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Resumo
A ecphrasis do escudo do herói da Eneida, Enéias e as pinturas no corpo do guerreiro 
branco  Martim  de  Iracema,  são  linguagens  simbólicas  de  culturas  civilizacionais, 
ambas,  fontes  lingüísticas  e  semanticamente  inesgotáveis  em suas  interpretações.  O 
corpo do guerreiro  e  o  escudo do herói  são,  nas  respectivas  obras,  uma espécie  de 
memorial didático, nos quais estão grafados elementos da história cultural de povos e 
raças distintas e distantes no plano espaço-temporal,  porém, bem próximas quanto à 
linguagem mítica e simbólica da qual se servem para o registro histórico social. 
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Abstract
The shield´s ecphrasis of Eneida´s hero,  Enéias and the white warrior body´s paints 
Martim  of  Iracema  are  symbolic´s  languages  of  civilized  cultures  that  both  are 
linguistics  authorships,  and  has  an  unfailing  semantics  in  yours  interpretations.  The 
warrior´s body and the hero´s shield are on the same work like a didactic reminiscences 
that are highlighted cultural history´s elements of folks and distincts races and remote 
on the timeline, but very close on the symbolic and mythical language that they help to 
the social historic register. 
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O presente trabalho é fruto de reflexões sobre o nosso objeto de pesquisa de 

mestrado. Para o efeito, elegemos um trecho de Iracema de José de Alencar e outro da 

Eneida  de Virgílio, obras eleitas para o nosso trabalho comparatista na dissertação de 

conclusão do Curso de Mestrado em Letras da Universidade Federal do Ceará – UFC. 

No momento, nos contentamos em fazer um recorte do capítulo XXIV de Iracema e do 

canto VIII da Eneida, especificamente ao que se refere às pinturas no corpo do guerreiro 

Martim  Soares  Moreno  e  à  écphrasis do  escudo  do  herói  Enéias,  elementos 

representativos  de  uma  linguagem  iconográfica  respectivamente  relativa  ao  povo 

indígena e latino nas obras em epígrafe. 

Dessa forma faremos uma breve leitura das passagens acima citadas, com um 

olhar voltado para a teoria da semiótica de Charles Sanders Pierce, por concordarmos 

com o filósofo norte-americano em seu postulado de que “a semiótica acaba de uma 

vez por todas com a idéia de que as coisas só adquirem significado quando traduzidas  

sob a forma de palavras” e da semiologia de Ferdinand de Saussure, por entendermos 

esta, como uma leitura dos processos significativos do mundo. 

Discordamos, porém, do lingüista suíço, em relação à sua teoria segundo a qual 

o signo se registra apenas através do processo comunicativo verbal.

As  passagens  referidas  em  ambas  as  obras  representam  uma  mensagem 

civilizacional, cada qual reportada à sua época, segundo a escritura do seu autor, e o 

contexto no qual  este  estava então  inserido bem como,  o lugar  que a  sua literatura 

ocupava ou pretendia ocupar na sociedade.

Nos apoiamos na pesquisa de dissertação  de Denise Pahl Schaan defendida 

pela PUC- Rio Grande do Sul, na qual Schaan faz um profundo estudo dos motivos da 

arte  da  cerâmica  marajoara  como  veículo  de  comunicação  visual  da  comunidade 

indígena, por reconhecermos no seu trabalho  importância para os estudos culturais de 

um povo quase extinto no Brasil.

De  acordo  com  a  pesquisadora   a  pintura  corporal  dos  Índios  pode  ser 

compreendida  como  uma  linguagem  iconográfica  representativa  da  cultura  de  cada 

nação a que pertencem. Os desenhos, o jeito que o povo indígena entende sua origem 

evidencia  o  pensamento  seu  pensamento,  profundamente  místico  e  repleto  de 

simbologia, objetivando boa sorte na caça, na pesca, na vida da tribo e com verdadeira 
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interação com a natureza. A linguagem das pinturas do corpo funciona da mesma forma. 

Os desenhos, as pinturas, os enfeites e outros objetos transmitem os padrões fiéis do 

modo de viver dos indígenas, em sintonia com o mundo que os cerca. Geração após 

geração, ou o que restou das gerações indígenas. Só podemos compreender o processo 

cultural dos povos  aborígines de nossas terras (falando-se aqui ao nível de Brasil, por 

exemplo)  através  do  estudo  desses  traços  simbólicos,  visto  que  muitas  das  nações 

indígenas  foram  extintas.  Destes,  os  que  conseguiram  escapar  das  doenças  e  da 

escravidão  foram submetidos  a  um poderoso  processo  de  deculturação  forçada  pela 

civilização contemporânea, ou seja, perderam os seus valores culturais e, com isso, a 

sua  identidade  histórica,  deixando  de  ser  "índios"  sem  alcançarem  os  direitos 

conquistados pelos homens brancos.

Schaan registra ainda,  que a pintura no corpo do índio traz em si linguagens 

próprias  a  cada  situação:  Pintam o corpo para  enfeitá-lo,  mas  pintam também para 

defendê-lo contra o sol, os insetos e os espíritos maus. E para revelar de quem se trata, 

como está se sentindo e o que pretende. As cores e os desenhos ‘falam’, transmitem 

informações convencionadas a cada comunidade. A pintura corporal é uma forma de 

comunicação visual entre eles que podem representar inclusive, o estado de espírito do 

individuo: Nos dias comuns a pintura pode ser bastante simples, porém nas festas, nos 

combates, mostra-se requintada, cobrindo também a testa, as faces e o nariz.

 Boa tinta, boa pintura, bom desenho garantem boa sorte na caça, na guerra, na 

pesca, na viagem. Cada tribo e cada família desenvolvem padrões de pintura fiéis ao seu 

modo de ser. 

A disposição e as cores das penas do cocar não são aleatórias. Além de bonito, 

ele indica a posição de chefe dentro do grupo e simboliza a própria ordenação da vida 

em uma aldeia. Segundo  Schaan, nos costumes dos índios  Kayapós, por exemplo, o 

verde do cocar representa as matas, que protegem as aldeias e ao mesmo tempo são 

moradas dos mortos e dos seres sobrenaturais. 

A  cor  mais  forte,  o  vermelho  que  fica  no  centro  do  cocar  dessa  tribo,  é 

representativa do domínio masculino, representa a casa dos homens, que fica bem no 

coração da aldeia, presidida apenas por homens. Aí eles se reúnem diariamente para 

discutir caçadas, guerras, rituais e confeccionar adornos, como colares e pulseiras. O 

amarelo refere-se às casas e às roças, áreas dominadas pelas mulheres. Nesses espaços, 
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elas  pintam  os  corpos  dos  maridos  e  dos  filhos,  plantam,  colhem  e  preparam  os 

alimentos. Todas as choças têm a mesma distância em relação à casa dos homens.

Schaan cita Lévi Strauss (1975), antropólogo francês que esteve entre os índios 

brasileiros em 1935. O qual afirma que
As pinturas do rosto conferem, de início, ao indivíduo, sua dignidade de ser humano; 
elas operam a passagem da natureza à cultura, do animal estúpido ao homem civilizado. 
Em  seguida,  diferentes  quanto  ao  estilo  e  à  composição  segundo  as  castas,  elas 
exprimem, numa sociedade complexa, a hierarquia do status. Elas possuem assim uma 
função sociológica.

Nas sociedades indígenas que não conhecem a escrita, a pintura e os grafismos 

são partes de um poderoso sistema de comunicação, diz Schaan a respeito das tradições, 

dos mitos, da história do grupo.

O corpo é um meio material  utilizado por essas tribos como veículo de sua 

mensagem visual. Em Ubirajara, romance indianista de  José de Alencar, o guerreiro 

Jaguaré, que mais tarde passa a se chamar Ubirajara, reconhece que a índia Araci, pela 

qual se apaixonou à primeira vista, pertencia à tribo dos índios Tocantins pela cor da 

faixa presa acima do joelho da jovem. A fita representa a pureza da virgem índia e 

indica que ela não poderia ser tocada por outro homem, além de seu noivo na noite de 

núpcias. E as cores indicam a qual aldeia pertence. É, portanto, através da linguagem 

icônica que o jovem guerreiro identifica a que tribo pertence a bela desconhecida que 

encontra na mata, e por quem se apaixona. Vejamos o trecho do encontro entre Jaguaré 

e Araci. 

Salta uma corsa da mata e veloz atravessa a campina.
Mais veloz a persegue gentil caçadora com a seta embebida no arco flexível. 
Ergue-se  Jaguaré.  Seu  olhar  ardente  voou,  sôfrego  de  encontrar  o  inimigo  que  lhe 
tardava. Avistando uma mulher, a alegria do mancebo apagou-se no rosto sombrio.
Pela faixa cor de ouro, tecida das penas do tucano, Jaguaré conheceu que era filha da 
valente nação dos Tocantins, senhora do grande rio, cujas margens ele pisava.
A liga  que cingia  a  perna esbelta  da estrangeira  dizia que nenhum guerreira  jamais 
possuíra a virgem formosa.

Araci, por sua vez, reconhece a que tribo pertence Jaguaré pelo cocar que ele 

usava:
-  Guerreiro Araguaia, pois vejo pela pena vermelha de teu cocar que pertences a essa 
nação valente; se pisas os campos dos tocantins como hóspede, bem-vindo sejas; mas se 
vens como inimigo, foge, para que tua mãe não chore a morte de seu filho e tenha quem 
a proteja na velhice.

Destacamos uma passagem do Capítulo II do romance  Iracema, também de 
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Alencar,  na qual  podemos  reafirmar  a linguagens  dos  símbolos  indígenas.  O trecho 

abaixo transcrito se refere ao arrependimento de Iracema pelo fato de ter ferido Martim, 

e logo depois ter percebido que ele não era inimigo:
A mão que rápida ferira,  estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. 
Depois Iracema quebrou a flecha homicida: deu a haste ao desconhecido, guardando 
consigo a ponta farpada.
O guerreiro falou:
-Quebras comigo a flecha da paz?
-Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas 
matas, que nunca viram outro guerreiro como tu?

Segundo  explicação  do  próprio  autor,  em  nota  de  rodapé,  quebrar  a  seta 

significa, entre os Índios, a maneira simbólica de estabelecerem a paz entre tribos ou 

guerreiros inimigos.

No Capítulo III,  Iracema acende o “fogo da hospitalidade”, outra simbologia 

veiculada nas aldeias e comunidades indígenas. Enfim, inúmeras são as imagens que 

podemos destacar  na obra  Iracema  para resgatar a linguagem simbólica desse povo. 

Para já, nos limitaremos às pinturas no corpo do guerreiro Martim, a fim de traçarmos 

um paralelo com os desenhos no escudo do Herói da Eneida.

Assim, através dos símbolos e ícones a serem identificados nas representações 

pictóricas no corpo, podemos desvendar significados que contribuem para entender a 

cultura  de  um  povo  em  extinção.  A  partir  de  tal  linguagem,  podemos  inferir 

comportamentos  e padrões culturaiNo capítulo XXIV, Martim pinta o corpo com as 

cores representativas da grande nação Pitiguara, tribo a qual pertencia seu fiel amigo 

Poti. Nesse gesto, Martim indicia sua vontade de ser acolhido como novo cidadão na 

pátria do amigo Poti e da esposa Iracema como sua nova pátria.  “O estrangeiro tendo 

adotado a pátria da esposa e do amigo, devia passar por aquela cerimônia, para tornar-se 

um guerreiro vermelho, filho de Tupã”.(Iracema. 20. ed. Ática,1989. p.67)

Perpassa por toda a obra  Iracema a misticidade que envolve os rituais 

simbólicos  da  cultura  do  índio.  Contudo,  elegemos  apenas  o  capitulo  XXIV,  como 

objeto  desse  estudo,  no  qual,  por  meio  de  uma  linguagem  icônica,  Alencar  deixa 

registrado em sua obra o modo de vida do povo indígena. Cada traço desenhado no seu 

corpo da personagem Martim Soares Moreno, durante um ritual  no qual o guerreiro 

adota a irmandade da tribo pitiguara, mostra-se repleto de simbologias e nos possibilita 

a interpretação de parte da história da nação aborígine: seus costumes, suas crenças, 

seus mitos, seu viver em comunidade, bem como o modo peculiar de cada tribo  contar 
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a sua origem, e  do mundo, do cosmos. Enfim, através de tal linguagem, manifesta-se 

como funciona o pensamento nativo.

Vejamos a mensagem das  seguintes passagens: “Iracema preparou as tintas. O 

chefe, embebendo as ramas da pluma, traçou pelo corpo os riscos vermelhos e pretos, 

que ornavam a grande nação pitiguara”. (Ib.)

As cores vermelha e preta representam aqui o sentido de pertencimento a uma 

determinada  nação.  Não  são  utilizadas  apenas  como  arte  ornamental  no  corpo  do 

guerreiro, mas como signo indicial da tribo pitiguara.

E o ritual continua: “pintou na fronte uma flecha e disse: Assim como a seta 

traspassa o duro tronco, assim o olhar do guerreiro penetra n’alma dos povos”.(Ib.) A 

seta pintada na testa de Martim é referencia  simbologia de um olhar, forte, marcante e 

determinado, como deve ser o olhar de um líder. Assim também ocorre em cada detalhe 

pintado no corpo do novo cidadão. 

Cada signo e motivo pintados guardam em si a representação simbólica de uma 

qualidade ou virtude guerreira: “no braço pintou um gavião”, simbolizando a rapidez e 

precisão com que abateria de um só golpe o inimigo; “no pé esquerdo pintou a raiz de 

um coqueiro”, para afirmar quão firme é o pé do guerreiro, ao sustentar a robustez do 

corpo, e no “pé direito pintou uma asa”, símbolo de rapidez, para indicar que ninguém 

se  comparava  ao  guerreiro  em velocidade.  É  interessante  lembrar  que  aqui  o  herói 

retoma Mercúrio, mensageiro dos deuses, que transportava nos pés sandálias com asas. 

“Iracema tomou a rama da pena e pintou uma abelha sobre folha de árvore” no 

peito do guerreiro,  simbolizando a doçura do seu amor,  e quebrando, nesse gesto, a 

iconicidade  da  figura  do  herói  de  guerra,  como  símbolo  de  barbárie.  Também  se 

representa neste ato toda a delicadeza feminina, em contraste com a força do guerreiro; 

a doce paz do amor conjugal, em antítese com as violências das lutas travadas; a paz 

necessária ao corpo cansado; o conforto e o equilíbrio que  a figura feminina transmite 

ao voraz guerreiro. 

“-Assim como a abelha fabrica o mel no coração negro do jacarandá, a doçura 

está no peito do mais valente guerreiro” (ib.): A este é necessário o gozo que lhe traz as 

carícias da esposa amada; como elixir vital, o seio da esposa reanima-o e devolve-lhe a 

doçura do amor, ausente durante a guerra:

“Martim abriu os braços e os lábios para receber corpo e alma da esposa”.
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A linguagem expressa nas pinturas e nas cores, ou sistema de significações 

socialmente  compartilhado,  codifica   verdades  históricas,  postas  na obra de Alencar 

como representações culturais da sociedade primitiva da nossa pátria. 

Encontramos no canto VIII da  Eneida um paralelo com passo analisado. As 

pinturas no corpo do guerreiro branco conta os costumes de uma sociedade indígena, tal 

como o escudo do  herói  Enéias  revela,  através  de  desenhos,  a  história  simbólica  e 

gloriosa de Roma.  Enquanto o poeta Virgilio descreve o escudo do herói Enéias e suas 

armas de guerra, paralelamente, nos põe em contato com a História romana, ali gravada 

pelas mãos de Vulcano.  A linguagem utilizada no escudo do herói latino é também 

iconográfica: para agradar a bela Vênus, que o seduzira com o intuito de alcançar do 

esposo que fabricasse armas especiais para seu filho Enéias, o poderoso deus do fogo e 

das armas conta através de belas gravuras feitas no bronze do escudo, a glória do povo 

romano, do próprio Enéias e sua descendência.

Assim como  Iracema, a  Eneida  é plena de simbologias: históricas lendárias, 

mitológicas, religiosas, entre tantas outras. A própria composição da Eneida por si só, 

simboliza o poder imperial de Roma, sob o comando de César Otaviano Augusto. Ao 

compô-la Virgílio tencionava celebrar a grandeza de sua pátria sobre todas as outras. 

A rainha Dido simboliza o poder de Cartago, rival de Roma, que seria por esta 

destruída na terceira das Guerras Púnicas. Mesclando lenda e história, Virgílio aproveita 

o mito de Dido para explicar a rivalidade histórica entre Cartagineses e Romanos. Dido 

também simboliza Cleópatra, rainha do Egito, que se tinha aliado a um general romano, 

Marco António, para resistirem a Roma. Ambos foram derrotados na batalha marítima 

do Ácio, ao largo do delta do Nilo.

Dido simboliza, assim, a mulher misteriosa e sedutora do Oriente, que resiste 

ao poder romano, mas que por ele é submetido. Por metonímia, representa todo o Médio 

Oriente  e  Norte  da  África  que  foram das  últimas  terras  a  serem conquistadas  pelo 

Império Romano.

O príncipe Turno expressa os antecedentes latinos do povo romano, enquanto 

Enéias  simboliza  os  antecedentes  troianos  (que  são  ficcionais).  Enéias  é  uma 

personagem que permite  dar  a Roma uma ascendência  mítica,  juntando-se assim ao 

mito da fundação de Roma por Rômulo e Remo.

Tal  como  no  cocar  dos  chefes  indígenas,  o  capacete  do  herói  Enéias, 
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componente das vestimentas  de guerra,  carrega penas cujas cores fortes espalham o 

terror,  pois  elas  são  ícones  representativos  dos  guerreiros  troianos,  imbatíveis  em 

guerra.  “O capacete cujo penacho espalha o terror e vomita  chama” é mais  que um 

instrumento  de  proteção:  é,  para  o  inimigo,  um  símbolo  fatal,  visto  que  não  era 

conhecida até a chegada do guerreira troiano derrota do seu povo frente aos Gregos. E, 

mesmo com a queda de Tróia esses bravos heróis representavam o poder e a coragem na 

guerra. 

As  penas  do  capacete  não  são  meros  ornamentos,  mas  elementos  de  um 

conjunto  que  comunicam  toda  uma  história  de  vitórias  acumuladas  em  dez  anos 

seguidos de lutas contra o inimigo invasor.

A linguagem iconográfica continua no escudo do herói troiano. O que está dito 

na  écphrasis   desse poderoso instrumento  defensivo,  fabricado por Vulcano,  não se 

expressa  na  linguagem  escrita,  nem  por  palavras  ditas,  pois  são  “indescritíveis  as 

cinzeladas” deste  maravilhoso  elemento  da  vestimenta  guerreira  do  filho  da  deusa 

Vênus. Contudo,
Nele, o deus poderoso do fogo, que não ignora a arte dos vates nem os segredos do 
porvir, havia gravado a história da Itália e os triunfos dos romanos, assim como toda a 
seqüência  dos  futuros  descendentes  de  Ascânio,  e,  por  ordem,  as  guerras  que 
sustentaram. (Eneida. Trad. Tassilo Orpheu Spalding. S. Paulo. Nova Cultural, 2003. 
p.228). 

Através do seu escudo, o herói pôde conhecer todas as glórias futuras de Roma, 

inclusive,  a  sua vitória  na guerra  contra  Turno e  a sua união com uma estrangeira, 

através dos vínculos do himeneu, bem como, a nobreza da sua descendência.  Estava 

representada ali toda a história romana desde sua humilde origem até o grande império 

de Otávio César Augusto. 

O escudo de Enéias  consigna o reconhecimento e gratidão do poeta ao seu 

protetor, o imperador Otávio Augusto. Virgílio havia prometido um templo a Augusto. 

Na Eneida, ele lhe oferece esse templo: simbolicamente, o escudo é o templo prometido 

pelo poeta, no qual ele mostra a vitória de Augusto sobre Marco Antônio na batalha do 

Ácio, cujo pivô fora Cleópatra, tornando-se senhor de todo o poder romano, inclusive, 

“princeps”  em 27  a.C.,  ocasião  em que  recebe  o  nome  de  Augusto  (até  então  era 

somente Otávio). Augusto e seu império estão, portanto, no centro do escudo do herói, 

como uma alta homenagem do poeta romano ao seu imperador.

O deus do fogo representara no meio da batalha gravada no escudo do herói, 
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César, “levado por tríplice triunfo às muralhas de Roma” (Id. p.230) e a morte de seus 

inimigos, Marco Antonio e a própria Cleópatra, vencidos em guerra:  “via-se a própria 

rainha, invocando os ventos(...) o deus poderoso a representara no meio da carnificina, 

pálida pela morte iminente, levada pelas ondas e pelo Iápige(...).” (Eneida. Trad. Tassilo 

Orpheu Spalding. S. Paulo. Nova Cultural,2003. p.230).

Estava gravada também a história da origem lendária de Roma,  fundada na 

lenda de Rômulo e Remo:
Havia gravado uma loba, que acabara de parir, deitada no verde antro de Mavorte;  
suspensos ao redor das suas tetas, dois meninos brincavam e sugavam sem manifestar  
temor (...) (Ib. p.228). 

Esta  é  uma  referência  à  famosa  escultura  da  loba  romana.  Hojem,  a  loba 

capitolina figura como cartão postal de Roma.

Em seguida, se grava no escudo o rapto das Sabinas que se dera durante a 

apresentação  dos  grandes  jogos.  Assim  vai  se  desenhando  a  grandeza  histórica  e 

lendária de Roma, no escudo do herói troiano.
Tais são as maravilhas que Enéias admira no escudo de Vulcano, presente de sua mãe, 
e, sem conhecer esses acontecimentos, alegra-se em ver deles a imagem, carregando nos 
ombros a glória e os destinos dos seus descendentes. (Ib.p.231)

Nas palavras de António Manuel de Andrade Moniz, renomado professor do 

Centro  de  Estudos  de  Culturas  Lusófonas,  “O  escudo  é  algo  simbólico  enquanto 

instrumento defensivo de guerra, não ofensivo, e as epopéias clássicas, desde Homero, 

aproveitam para fazer dele um  ex-libris cultural,  a exemplo,  do de Aquiles,  no qual 

existe a representação de duas cidades: a da guerra e a da paz. Na Eneida a mensagem 

continua”. No escudo de Enéias, portanto, é toda a história de Roma e sua civilização 

que  nele  se  representa:  o  passado,  o  presente  e  o  futuro  ali  se  expressam  numa 

linguagem sígnica, como mensagem civilizacional de um povo grandioso.

Concluímos através deste paralelo, que a écphrasis do escudo do herói Enéias e 

as pinturas no corpo do guerreiro branco Martim, são linguagens simbólicas de culturas 

civilizacionais,  ambas,  fontes  lingüística  e  semanticamente  inesgotáveis  em  suas 

interpretações. O corpo do guerreiro e o escudo do herói são, nas respectivas obras, uma 

espécie de memorial didático, nos quais estão grafados elementos da história cultural de 

povos e  raças  distintas  e  distantes  no plano espaço-temporal,  porém,  bem próximas 

quanto à linguagem mística e simbólica da qual se servem para o registro histórico-
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social.  Claro está que não se esgotam aqui as possibilidades de leituras dos recortes 

feitos  para o nossso estudo.  O que se  fez no presente  trabalho,  através  dos  trechos 

destacados, foi uma tentativa de aproximação entre a Eneida e  Iracema, pelo viés da 

linguagem visual imaginético-comunicativa dos textos.

Após a identificação de elementos comuns na forma de comunicar sentidos da 

linguagem iconográfica  presente  nas  duas  obras,  esperamos  ter  cumprido  de  forma 

satisfatória, nossa pretensão de aproximar através de elementos da semiótica cultural 

duas obras pertencentes a épocas, escolas e estilos literários tão distintos, porém ligadas 

pelo elo comunicativo dos recursos literário do fazer poético.
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