muito distante do universo da xilogravura que é o trabalho com uma pintura, é uma técnica 

de pintura digital que simula a pintura à óleo. São duas técnicas de pintura, de estilo mesmo, um de 

pintura e outro de gravura, que são muito distantes. O fundo preto, no caso, era minha tentativa de 

facilitar para que eles dialogassem sem ficar desarmonioso. Esse foi um desafio grande nessa ilustração 

e na coleção toda. Como ela foi a primeira, quando eu fiz essa experiência, e foi a primeira vez que eu 

fiz esse encontro dessas duas técnicas, não deu certo. Eu fiz um rascunho, mandei pra eles, eles 

aprovaram. Eu executei aquele rascunho e na execução que era justamente quando precisava fazer o 

diálogo das técnicas, aí não ficou legal. Eles não gostaram e eu também não. Na verdade, eu mandei 

porque meu prazo já tava estourado, mas eu não queria mandar porque eu não tinha gostado. E de fato 

não tava legal, aí eles perceberam e disseram que o caminho não estava legal e disseram se eu não queria 

fazer novamente, não? [...] Concordei plenamente, era o que eu tava querendo, uma oportunidade para 

fazer de novo e aí eu refiz pra tentar chegar nisso. Ao mesmo tempo, eu lembro de que tinha uma questão 

com o personagem. Não era aquele personagem que eu tinha escolhido, era outro e aí eles sugeriram 

que não fosse aquele personagem que eu usei antes [...]. Uma curiosidade sobre essa capa também é que 

teve um fator que influenciou e acho que até positivamente. Quando eu fiz este trabalho, eu estava 

viajando, eu estava fazendo um trabalho que eu não tinha tempo de fazer. Eles me pediram e eu, nesse 

ponto sou bem, assim, caxias, tento ser correto e disse que não tinha tempo pra fazer no prazo que eles 

queriam, mas disseram que eles queriam muito e forçaram a barra e eu topei fazer. Eu estava viajando 

numa condição bem precária, por exemplo, não tava no meu estúdio. Eu não tinha ferramenta para fazer, 

eu tava fazendo tudo no hotel, com a conexão ruim, sem a mesa digitalizadora que eu uso para trabalho. 

No final das contas, acho que contribuiu para que ela ficasse bem diferente do que eu vinha fazendo 

antes. Então, nesse sentido foi até positivo porque me forçou a fazer um caminho que eu não faria se 

tivesse na comodidade do meu estúdio, e isso contribuiu para que o resultado fosse diferente. [...] O 

lance do dinheiro é ali, na minha opinião, que está a maior fragilidade da ilustração, é a parte que eu não 

gosto dela. Eu acho que devia ter aquela representação, mas eu não gosto da solução técnica, achei que 

aquilo foi uma coisa que não deu certo na ilustração, mas eu achava importante que aquela representação 

tivesse, e como não tive tempo de achar outra solução, eu fiz aquilo. Na verdade, eu escaneei o dinheiro 

e fiz uma... mais realista, que poderia ser legal, ser harmonioso, mas não foi, na minha opinião foi um... 

é o problema da ilustração.  

 

Embora haja, da sua parte restrições quanto à técnica, o dinheiro, na minha leitura, é um elemento 

fundamental, uma representação do neocapitalismo da época. Ressaltando que, os cortiços eram 

uma grande fonte de renda e exploração, geravam muito dinheiro aos seus proprietários, aos 

“titeiros” que os manipulavam. Ainda sobre minha leitura, as cores das vestimentas do João 

Romão chamaram-me a atenção por serem as cores da bandeira de Portugal. 

JL: O trabalho se completa com o olhar do outro. Eu concordo com o olhar que você fez sobre a 

ilustração e acho que corresponde com a uma expectativa que eu tinha, na verdade supera um pouco. 

Quando você vai fazer o trabalho, você elabora tudo isso, mas às vezes não. Às vezes, você vai mais 

pela intuição compondo e não vai elaborando muito. Com relação às cores, só mais um detalhe que 

talvez seja interessante também. É que o lance das cores daquela ilustração e que determinou uma das 

características da coleção, é que você não falou das cores fortes, mas na verdade as cores são muito 

vivas por um motivo técnico para ficar bem no fundo preto e por uma situação circunstancial eu estava 

na Bolívia. Foi a primeira vez que eu tinha viajado pra lá e eu tava muito impressionado com as cores. 

Assim realmente o lance das cores é um lance louquíssimo. Se a gente acha que no Brasil é colorido, lá 

é um negócio... eu estava lá quando comecei a fazer essa ilustração e tava acontecendo o carnaval deles. 

Um desfile que é um negócio absurdamente impressionante na riqueza de formas e cores, especialmente 

de cores. Então isso realmente passou para ilustração. Foi uma coincidência, um acaso, mas que definiu 

o estilo dessas ilustrações para coleção. [...] Fico felicíssimo que a capa tenha chegado desse jeito na 

sua leitura e que de fato ela possa contribuir como recurso narrativo pra chamar a atenção das pessoas 
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para envolver as pessoas na leitura. Isso pra mim é o maior pagamento [...] Quando vc concluir o trabalho 

eu teria muito prazer em poder ver, conhecer e saber mais esse estudo, porque isso pode ser de fato 

importante pra mim como ilustrador para melhorar meu trabalho na qualidade da ilustração.  

 

JL: Para finalizar, sobre o design. O design, na minha opinião, nessa capa favoreceu a ilustração. Porém, 

é importante você olhar pras outras que eu vou mandar e você vai ver que, pelo menos, em 50% das 

capas o design prejudicou a ilustração. Isso foi uma coisa muito forte nessa coleção. Eu coloquei várias 

vezes pra editora que eu não tinha gostado, que tinha sido feito corte na ilustração. Algumas ilustrações 

foram perdendo o sentido. [...] A capa de Memórias de um sargento de milícias foi destruída pelo design 

e ela perdeu, pra mim, completamente o sentido. Pra mim ficou feio como ele usou a ilustração. Nesse 

caso aí, não foi o que aconteceu. No caso dessa capa aí [O cortiço], ela foi bem aplicada, a aplicação 

que o design fez foi uma aplicação que o design fez foi uma aplicação que contribuiu para que a leitura 

da ilustração fosse legal. [...] É dificílimo a relação do ilustrador com o design, conseguir a harmonizar 

isso de que a leitura e o conceito e a proposta do ilustrador e do designer se encontrem de maneira 

harmônica, não fiquem brigando, nem uma interferindo negativamente na outra. Então é um desafio 

para quem é capista, designer, e quem é ilustrador de capa. 

 

Com certeza, terei um imenso prazer em enviar meu trabalho assim que estiver concluído. 

Agradeço muito sua disponibilidade em atender-me e todos os esclarecimentos sobre sua 

composição. Essa nossa conversa, é, certamente, um dos materiais mais ricos da minha pesquisa. 

JL: Se você precisar mais uma vez, fique à vontade que a gente arruma outro jeito de conversar. 
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APÊNDICE D 

E-mails enviados por Júlio Dui, proprietário da Mono Artes Gráficas, nas datas de 25.05.2015 

e 26.05.2015, em contribuição a esta pesquisa, sobre o projeto gráfico desenvolvido para a capa 

de O cortiço da Editora Hedra. 
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APÊNDICE E 

E-mails recebidos da Editora Hedra, em 09.10.2015, indeferindo a solicitação sobre tiragem e 

vendagem da edição de O cortiço. 
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APÊNDICE F 

E-mail enviado por Alex França, do departamento de Operações / Processos Industriais da 

Somos Educação, em contribuição a esta pesquisa, sobre a vendagem e tiragem da 38ª. edição 

de O cortiço da Editora Ática. 
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APÊNDICE G 

E-mail enviado por Fabricio Waltrick, ex-editor da Editora Ática, em 29.05.2015, em 

contribuição a esta pesquisa, sobre o projeto gráfico desenvolvido para a capa de O cortiço da 

Editora Ática. 
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ANEXO A 

Capas, de edições impressas, levantadas de O cortiço, de 2010 a 2015. 

 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Melhoramentos, 2010. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 2. ed. rev. 

São Paulo: Núcleo, 2010. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 3. ed. São 

Paulo: Scipione, 2010. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Manaus: 

Valer, 2010. 
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AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 38. ed. São 

Paulo: Ática, 2011. 

 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Maceió: 

Cepal, 2011. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Maceió: 

Cepal, 2011. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Expressão Popular, 2011. 
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AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

FTD, 2011. 

 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Melhoramentos, 2011. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Orbis, 2011. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 
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AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 3. ed. São 

Paulo: Scipione, 2012. 

 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Cotia: 

Ateliê, 2012. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Jaraguá do 

Sul: Avenida, 2012. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Escala, 2012. 
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AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Belém: 

Estudos Amazônicos, 2012. 

 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

IBEP, 2012. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Lafonte, 2012. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Lafonte, 2012. 
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AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 8. ed. São 

Paulo: Martin Claret, 2012. 

 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 8. ed. [?]: 

Mor, 2012. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Blumenau: 

Todolivro, 2012. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Via Lettera, 2012. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-spAmmzR_S6k/T1tSbqmwFpI/AAAAAAAABDk/qX6-efA_IQc/s1600/capa(2).jpg
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AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 3. ed. 

Barueri: Ciranda Cultural, 2013. 

 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Bestbolso, 2013. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

Hedra, 2013. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2013. 

 

 

http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=24963
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AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. [?]: Clube do 

Livro, 2014. 

 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

L&PM, 2014. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: 

DCL, 2015. 

 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 5. ed. São 

Paulo: Moderna, 2015. 
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ANEXO B 

Capas, das edições impressas e e-book, da Coleção Grandes Nomes da Literatura, da Editora 

DCL, ilustradas por João Lin. 

 

 



180 

  

 

  

 

 

 



181 

  

 

  

 

 

 



182 

  

 

  

 

 



183 

  

 

  

 

 

 



184 

  

 

 

 

 

  



185 

ANEXO C 

Capas da Coleção Clássicos na Escola, da editora Hedra. 
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ANEXO D 

Capas, das edições impressas e e-book, da Coleção Bom Livro, da editora Ática, projeto gráfico 

de Fabricio Waltrick e Luiz Henrique Dominguez. 
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http://www.livrariacultura.com.br/p/antologia-de-poesia-brasileira-romantismo-22514341
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http://www.livrariacultura.com.br/p/antologia-poetica-30348807
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