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Introdução 

O primeiro contato com alguma obra de Leonilson (nascido em Fortaleza, no dia 1º de 

março de 1957, e veio a falecer em São Paulo, dia 28 de maio de 1993, vítima da AIDS) é 

marcado pela curiosidade de interpretação de suas frases, e, de certo desdenho aos traços 

claros e aparentemente fáceis que integram a imagem. No entanto, não deixam de apresentar o 

estilo personalíssimo do autor – o humor, a ironia e o universo poético, são qualidades que o 

distingue dos demais seguimentos artísticos brasileiros. Nos anos 80 se permitiu adotar uma 

espécie de narração introspectiva filiando-se a um movimento ou um pensamento estético de 

grupo; e mesmo com afinidades na maneira de lidar com signos visuais de determinadas 

referencias, os seus elementos mantiveram-se extremamente pessoais
3
. 

A obra de Leonilson pode ser vista como uma insistente tentativa de operar os signos 

da cultura para, então, impregnar-se nela e se estabelecer como um de seus signos; afinal o 

artista buscara expor toda sorte de experiências pessoais ali. Tal interpretação se aplicaria bem 

a uma obra que afinal alcançou forte presença no debate dedicado à arte contemporânea 

brasileira e uma presença significativa no circuito internacional. 

1. Desenvolvimento 

A personalização exacerbada de vivências e observações pessoais faz com que as 

conclusões abstraídas das obras sigam vertentes distintas a cada intérprete. “Leonilson 

apresenta uma jogo artístico privado, cujas referencias a outros artistas estaria baseada numa 

apropriação fechada em si mesmo do que numa tentativa de diálogo. O movimento descrito 

por ele é de fuga do mundo. Cada um interpreta e reinterpreta o que quiser, sempre negando a 

vivência universal em favor da vivência iniciatória” 
4
. Sendo que as conclusões feitas por 

Leonilson, em sua parcialidade, despertam uma correlação coincidente causando uma 

identificação ao apreciador, seja perante a uma mesma situação de vida, ou até o 

entendimento da mensagem atribuída os elementos da obra. A compreensão da imagem, visto 
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que ela se encontra numa função simbólica, representando uma ideia em caráter metafórico 

implica no quão o admirador possui propriedades de captação visual, sendo que, a função 

estética tem seu reconhecimento também nesse enriquecimento de quem a vê.  

Relevando os parênteses da função estética, abre-se um questionamento sobre a 

importância ao olhar uma ilustração. Ler imagem é diferente de enxergar, é um processo de 

análise e reflexão, uma das faculdades do pensar. Dondis discute essa questão em Sintaxe da 

linguagem visual e elabora a ideia de alfabetismo visual: 

“Alfabetismo visual implica compreensão e meios de ver e compartilhar o 

significado a certo nível de universalidade. Uma pessoa letrada pode ser 

definida como aquela capaz de ler e escrever, mas essa definição pode 

ampliar-se, passando a indicar uma pessoa instruída. No caso do alfabetismo 

visual também se pode fazer a mesma ampliação de significado. Além de 

oferecer um corpo de informações e experiências compartilhadas, o 

alfabetismo visual traz em si a promessa de uma compreensão culta dessas 

informações e experiências.” (1997. p. 227) 

Entre tanto, as relações tiradas do conjunto estético, por mínimos que sejam, assim 

como as conclusões da forma simbólica são capazes de gerar um questionamento que nos leva 

a análise de quais os signos que sucedem esses supostos “entendimentos”, buscando 

disseminar esse conjunto de significados relativos à compreensão imediata, ou aprofundada, 

tida na tradução complementar entre o texto e a imagem; ricamente elaborados pelo Artista, 

como uma leitura particular feita a partir da integração semiótica que nos gera tais discursos e 

sentidos pré-definidos. Berger, em seu livro Modos de ver, relata que a maneira como vemos 

as coisas é afetada pelo que sabemos ou pelo que acreditamos. Só vemos aquilo que olhamos. 

“Olhar é um ato de escolha. Aquilo que vemos é trazido para o âmbito do nosso alcance” 

(1999. p. 10). Nunca olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando para a relação 

entre as coisas e nós mesmos.  

 A definição de Berger é considerável na análise da obra de Leonilson, sendo que ao 

explorar de forma bastante ampla as linguagens visuais e verbais; em várias ocasiões ele 

estabelece um verdadeiro diálogo entre texto e imagem. Ás vezes, o texto dispensa a 

referencia e se torna poético. E em outros momentos, é o texto que se torna descritivo e a 

imagem, poética. O descritivo não exclui o poético. 

2. Fundamentação Teórica e Objetivo  

Os aspectos teóricos sustentadores dos ângulos analíticos propostos são hauridos, 

sobretudo em Arnheim, Berger, Dondis e na própria obra literária de Leonilson, seguindo de 

orientação, respectivamente, às considerações semióticas, estilísticas e psicanalíticas de 

Martínez envolvidas na pesquisa. No que diz respeito à descrição da ilustração na imagem, 

utiliza-se as funções atribuídas pelo escritor e ilustrador brasileiro Luís Camargo que baseou 

essas análises de ilustrações em leituras diversas, e principalmente na obra Lingüística e 

Poética, de Jakobson.  

 Este trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão sobre algumas das criações do 

artista cearense Leonilson, nas quais apresentam uma tradução de signos verbais a outros não 

verbais – modo classificado como uma interpretação intersemiótica. Atribuídos numa 

aplicação de poética mutua, onde cada conjunto de signos tem sua representatividade 

indispensável na construção da expressão visual. Considerando os níveis de função da 

ilustração propostos na relação intersemiótica perante a intercessão de texto e ilustração 

identificados nas obras; buscando dessa forma, propor novos sentidos às imagens do Artista, 

utilizando as ferramentas disponíveis à análise dessa tradução. 



Universidade Federal do Ceará - Campus Cariri 
IV Encontro Universitário da UFC no Cariri

Juazeiro do Norte-CE, 17 a 19 de Dezembro de 2012

3 
 

Metodologia 

1. Matérias e métodos. 

   A pesquisa realiza leitura visual minuciosa da imagem, no rastreamento de seus 

indícios simbólicos e estilísticos, tanto visuais quanto verbais, para tanto é orientada por 

pressupostos teóricos concernentes a aspectos semióticos e a estética do desenho. Dessa 

maneira, a apreciação é embasada em obras de referências, as quais configuram o material 

utilizado na análise das obras em questão. 

  A metodologia para realização da pesquisa consiste no tripé: análise, interpretação e 

síntese, o qual é entendido como (1) análise que evidencia a interação entre texto e ilustração, 

bem como dos efeitos estilísticos, dos símbolos e dos componentes da imagem. O método de 

análise consiste na determinação de estruturas significantes imanentes às obras consideradas, 

a partir de significações a elas postuladas, o sentido empreendido pelo artista, e pela fortuna 

crítica e estabelecida pelo aluno pesquisador. Seguida da (2) discussão de sensações extraídas 

do sentido que se deu a imagem. Concluído a (3) síntese analítica configuradora do relatório 

final desse estudo comparado. 

2. As características dos componentes em diálogo. 

Antes de partir para uma avaliação concisa das características de imagem perante 

texto, identificáveis nos desenhos selecionados; é preciso estabelecer o conceito primordial 

dessa forma aplicada, sendo um processo de tradução de um determinado conjunto de signos a 

outro, conhecido como intersemiótica. Entende-se por intersemiótica como um processo de 

semiose que permite a circulação do significado a partir de um conjunto de adequações 

estruturais, somáticas e formais de um conteúdo semântico de um texto, isto se observa 

mediante a tradução de um sistema semiótico a outro, empregando estratégias para organizar 

efeitos liminares a nível sintático, semântico e pragmático. (MARTÍNEZ 2009.p. 04) 

Por questões alérgicas, a pintura foi pouco praticada por Leonilson, tornando o 

desenho seu meio mais executado de expressão artística
5
. Por uma confluência entre corpo e 

obra, que se refere ao corpo ausente ou fragmentado, discutido por informações mínimas 

como peso, altura, idade, se refletiu um procedimento metafórico para a construção do 

autorretrato que se fragmenta em relicários e retóricas figuras de linguagem onde o objeto é 

designado por uma palavra que se refere a outro, por existir uma relação entre os dois – 

metonímias.  

O desenho ilustrativo, assim como os disseres escritos vem a ocupar pouco espaço em 

todo o plano; num estilo que se aproxima de uma estética minimalista. As criações em sua 

maioria se caracterizam por apresentar poucos traços, mais linhas retas e poucos 

arredondamentos. O desenho da figura 1 apresenta um texto que aborda em curtas frases a 

condição real de domésticas, difundindo a ideia de um padrão a seguir, uma rotina – Todas as 

tarefas de casa, dos patrões e da vida numa corda bamba. Traduzindo os signos verbais dar-se 

a ilustração a função de complemento sequencial que o texto em sua singularidade não 

sustenta. Assumindo uma ludicidade abstrata, estando presente no que foi representado e na 

própria maneira de representar. É formada por traços bem definidos em linhas paralelas, 

sendo claramente definida no desenho a figura humana. A forma visual pode ser evocada pelo 
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que se vê, mas não pode ser tirada diretamente dela. Toda forma provem do meio específico 

no qual a imagem é executada. Captar a “semelhança estrutural entre uma coisa e qualquer 

representação dela é uma enorme proeza de abstração” (ARNHEIM, 1989: p. 130). 

              
 

     Figura 1 – Cr$ 4 mil por dia.         Figura 2 - Índices indesejáveis          Figura 3 – “Não temos a hora certa”. 

A riqueza de soluções originais que Leonilson deu na tradução dessas figuras 2 e 3 

perante o texto abordado, além de serem notáveis pelos seus temas bastante elementares; o 

próprio objeto vem determinar o mínimo de aspectos estruturais, requerendo assim 

imaginação no sentido literal da palavra, ou seja, a atividade de transformar coisas em 

imagens. No caso, ao falar de classes discriminadas, acoplados em grupos por estereótipos, 

encarados de certa forma como ameaças sociais. E empregar um caráter sarcástico a figura 3 o 

artista utiliza padrões que resultam da representação limitada apenas a alguns aspectos do 

objeto, em simples formas, a onde a ilustração conclui a proposta da frase. 

“A expressão visual comunicada por qualquer forma visual á apenas tão 

clara quanto os aspectos perceptivos que a transmitem. Uma linha 

decididamente curva expressa seu lance ou sua suavidade com a 

correspondente clareza. Mas uma linha cuja estrutura global seja confusa aos 

olhos não pode transmitir nenhum significado”. (ARNHEIM, 1989: p. 148) 

Cada peça de Leonilson foi rigorosamente construída como uma carta que se insere 

dentro de uma narrativa íntima, gênero semelhante ao diário. Discipulado de um ideal 

romântico malogrado, Leonilson foi movido pela compulsão de registrar sua interioridade a 

fim de dedicá-la aos objetivos do desejo. Este legado reavalia a noção de subjetividade após 

as experiências conceituais. Longe de emitir reflexões céticas acerca da função da arte 

contemporânea, o trabalho do Artista se coloca no projeto da modernidade ao questionar o 

destino do sujeito, mais precisamente a tomada de consciência de um tempo presente e fugaz,  

apreendido na sua passagem
6
. 

3. Resultados 

Partindo dos objetivos e pressupostos adotados nesta pesquisa, por ora constatou-se a 

mutua posição poética dos elementos verbais e não verbais envolvidas na tessitura de parte da 

obra, abordando os níveis da tradução de um conjunto de significações a outro. É possível, no 

entanto, identificar outros assuntos, como: a importância do conhecimento e uso da 

alfabetização visual; a poética da leitura; as vastas compreensões; a dinamicidade das formas 

de signos e sua interação; transmissão de sentimentos através da obra; e a decadência de uma 
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época pelo esquecimento de nobres e essenciais valores. Tais quesitos podem ser rastreados a 

partir de indícios simbólicos e traços estilísticos. Assim, a reflexão sobre o diálogo entre os 

planos, a análise estilística e a identificação simbólica nos faz perceber que há nos desenhos 

uma perspicácia de construção, com ampla utilização dos desdobramentos significativos dos 

símbolos e dos recursos linguísticos e metafóricos. 

Conclusão 

Tendo em vista que, existe um grande numero de criações do artista amplamente 

claras para uma análise de tradução; o pequeno estudo dos traços simbólicos e estilísticos 

desenvolvidos até o momento nos permite concluir que, os analisados até então, são 

relevantes para os estudos de traduções intersemióticas. Essa relevância permite colocar em 

evidência a heterogeneidade dos aspectos de análise dessa área bem como o modo simplista 

com que Leonilson elaborou suas obras. As conclusões tiradas de cada dissertação do 

processo de texto à imagem deixam de forma evidente a coerência de ambos os conjuntos, 

verbais e não verbais, ao abordar determinado assunto em obra; sendo possível afirmar que os 

existentes níveis de relação entre os conjuntos; quando ambos se completam, um não faz 

sentido sem o outro, e até mesmo quando um assume a poética da imagem sem que o outro 

conjunto se faça desnecessário, é em totalidade identificada essa coerência. O diálogo que é 

gerando, ilustração – frases faz com que as criações de Leonilson recebam esse destaque em 

meio às demais obras de singularidades específicas. Embora sutis, cativam o olhar e aguçam o 

pensamento metafórico. 
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