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RESUMO. Este artigo é uma breve pesquisa de teorias sobre a leitura de textos e imagens, 
de dados históricos e uma abordagem sociocultural resumida do povo grego e do romano na 
construção da Arte Clássica. O estudo é complementado pela análise de um texto 
mitológico e de uma imagem a ele referente, cujo propósito é observar os elementos 
vinculados ao processo de leitura, entre a literatura e a pintura, a partir do modo de perceber 
e conceber o mundo entre esses povos. O corpus a ser analisado é uma pintura que 
representa O Rapto de Perséfone e um texto narrativo sobre esse episódio na Mitologia grega. 
Ambos servem a um confronto que mostra a relação entre as duas artes e as suas 
transposições; ao leitor/receptor, as possíveis percepções e analogias a partir dos signos 
visuais e linguísticos oferecidos.  
Palavras-chave: leitura, texto, imagem, perséfone. 

ABSTRACT. Literature and Image represented in the Classic Art: An analysis 

Persephone’ abduction. This article is a brief theory’s research about the reading of texts and 
images, historic topics and a social-cultural summary approach of Greek and Roman 
peoples in the Classic Art construction. The study is complemented by the analysis of a 
mythological text and a reference image, of which purpose is to observe the elements linked 
to the process of reading, between literature and painting, from the way to perceive and to 
conceive the world among these peoples. The corpus to be analyzed is a painting that 
represents Persephone’s abduction and a narrative text about this episode in the Greek 
Mythology. Both serve to a comparison that shows a relationship between the two arts and 
their transpositions; to the reader/receptor, the possible perceptions and analogies from the 
visual and linguistic offered signs. 
Key words: reading, text, image, persephone. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

Sabemos que a leitura de uma imagem pictórica 
não se desassocia da leitura de um texto literário na 
busca da sua compreensão e interpretação. Sendo a 
palavra comum a ambas na formulação de um texto 
na mente humana, ela é o instrumento utilizado para 
traduzir os traços presentes em uma obra de arte. 
Assim, uma relação entre literatura e imagem é 
possível, se respeitadas e observadas as devidas 
metodologias de leitura. 

Escritores e pintores trocam experiências na 
confecção de suas obras, e, se nós observarmos com 
atenção, podemos notar que elas têm sua base em uma 
narrativa, seja ela imagética ou textual, a partir do que 
ocorrem as transposições criadas pelo artista, por 
exemplo, o tema de uma poesia extraído de uma pintura, 
ou vice-versa, o que nos garante a sua cumplicidade. A 
intertextualidade que apresentam é muito acentuada, 
principalmente, na expressão de temas universais, sobre 
o que sobrevive a inspiração artística. 

A identificação entre a literatura e a pintura é o 
objetivo almejado neste estudo. Isso se faz dentro de 
um contexto resumido, capaz, porém, de mostrar, de 
analisar e de concluir com objetividade que, desde os 
tempos mais remotos, elas caminham paralelamente 
na busca de transmitir uma mensagem por meio da 
expressão artística. 

Para esse procedimento, limitamos-nos à Arte 
Clássica e tomamos para a análise uma pintura e um 
texto da arte grega, os quais se transpõem e se 
correspondem, assim como textos teóricos, sob a 
visão de consagrados escritores que dão sustentação 
aos argumentos deliberados no conteúdo deste 
artigo, como Cheney, Praz, Bosi, Joly, Iser e outros. 

Embora tenhamos conhecimento da importância e 
do esplendor da escultura e da arquitetura desse 
período, damos enfoque maior à pintura, o que nos 
facilita a leitura do texto e da imagem então propostos. 
Trazemos dados e informações sobre as primeiras, 
visto que são apropriadas às perspectivas do tema 
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discutido, como também partes relevantes do texto 
narrativo que elucidam a constituição do mito. 

A partir da apresentação do contexto a que se 
refere o propósito desta pesquisa, segue a análise 
descritiva e comparativa que confronta texto e 
imagem do mito O Rapto de Perséfone.  

Base teóricaBase teóricaBase teóricaBase teórica    

Este estudo tem por base uma pesquisa que 
abarca assuntos sobre a História grega e a romana, as 
vitórias e derrotas desses dois povos, assim como a 
sua religião e a sua cultura de um modo geral. Esse 
contexto, certamente, influenciou e constituiu o 
elemento material para o desenvolvimento e a 
criação da Arte Clássica.  

Buscamos, ainda, idéias e perspectivas de 
teóricos, como Praz (1982), que assinala uma 
misteriosa relação, na expressão da inspiração 
artística, entre a pintura e a poesia, no capítulo Ut 
pictura poesis. Já Manguel (2001), ao abordar a 
imagem como narrativa e mencionar uma inter-
relação entre ambas, propõe que, quando a 
captamos, assim como o discurso que usamos, ela 
está em constante transformação, de acordo com os 
nossos sentidos, de acordo com a nossa vivência. 
Essa configuração nos leva a perceber a estreita 
cumplicidade entre as duas artes, dentro da visão e 
contemporaneidade em que são  estudadas. 

Em Bosi (1989), lemos que o processo artístico 
acontece em três momentos: o fazer, o conhecer e o 
exprimir, dimensões presentes e vivas nas obras de 
arte. Desse modo, entendemos que a arte é 
construída, o que envolve artigo para transformá-la, 
isto é, dar nova vida, novo sentido e nova forma 
àquilo que está na natureza e na vivência de um 
povo. A arte é conhecimento, pois o artista se 
apropria das técnicas existentes, podendo recriá-las e 
acrescentar-lhes a sua criatividade. A arte é também 
expressão, é a exteriorização da imagem que o artista 
criou, elaborou e internalizou de acordo com a 
natureza e a sociedade de seu tempo. 

Para Joly (2001, p. 42), “uma análise não deve ser 
feita por si mesma, mas a serviço de um projeto”, ou 
seja, a análise da imagem se baseia na perspectiva de 
que ela não está pronta, mas é construída pelo 
espectador/leitor, que deverá fazer suas inferências a 
partir de seus conhecimentos e percepções. É 
preciso, no entanto, o reconhecimento e a 
interpretação, por parte do analista, que consiste em  

[...] decifrar as significações que a ‘naturalidade’ 
aparente das mensagens visuais implica [...] alvo 
espontâneo da suspeita daqueles que a acham 
evidente, quando temem ser ‘manipulados’ pelas 
imagens (JOLY, 2001, p. 43).  

Entendemos, nesse plano, que, como a imagem 
parte do mundo real, ela passa pelo filtro do 
espectador/leitor e é transformada em mais uma 
leitura, pois, de acordo com o seu conhecimento de 
mundo e da sua cultura, significantes diferenciados e 
variados estão envolvidos. Por outro lado, ele não se 
pode deixar conduzir pela primeira impressão que a 
imagem possa lhe causar, mas desvendar o(s) 
significado(s) que estão associados a ela, obedecendo 
aos critérios adequados. 

De acordo com Iser (1996), o ato da leitura, mais 
propriamente do texto literário, pressupõe a 
existência de um leitor implícito como proposta 
ideal. Tal se procede na própria estrutura textual, 
pois há lacunas quanto ao sentido/significado de cada 
texto que serão preenchidas pelo leitor. Desse modo, 
“a concepção do leitor implícito designa então uma 
estrutura de texto que antecipa a presença do 
receptor” (ISER, 1996, p. 73). É este leitor que 
atualiza o texto e lhe dá realidade no ato da leitura, 
seguindo as pistas deixadas pelo próprio texto e 
utilizando os procedimentos devidos, ou seja, cada 
gênero textual comporta diferentes instrumentos 
para alcançar a sua interpretação, o seu sentido.  

Assim como há pluralidade de leituras da 
imagem segundo Joly (2001), em Iser (1996), 
encontramos a mesma idéia em relação à leitura de 
um texto, porquanto cada leitor traz uma recepção 
individualizada, a partir de seu conhecimento de 
mundo. Mas, acima de tudo, está a questão do 
repertório, que implica ao espectador/leitor 
formação e informação sobre o assunto abordado, 
isto é, conhecer o processo e a técnica para ler o 
texto e a imagem, de modo a não incorrer em 
achismos, característica que não deve substituir o 
conhecimento. 

Contexto histórico e sociocultural da Arte Clássica Contexto histórico e sociocultural da Arte Clássica Contexto histórico e sociocultural da Arte Clássica Contexto histórico e sociocultural da Arte Clássica     

Para falarmos de Arte Clássica, em primeiro 
lugar, temos de esclarecer que, quando falamos de 
arte, de um modo geral, ela é compreendida pela 
maioria das pessoas como as artes visuais mais 
comuns: a pintura, a escultura e a arquitetura. Mais 
precisamente ao termo clássico, fazemos referência 
à arte que compreende o período áureo das artes 
grega e romana, pela sua magnitude até nossos dias. 
Esta afirmação está presente entre a maioria dos 
críticos e autores, como Cheney (1995), Woodford 
(1982) e outros que escreveram sobre ela.  

É necessário, também, fazermos uma pequena 
abordagem sobre a História e a cultura dos povos 
grego e romano, para podermos entender como a 
arte era diretamente influenciada pelo contexto 
sociocultural.  
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GréciaGréciaGréciaGrécia    

A civilização grega tem sua origem na Ilha de 
Creta, no Mar Egeu, com o comércio marítimo e 
com a chegada de alguns povos indo-europeus à 
Grécia, atraídos pelo esplendor da civilização 
cretense. A fundação de Atenas ocorre mais ou 
menos 1.700 a.C., com os jônios, que expandem seu 
território até a Ásia Menor e fundam outras cidades 
importantes. Os dórios, famosos pelo seu espírito 
guerreiro, fundam Esparta por volta de 1.200 a.C., 
mas destroem grande parte da civilização existente. 

Embora tenhamos esses dados históricos sobre a 
formação da civilização e do povo grego, as lendas e os 
mitos narrados nos poemas atribuídos a Homero são o 
elemento que muito contribuiu para o que sabemos até 
hoje. Essas narrativas ajudaram também a padronizar a 
língua grega: a Ilíada narra a Guerra de Troia, as 
comunidades e o modo como viviam os gregos da 
época; a Odisseia, as aventuras do herói Ulisses e seus 
guerreiros na viagem de volta ao reino de Ítaca.  

Os gregos admitiam vários deuses, dotados de 
qualidades e defeitos como os homens e, assim, 
envolviam-se em aventuras, o que originou as 
narrativas mitológicas. As divindades habitavam o 
Monte Olimpo, com Zeus, o deus supremo. Havia 
ainda os semideuses, ou heróis, que se situavam 
entre os homens e os deuses, como Hércules, 
Aquiles, Odisseu e outros. Estes eram mortais, 
porém capazes de realizar prodígios como os deuses. 

A invasão dórica, segundo Cheney (1995), trouxe 
um período de estagnação na Grécia, do século XI ao 
VII a.C. A população mais empobrecida voltou à 
atividade artesanal e houve muitas disputas pelas 
terras. Esse processo resultou na formação das 
cidades-estados, e a nova organização social é marcada 
por trabalhos braçais, homens escravizados e o 
crescimento do artesanato, das atividades agrícolas e 
pastoris, sem, no entanto, diminuir a movimentação 
comercial no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo.  

Entre os séculos VII e VI a.C., apesar da sua 
divisão política semi-independente, a Grécia tinha 
uma unidade evidente, o que pode ser observado nos 
objetos de arte, como: os temas, os carros de corrida, 
as figuras atléticas, os deuses e semideuses.  

Da pintura grega muito pouco sobreviveu: pouco 
dos grandes murais, algumas pinturas de tumbas dos 
séculos IV e III a.C., especialmente na Macedônia. 
Para sabermos as características dessa arte, recorremos 
a três fontes de informação: as pinturas em cerâmica, 
as cópias de pinturas feitas pelos romanos e as 
descrições feitas por escritores antigos, como Plínio, 
Vitrúvio e outros, segundo Woodford (1982). 

As obras da arte grega traziam um “espírito de 
limpidez e a atmosfera suave de vida plena e de 

convicções pagãs” (CHENEY, 1995, p. 197), pois os 
artistas não eram submissos aos sacerdotes e aos reis, 
mas tiravam as idéias da filosofia racionalista e 
humanista dominante; assim, eram fiéis ao objeto. 

Se aos povos anteriores bastavam alguns deuses 
para explicar os fenômenos do mundo, a arte grega  

[...] visava o  homem, seus feitos, seus prazeres, suas 
formas, a idealização de seus aspectos exteriores [...] 
a primeira tentativa de empregar o pensamento 
lógico na solução dos problemas humanos 
(CHENEY, 1995, p. 198).  

O homem analisa o mundo, indaga as causas. 
Com os gregos, o homem cresce e desenvolve suas 
capacidades. Nasce o espírito científico. Essa 
liberdade, porém, viu-se logo presa aos aspectos 
objetivos, à cópia, às emoções comuns e racionais, à 
idealização dos atributos físicos, principalmente na 
escultura.  

A pintura é a atividade artística que distingue os 
vasos gregos produzidos para armazenagem, nos 
quais as imagens revelam os gostos, as crenças da 
classe dos nobres livres que governavam as cidades 
gregas, com base na vida, religião e representação:  

[...] a mais típica e mais importante das realizações 
helênicas são os vasos pintados que nos mostram os 
gregos na sua realidade, ilustrando as suas 
preocupações, a exuberância ocasional de suas 
emoções, seu culto, mais dos heróis que dos deuses, 
suas festas, suas caçadas, seus amores e suas 
atividades industriais (CHENEY, 1995, p. 205). 

Como arte, revela-se requintada, agradável à vista. 
Essas pinturas representam os semideuses homéricos e 
olímpicos, reis e guerreiros mitológicos, heróis e cenas 
de Homero, de Ésquilo e de Sófocles, assim como 
cenas do cotidiano. Mais tarde, o realismo registra  

cenas íntimas e familiares, [...] de jogos atléticos, de 
funerais, de comédia ou de banhistas [...] de deuses e 
heróis, sátiros perseguindo relutantes ou 
convidativas mênades, lendas da guerra de Troia, 
Argonautas, Amazonas (CHENEY, 1995, p. 207). 

As pinturas e os desenhos eram estilizados e, muito 
recentemente, passaram a ser apreciados como arte 
pelo objeto em si. Os críticos antigos exigiam a 
perfeição da figura humana. Como as personagens 
pintadas não alcançavam esse patamar, pois as figuras 
eram rígidas, deformadas, sem profundidade e 
modelação, eram consideradas arte menor.  

No século VI a.C., os artistas eliminam a 
moldura geométrica e os motivos se tornam mais 
interessantes e convincentes. Eles dominam a 
técnica das figuras em preto e vermelho: nos matizes 
de terra vermelha e do preto.  

As figuras negras eram pintadas em silhueta, 
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marcando seus contornos com um instrumento 
afiado que removia a tinta ao longo da incisão para 
deixá-los bem nítidos, depois se pincelavam branco e 
vermelho para obter as cenas mais coloridas.  

Segundo Cheney (1995), Exékias (540-530 a.C.) 
era famoso por ser habilidoso como desenhista e na 
arte de preencher espaços de decoração, o que se 
confirma na Figura 1, pintura de Dionísios 

navegando, em uma taça rasa de duas alças: alguns 
delfins e folhas e cachos de uvas tranformados em 
ornamentação. Clítias (570-560 a.C.), outro artista 
da época, exibe uma técnica diferente da naturalista 
de Exékias e a ele se atribui a autoria do vaso 
François, Figura 2, cuja pintura mostra uma série de 
episódios lendários em dez cenas processionais, 
encaixadas em cinco faixas no contorno do vaso, 
com mais ou menos 250 figuras. Para Cheney 
(1995), os desenhos apresentam precisão quanto à 
expressão do movimento. A Figura 3, parte da 
decoração do vaso François, é a representação de Ájax 
carregando o cadáver de Aquiles. As linhas 
entalhadas sugerem movimento e a expressão das 
personagens, por exemplo, o esforço de Ájax e a 
expressão de seus olhos abertos e os de Aquiles, 
morto, fechados. 

 

 
Figura 1. Dionísios Navegando. 

 
Figura 2. Vaso François. 

 
Figura 3. Ájax e o cadáver de Aquiles. 

As figuras vermelhas apresentam a inversão do 
esquema cromático anterior. De acordo com 
Woodford (1982), elas são da cor da cerâmica, o que 
significa maiores facilidades ao artista, pois o pincel 
podia tomar o lugar da ferramenta afiada nas 
incisões. As figuras ficaram mais vibrantes sobre o 
fundo preto e possibilitavam a diversidade de 
pormenores com o uso dos pincéis. Em alguns 
vasos, o fundo negro preenche o contorno das 
figuras.  

Assim, o vermelho da cerâmica era o espaço das 
figuras, com seus desenhos e detalhes. Ocorre, nesse 
processo, a diferenciação da luz, da sombra e do 
colorido. Eutímides (590 a.C.) buscava a 
representação tridimensional das figuras, com a 
sugestão de volume por meio da redução de suas 
dimensões, segundo Woodford (1982). Podemos 
observar o efeito dessa técnica na Figura 4  
(530 a.C.), Palas Atena, deusa protetora de Atenas, 
cuja autoria se atribui ao Pintor de Berlin, ou na 
cena da Figura 5, pintor de Brigo. Trata-se de uma 
cena do cotidiano em que uma moça segura a cabeça 
de um homem, possivelmente bêbado, enquanto ele 
vomita. Há uma produção rica e harmoniosa nos 
detalhes das roupas. 

 

 
Figura 4. Palas Atena. 
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Figura 5. Homem vomitando. 

Estão presentes nas duas últimas figuras a 
dramaticidade e as formas decorativas. Observamos a 
influência dos modelos clássicos, mas o artista busca 
representar as emoções humanas, colocando traços 
realistas. 

No século V a.C., de Sócrates e Platão, quando 
terminaram as guerras greco-pérsicas, Péricles governa 
e reurbaniza Atenas, dispensa proteção às Letras e às 
Artes; é o período mais brilhante da civilização grega. 
Além disso, sob a orientação do artista Fídias, foram 
construídos templos e estátuas. De acordo com Rufach 
et al. (1990), nesse século, acentua-se a perspectiva e a 
tridimensionalidade, a ilusão de espaço.  

No século IV a.C., período helenístico, destaca-
se o pintor de murais Polignoto, que se dedicou a 
representar o caráter humano e, nessa fase, quando 
já se estudavam  

[...] os efeitos da luz refletida e do contraste entre o 
claro e o escuro. [...] nas suas pinturas há uma 
sugestão da existência do próprio espaço e do fato de 
as figuras estarem situadas nele (WOODFORD, 
1982, p. 49).  

A pintura grega passou por algumas etapas, sem, 
no entanto, alcançar grandes aptidões. As cores 
basicamente se restringem ao vermelho, preto, 
branco, amarelo e às misturas. Até o período 
helenístico, os temas mitológicos dominavam a 
pintura, segundo Woodford (1982), mas, por outro 
lado, serviram de modelo e inspiração ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das artes 
romanas. Essa ideia se estendeu à escultura, de que 
fizeram largamente uso para alcançar os níveis de 
aperfeiçoamento que são padrão até nossos dias.  

Nas várias etapas, a escultura buscou, também, o 
ideal de beleza. Essa evolução pode ser notada se 
compararmos as Figuras 6, 7 e 8. O estilo 
denominado severo substitui o arcaico, com o domínio 
do espaço e do movimento, representado pelo 
melhor exemplo, Discóbolo de Mirón (Figura 8), cópia 
romana do original grego. 

 
Figura 6. Curo do século VII a.C. 

 

 
Figura 7. Rapaz de Crítio. 

 

 
Figura 8. Discóbolo de Mirón. 

É bem marcada a mudança na escultura, 
principalmente no período helenístico, entre os 
séculos III e I a.C., quando o artista procurava dar 
um toque de maior naturalidade aos movimentos, a 
uma expressão facial mais acentuada, somado aos 
efeitos realistas e dramáticos, de acordo com Rufach 
et al. (1990), como podemos observar na Vitória de 
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Samotrácia (Figura 9), em que o movimento da figura 
se equilibra no espaço, e na Vênus de Milo (Figura 
10), na qual há o contraste da delicadeza do corpo 
com a rigidez das pregas da roupa. 

 

 
Figura 9. Vitória de Samotrácia. 

 

 
Figura 10. Vênus de Milo. 

Dessa forma, percebemos que a influência da arte 
grega se deve à racionalidade e ao equilíbrio, 
privilegiando a estética do humano e da beleza. 

Com o declínio das cidades gregas, o rei Felipe 
da Macedônia apoderou-se da Grécia. Seu filho, 
Alexandre Magno, deu continuidade às conquistas, 
formando o Império Macedônio. Com sua morte, 
em 323 a.C., aconteceu a divisão do império e os 
romanos se apoderam dos territórios. 

RomaRomaRomaRoma    

A Grécia passou, então, a ser dominada por 
Roma, e sua arte, já conhecida por vários povos, era 
também admirada pelos romanos. No período 
helenístico, a arte romana tinha na arte grega a 
técnica e sua fonte de inspiração. Os mitos e as 
lendas gregas continuaram integrados na cultura 
romana, apesar de as personagens assumirem outros 
nomes e novos cenários serem propostos. Os 

romanos tinham a sociedade dividida em duas 
classes: os nobres e os plebeus, sob o governo de um 
rei. A religião era politeísta, e seus deuses eram 
semelhantes aos dos gregos.  

O Império Romano se expande, os romanos 
dominam o Mar Mediterrâneo e se tornam 
comerciantes. Com as conquistas territoriais, 
importaram e copiaram as obras arcaicas, as clássicas 
e as helenísticas, segundo Rufach et al. (1990). Dessa 
forma, a arte grega tem continuidade na arte romana, 
e os intelectuais e artesãos gregos são largamente 
valorizados e contratados pelos romanos. 

Na arquitetura, os romanos criam seu próprio 
estilo. Eles rompem com a estrutura grega vertical-
horizontal e sistematizam o arco e a abóbada. Na 
escultura, enquanto os gregos buscavam a perfeição, 
uma cópia idealizada da personagem, os romanos 
tinham no retrato a cópia, uma imagem fiel da 
personagem, de pessoas famosas, como observamos 
na Figura 11, de Augusto, primeiro imperador 
romano. Eles criaram também o relevo narrativo, a 
expressão de fatos históricos, guerras, procissões etc., 
segundo Woodford (1982), como na Figura 12, 
detalhe da Coluna de Trajano. 

 

 
Figura 11. Augusto. 

 

 

Figura 12. Coluna de Trajano. 
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Na pintura, destacam-se os murais decorativos, a 
pintura nas paredes das residências, com variados 
temas, cenas do cotidiano, guerras, natureza morta, 
retratos. A pintura romana, na sua maioria, era cópia 
dos gregos, mas sua arte era mais voltada para os 
fatos, rostos ou paisagens. Os artistas interessavam-
se pelo espaço e, assim, desenvolveram a técnica do 
ilusionismo, como podemos notar na Figura 13. Essa 
arte sobreviveu e nos proporcionou conhecer 
trabalhos originais gregos, mas alguns são 
reconhecidamente criações romanas, com total 
independência do helenismo, segundo Rufach et al. 
(1990). Os pormenores observados e produzidos 
pelos romanos são evidentes, por exemplo, nos 
traços do rosto do rapaz de barba (Figura 14), cujo 
olhar nos conduz a uma leitura da sua real 
naturalidade. 

 

 
Figura 13. Natureza morta - pêssegos. 

 
Figura 14. Rapaz barbado. 

No século III, o Império Romano entra em crise 
política e econômica, em decorrência da má 
administração e dos gastos excessivos. Cai a 
produção agrícola e, consequentemente, os tributos 
das províncias. Assim, vem o seu enfraquecimento, 
abrindo as fronteiras para novos invasores. Povos 
germânicos, como os visigodos, suevos, saxões e 
outros, chamados povos bárbaros, invadem seus 
domínios e, em 476, acaba o Império; é o final da 
Antiguidade e início da Idade Média. 

No contexto acima exposto, fundamentamos, no 
tópico a seguir, a análise proposta como constatação 
da íntima relação entre a literatura e a pintura, cujos 
elementos narrativos se identificam à medida que o 

leitor/expectador encaminha sua leitura. Com base, 
então, na configuração do pensamento mítico, com a 
intervenção dos deuses, buscamos compreender as 
mudanças provocadas na natureza e na vida desses 
povos, pois esse período, que antecede o 
pensamento filosófico, entende e explica o cosmos e 
os eventos naturais, muitas vezes, por meio de mitos 
e lendas. 

Análise do texto mitológico e da imagem de Análise do texto mitológico e da imagem de Análise do texto mitológico e da imagem de Análise do texto mitológico e da imagem de O Rapto O Rapto O Rapto O Rapto 

de Perséfonede Perséfonede Perséfonede Perséfone    

O politeísmo praticado na Grécia Antiga, suas 
lendas e mitos foram criados e passados através das 
gerações, que se utilizaram desses elementos para 
explicar a realidade e os fenômenos da natureza. 
Assim, é-nos sugerido que o mito do nosso objeto 
de análise é a forma que os gregos encontraram para 
explicar o ciclo das estações do ano. 

O Rapto de Perséfone (Figura 15) é a mais 
importante pintura grega, parte do único mural 
remanescente do século IV a.C. (340-330), que, 
segundo Beckett (1994), foi encontrada em 1976, na 
parede do local funerário onde foi enterrado o rei 
Felipe II da Macedônia. 

 

 
Figura 15. O Rapto de Perséfone. 

De acordo com Brandão (1997), O Rapto de 
Perséfone é parte central do mito de Deméter, deusa 
da fertilidade e mãe de Perséfone. Em Homero, na 
Odisseia, V, 125, o mito olímpico, mais tarde 
codificado por Hesíodo, traz Zeus como esposo de 
Deméter, com quem teria tido Core, que depois 
recebera o nome Perséfone. Na literatura latina, ela 
recebe o nome de Prosérpina, cujo culto mais solene 
acontecia na Sicília. 
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Deméter, [...] filha de Crono e Réia é 
essencialmente a deusa do trigo, tendo ensinado aos 
homens a arte de semeá-lo, colhê-lo e fabricar o pão. 
[...] As aventuras e os sofrimentos das Deusas 
constituem o mito central, cuja significação 
profunda somente era revelada aos Iniciados nos 
Mistérios de Elêusis. Core crescia tranqüila e feliz 
entre as ninfas e em companhia de Ártemis e Atena, 
quando um dia seu tio Hades, que a desejava, a 
raptou com o auxílio de Zeus. [...] Core colhia flores 
e Zeus, para atraí-la, colocou um narciso ou um lírio 
às bordas de um abismo. Ao aproximar-se da flor, a 
Terra se abriu, Hades ou Plutão apareceu e a 
conduziu para o mundo ctônico.  
[...] No momento em que estava sendo arrastada 
para o abismo, Core deu um grito agudo e Deméter 
acorreu, mas não conseguiu vê-la, e nem tampouco 
perceber o que havia acontecido. Simplesmente a 
filha desaparecera. [...] Somente Hélio, que tudo vê 
[...] cientificou-a da verdade. Irritada contra Hades e 
Zeus, decidiu não mais retornar ao Olimpo, mas 
permanecer na terra, abdicando de suas funções 
divinas, até que lhe devolvessem a filha. 
[...] Construído o santuário, Deméter recolheu-se 
no interior do mesmo, consumida pela saudade de 
Perséfone. Provocada por ela, uma seca terrível se 
abateu sobre a terra. Em vão Zeus lhe mandou 
mensageiros, pedindo que regressasse ao Olimpo. A 
deusa respondeu com firmeza que não voltaria ao 
convívio dos Imortais e nem tampouco permitiria 
que a vegetação crescesse, enquanto não lhe 
entregassem a filha. Como a ordem do mundo 
estivesse em perigo, Zeus pediu a Plutão que 
devolvesse Perséfone. O rei dos Infernos curvou-se à 
vontade soberana do irmão, mas habilmente fez que 
a esposa colocasse na boca uma semente de romã 
[...] e obrigou-a a engoli-la, o que a impedia de 
deixar a outra vida. Finalmente chegou-se a um 
consenso: Perséfone passaria quatro meses com o 
esposo e oito com a mãe. 
Reencontrada a filha, Deméter retornou ao Olimpo 
e a terra cobriu-se, instantaneamente, de verde. 
[...] Perséfone é o grão que morre, para renascer 
mais jovem, forte e belo e, por isso mesmo, ela é 
Core, a Jovem. 
[...] Perséfone foi coagida a comer a semente doce da 
romã, que Hades astutamente lhe colocara na mão: é 
que esta semente, consagrando quem a come aos 
deuses infernais, é símbolo de uma doçura maléfica. 
Tendo-a comido, Perséfone passará e, assim mesmo 
por ’generosa anuência’ de Zeus e de Plutão, um 
terço do ano nas trevas brumosas de Hades e os 
outros dois em companhia dos Imortais 
(BRANDÃO, 1997, p. 290, 292 e 304). 

A narrativa mitológica apresenta uma versão rica 
em detalhes, e a imagem pictórica retrata o momento 
central do rapto. Essa pintura nos mostra com muito 
naturalismo os movimentos de Perséfone sendo 
tragada para o abismo, com os braços estendidos para 

o alto da cabeça, como se tentasse apegar-se a algo 
para não cair. Seu corpo é apoiado pelo braço de 
Hades, envolto em um tecido vermelho, 
provavelmente o manto dele. Segundo Joly (2001), a 
cor vermelha representa, entre outras, a força e a 
violência, características essas pertinentes à cena.  

Tal como o texto de Brandão descreve, a Terra se 
abre e Perséfone é arrastada para o abismo. Como 
podemos perceber, o artista conseguiu retratar com 
habilidade o movimento dos corpos, mais ou menos 
desgovernados por estarem soltos no ar. As dobras 
do tecido que flutua dão completude à ideia dos 
corpos no espaço vazio. Os cabelos de Perséfone 
também aparecem projetados para cima, típicos de 
uma queda. Ela aparece sendo transportada para o 
mundo ctônico, o inferno, em um carro, cuja roda 
aparece envolvida em chamas. 

De acordo com o período (século IV a.C.) ao 
qual mencionamos pertencer essa obra, percebemos 
que, assim como a utilização das cores, as linhas que 
nos levam à percepção dos corpos situados no espaço 
são técnicas já dominadas pela pintura grega da 
época e estão presentes nessa representação, o que 
evidencia o seu valor como obra de arte. 

Apesar da pequena quantidade de cores e 
nuanças utilizadas pelo artista, elas são enfatizadas. 
Ele delineou, com certa perspicácia, os contornos 
dos corpos, os tons de pele, os traços faciais de 
Hades, cujo semblante foi retratado como o de uma 
personagem maléfica, com as orelhas semelhantes a 
dois chifres, o que confirmamos no texto como “o 
rei dos Infernos”. Esses signos visuais emolduram a 
imagem mental que o leitor/espectador pode associar 
ao texto narrativo do mito.  

Dessa forma, percebemos que, conforme Rio 
(1987), as transformações adotadas pelo artista nos 
permitem admitir que houve uma opção por 
perspectivas que facilitassem a interpretação, tal qual, 
no caso desta análise, a cena do rapto, que é a mais 
significativa na representação do mito. Como a 
leitura se impõe de maneira linear, ou seja, vai ao 
plano central, depois à periferia, temos, entre o 
plano ótico e o plano empírico, uma relação de 
suposições, na qual os símbolos arbitrários 
convencionados da cultura grega, naquele período 
de sua história, podem nos conduzir àquilo que a 
imagem representa e constituir um todo inteligível.  

Temos, portanto, que a influência dos mitos e 
lendas na crença do povo grego nos permite inferir 
que o texto mítico analisado explica as estações do 
ano. Apoiados na leitura do texto narrativo, 
subentendemos que, durante os quatro meses que 
Core passava com Hades, Deméter ficava triste e 
deixava as plantas morrerem, o que corresponderia 
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ao inverno. Nos outros oito meses, em que a filha 
ficava com a mãe, a Terra verdejava e os campos 
produziam, configurando, assim, a satisfação da 
deusa da fertilidade.  

Como podemos entender em Bosi (1989), o 
artista dispôs das técnicas, dos recursos e recriou o 
mito, tanto no texto narrativo quanto na tela. Em 
ambas as expressões, imagem e texto, ele buscou a 
retratação daquilo que seria parte da vivência de uma 
cultura, em determinada contemporaneidade, 
porque tanto as cores e as pinceladas na tela quanto 
as palavras no texto são oriundas da imaginação e da 
criatividade, desse modo, plenas de significação. 

Na imagem, observamos o momento em que 
Perséfone é tragada para o centro da Terra. A partir 
do conhecimento da narrativa mitológica, podemos 
interpretar a mensagem contida nos signos visuais 
mais evidentes dessa pintura. Compreendemos que 
nessa troca há uma clara identidade das duas artes e, 
assim, cada espectador é capaz de reconstruir o mito 
com percepções particularizadas. No texto narrativo, 
temos uma orientação que nos permite a inferência, 
como leitor implícito, de que O Rapto de Perséfone 
encerra uma explicação cabível das estações do ano 
na Grécia Antiga, de acordo com o modo como os 
fatos estão nele dispostos e relacionados.   

É-nos, portanto, perfeitamente compreensível a 
observação: “poesia e pintura têm marchado 
constantemente de mãos dadas, numa fraterna 
emulação de metas e meios de expressão” (PRAZ, 
1982, p. 3). A discussão de temas que sobrevivem ao 
tempo está presente em ambas, reiterando também a 
afirmação de Manguel (2001) em relação à 
cooperação entre a literatura e a pintura: a imagem e 
as palavras se revezam na busca da interpretação dos 
símbolos, das mensagens, das alegorias que 
constituem o mundo real. 

Conclusão Conclusão Conclusão Conclusão     

Concluímos que as informações dispostas no texto 
nos habilitam a uma recepção espontânea de leitura da 
imagem e do texto mítico de O Rapto de Perséfone. Há, 
de maneira geral, quer nos elementos históricos, quer 
nos socioculturais, um significado tangente àquilo que 
o mito narra. Dessa forma, podemos afirmar que, 
como observamos na análise, o leitor/espectador, tendo 
formação sobre esse período da arte, certamente, por 
analogia, percebe a associação da imagem e do texto 
referentes a esse episódio da Mitologia grega, assim 
como ao que ele configura. 

Compreendemos, então, que a intertextualidade 
observada entre a pintura e o texto analisados 
permitiu-nos, por meio das transposições de termos 

visuais e linguísticos, chegar à mensagem que o mito 
propõe. Desse modo, seguimos aquilo que Joly 
(2001) destaca, ao afirmar que a interpretação de 
uma imagem não significa dominar a sua 
significação, porém apreender a sua mensagem ao 
desvendar o que nela se encerra. 

Temos, portanto, a confirmação de que as duas 
artes não apenas se identificam, mas se completam. 
Constatamos que no processo de leitura e de 
elaboração está a palavra, que transita, ora 
questionando, ora elucidando, e sempre recriando 
formas e conteúdos para traduzir o ver e o sentir do 
artista, suscitados em uma determinada cultura e 
relacionados a um período de sua história. 

ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    

BECKETT, S. W. The Story of Painting. New York: 
Dorling Kindersley, 1994. 
BOSI, A. Reflexões sobre a Arte. 3. ed. São Paulo: Ática, 
1989. 
BRANDÃO, J. S. Mitologia grega. 11. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1997. v. 1. 
CHENEY, S. História da arte: da pré-história à arte 
romana. 1. ed. Trad. de Sérgio Milliet. São Paulo: Rideel, 
1995. v. 1. 
ISER, W. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. 
Trad. de Johannes Kretschmer. São Paulo: Ed. 34, 1996.  
v. 1.  
JOLY, M. Introdução à Análise da Imagem. Trad. José 
Eduardo Rodil. Lisboa: Edições 70, 2001. 
MANGUEL, A. Lendo imagens: uma história de amor e 
ódio. Trad. de Rubens Figueiredo, Rosaura Eichemberg, 
Claúdia Strauch. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
p. 19-33. 
PRAZ, M. Literatura e artes visuais. São Paulo: 
Cultrix, 1982. cap. 1, p. 1-26.  
RIO, M. Le dit et le vu in Degreés. Bruxelles: [s.n.], 
1987. p. 57-69.  
RUFACH, J. J. I.; PENA, M. L. P.; TÓA, A. S. Método 

para interpretação de obras de arte. Lisboa: Planeta, 
1990.  
WOODFORD, S. Introdução à história da arte: 
Grécia e Roma. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1982. 
 
 
Received on January 17, 2008. 
Accepted on July 18, 2008. 

 
 
License information: This is an open-access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, 
and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 


