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Literatura Comparada e Intertextualidade 
 

Quando se trata de literatura comparada, pela simplicidade do termo, 
mal podemos imaginar a complexidade que envolve essa forma de estudo. Já 
quando se adquire um pouco mais de conhecimento sobre tal disciplina, nos 
vemos diante de uma amplidão de possibilidades. Se nos voltarmos à história 
da literatura comparada, temos várias concepções que abrangem a área, 
estudá-las foi uma etapa importante para a pesquisa no sentido de contribuir, 
especialmente, para a compreensão e valorização das relações literárias. 

                                                           
1 Este artigo faz parte da pesquisa vinculada ao Programa de Iniciação Científica do Núcleo de 
Pesquisa Multidisciplinar (PIC/NUPEM), pesquisa essa fomentada pelo CNPq. 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar as 
retomadas do mito de Ícaro nas diferentes manifestações 
artísticas. Ícaro, quase sempre, tem sua figura 
relacionada ao seu voo dramático com as asas 
confeccionadas por seu pai, Dédalo. Nosso objetivo é, 
também, compreender quão importante é a temática do 
sonho do voo, já que a mesma permanece viva na mente 
humana até os dias de hoje. Como objeto de análise, 
definimos, então, algumas obras, a saber: a tela A Queda 
de Ícaro, de Peter Paul Rubens, o poema Ícaro, de Adélia 
Prado e a canção O Sonho de Ícaro, dos compositores 
Maurício Pinheiro Reis (Biafra ou Byafra) e Carlos 
Roberto Piazzoli (Piska). Para desenvolver esse estudo 
de cunho comparativo, apoiar-nos-emos nos 
pressupostos da Literatura Comparada, especialmente 
na proposta interdisciplinar de Remak e outros 
estudiosos, e das noções de Intertextualidade, advindas 
dos estudos de Bakhtin. Para o estudo da temática do 
sonho do voo,  basear-nos-emos no filósofo Gaston 
Bachelard; para a compreensão dos aspetos simbólicos 
advindos da temática e das obras citadas, foram 
fundamentais os estudos de Chevalier e Gheerbrant, e 
Mark O’ Connell e Raje Airey. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura comparada; artes; 
símbolos. 
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Conforme o estudo comparativo evoluiu, conceitos e metodologias foram 
renovados. A noção de intertextualidade, termo cunhado por Julia Kristeva em 
1969, por exemplo, promoveu uma revisão sobre as relações estabelecidas 
entre os textos, caindo por terra noções equívocas, como a de dependência, de 
antecipação e até de originalidade. O objetivo, aqui, está distante da 
investigação de fontes ou dívidas. A qualidade do que é original resulta do 
embate dos textos, da recriação do antigo. O foco está sobre a capacidade de 
diálogos dos textos entre si, não para que um se sobreponha a outro, mas de 
forma que se complementem em seus múltiplos sentidos. 

 
 

O Caráter Interdisciplinar da Literatura Comparada: O 
Diálogo entre Literatura e Outras Artes 
 

Por volta dos anos 40, a Literatura Comparada teve a necessidade de 
ampliação de seus campos de estudo. Carvalhal cita que os trabalhos dessa 
época 

 
expressam a tendência comum de ultrapassar fronteiras, sejam 
elas nacionais, artísticas ou intelectuais, mas igualmente de 
explorar o imbricamento da literatura com outras formas de 
expressão artística e outras formas de conhecimento. 
(CARVALHAL, 2006, p. 74) 
 

 O comparativismo se torna, então, mediador da relação entre Literatura 
e outras áreas do conhecimento. Novamente, ressaltamos que o intuito não é 
sobrepor um objeto analisado a outro, mas estabelecer a harmonia entre eles. 
 Aí, as diferenças entre os objetos estudados ganham prioridade, já que, 
numa relação interdisciplinar, cada artista se manifesta a seu modo: o músico, 
pela música, por exemplo. Toda forma artística tem algo em comum, mas é 
muito interessante como cada uma delas compõe a mesma imagem por 
artifícios diferentes. Nisso consiste a estética comparada: estudo e confronto 
das diversas formas artísticas e seus processos criativos. 

Henry H. H. Remak, em seu texto Literatura Comparada: Definição e 
Função, explica a literatura comparada como 

 
O estudo da literatura além das fronteiras de um país 
específico e o estudo das relações entre, por um lado, a 
literatura, e, por outro, diferentes áreas do conhecimento e da 
crença, tais como as artes, [...] a filosofia, a história, as ciências 
sociais, [...] as ciências, a religião etc. Em suma, é a 
comparação da literatura com outras esferas da expressão 
humana. (REMAK. In: CARVALHAL e COUTINHO, 1994, p. 
175) 
  

Não se deve fechar a disciplina, procurando mantê-la intacta, perfeita; 
isso equivale a torná-la superficial e não condizente com a realidade. Ideias 
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fundadoras devem ser desenvolvidas, e não ditadas como verdade suprema. O 
alvo, agora, é desvendar a repercussão de uma arte pela outra, como ecoam 
simultaneamente ao passo que atingem a estrutura e compreensão dos objetos 
cotejados.  É necessário entender a literatura comparada enquanto 
oferecedora de criatividade, como algo que possibilita novas ideias e reflexões. 
Acerca da literatura, deve ser concebida como uma ligação com a criatividade 
humana, que leva às outras áreas de expressão da arte, mas não como 
indissociável uma das outras. Mais importante que conceitos soltos, é 
compreender a literatura comparada como propiciadora de um melhor e mais 
profundo estudo da literatura, que se amplifica além fronteiras e em todos os 
sentidos possíveis. 

 
 

O Sonho do Voo: Uma Temática Perpassada pelo Mito de 
Ícaro 
 

Ao observar um pássaro, muitas vezes, imaginamos a possibilidade de 
se ter um par de asas que nos leve para onde quisermos. Graças à 
imaginação, podemos fugir ao real e idealizar os ares. Bachelard (2001) afirma 
que é justamente nisso que a imaginação implica: em formar e deformar 
imagens que nos são dadas pela percepção, mudando essas imagens. E o 
voo, com toda a sua volubilidade, permite a forma mais sublime de imaginação. 
A inconstância do vôo sugere a inconstância da alma. Na cultura egípcia, por 
exemplo, há a crença de que o ba (um conceito bem próximo ao que temos de 
alma), após abandonar o corpo amortecido assume a forma de um pássaro  
com cabeça de homem, que sai a vagar por onde quiser, tendo agora a 
liberdade que antes era limitada à condição humana. (CHEVALIER & 
GHEERBRANT, 2012, p. 32) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 01 -  O ba segurando o shen sobre a 
múmia.  
Fonte:http://www.fascinioegito.sh06.com/passal
ma.htm - acesso em 28/01/2013. 
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Na imagem, podemos observar a alma do morto sob forma de pássaro, 
segurando em suas garras o shen, que simboliza o eterno. Chevalier e 
Gheerbrant (2012, p. 33) afirmam, ainda, que “a alma pode deixar o corpo sob 
forma de uma abelha ou de uma borboleta, contudo, com maior freqüência, 
manifesta-se sob a forma de um pássaro.” O fato de, em várias culturas, a alma 
se transformar em seres que têm asas nos revela a profunda ânsia do ser 
humano, desde os tempos mais antigos, de romper com seus limites físicos e 
se livrar de qualquer tipo de restrição.  

É fato que, desde sempre, o homem admira a beleza do voo. O ato de 
voar nos expressa o maior grau de liberdade e independência. Talvez, pelo fato 
de que o ar não seja palpável, assim como a água, a terra e o fogo, temos a 
imagem do voo como símbolo de completude e de perfeição, justamente pela 
nossa limitação humana de não poder viver nos ares. Muitas vezes, o voo pode 
denotar também evasão, fuga, uma imunidade contra o que nos aflige, a busca 
pela paz do céu. As próprias asas denotam esse descanso proporcionado pelo 
voo, “esse alijamento de um peso (leveza espiritual, alívio), de 
desmaterialização, de liberação” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012, p. 90). 
Em síntese, voar soa a poder supremo, a poder absoluto, o poder mais 
almejado pelo homem. As asas simbolizam, portanto, uma ascensão ao 
sublime, uma força que nos dirige para a transcendência da condição humana. 

 
O movimento de vôo dá imediatamente, numa abstração 
fulminante, uma imagem dinâmica, perfeita, acabada, total. A 
razão dessa rapidez e dessa perfeição é que a imagem é 
dinamicamente bela. A abstração do belo escapa a todas as 
polêmicas dos filósofos. (BACHELARD, 2001, p. 65) 
 

Essa tão desejada emancipação acaba por resultar em aflição e 
angústia, já que do voo, somente a imagem e o sonho são possíveis ao 
homem. A incessante busca pelo que não está ao nosso alcance, ao que foge 
às nossas mãos, ao equilíbrio interior, à superação dos embates da alma, à 
incapacidade de se elevar por si só; esses são alguns dos motivos que 
alimentam o sonho do voo, fazendo com que o homem sempre busque em 
pleno céu a elevação das suas condições terrenas. 

 
 

A Retomada do Voo nas Artes: o Mito, a Pintura a Música e 
a Poesia 
 

O tempo passou, e o sonho do vôo não foi abandonado. Durante a 
história, a temática foi retomada em diversos campos artísticos, indicando que 
para o homem, o dom das asas não perdeu a sua beleza. Cada retomada 
significou algo para algumas pessoas, em algum momento da história. 

Como texto de tantas retomadas, temos o mito do lendário Ícaro e seu 
pai Dédalo, homem engenhoso.  Dédalo construiu o labirinto a pedido do rei 
Minos, para aprisionar o Minotauro. Teseu, após derrotar o Minotauro, 
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consegue sair do labirinto, e Dédalo é tido por culpado. Como castigo, Minos 
prende Dédalo e Ícaro no labirinto. Confinado na própria criação, Dédalo 
planeja uma fuga para ele e seu filho. “Minos pode vigiar a terra e o mar, mas 
não o ar” – disse Dédalo. “Tentarei esse caminho” (BULFINCH, 2006, p. 157). 
Então, Dédalo constrói dois pares de asas, com as penas de aves que até ali 
se achegavam, unindo-as com cera e linha. O pai instrui o filho a não voar nem 
tão baixo, para que a umidade do mar não pese as asas, e nem tão alto, pois o 
calor do sol derreteria a cera que prendia as plumas. Ícaro alça vôo com o pai, 
seguindo por um momento os conselhos paternos. Mas não demora muito para 
que Ícaro se deixasse levar pelo deslumbramento do vôo, e vai se elevando 
cada vez mais, a cada bater das asas, mais próximo do calor fumegante do sol. 
A cera derrete, e quando Ícaro se dá conta, as penas já se desprenderam de si, 
não há mais o que se fazer. O jovem Ícaro pode socorro, mas Dédalo não pode 
mais vê-lo. O que existe agora são apenas algumas plumas no mar, onde Ícaro 
acabou-se, afogado. Vítima da criação de seu próprio pai.  

Pode ser que tal mito surgiu pelo fato de o vôo ser algo muito sublime e 
inexplicável aos olhos humanos, fugindo ao seu entendimento, então, criou-se 
uma história, como ocorre com vários mitos. É interessante notarmos que o 
tema do herói trágico da mitologia grega atualizou-se e se transpôs, ao longo 
dos anos, em outras várias formas de artísticas. Nas artes plásticas, por 
exemplo, Pieter Bruegel, o Velho (1525 – 1569), pintou a Paisagem com a 
Queda de Ícaro; Charles Paul Landon (1760 – 1826), Ícaro e Dédalo; Hendrick 
Goltzius (1558 – 1617), a gravura Icarus; Herbert James Draper (1863 – 1920), 
A Lamentação Por Ícaro; Frederick Leighton (1830 – 1896), a tela Dédalo e 
Ícaro; Marc Chagall (1887 – 1985), o óleo sobre tela A queda de Ícaro; António 
Canova (1757 – 1822), a escultura Dédalo e Ícaro, ou ainda Rebeca Matte 
Bello (1875 – 1929), produz a escultura Dédalo e Ícaro. Na música, temos 
também várias retomadas do mito, intérpretes como Zé Ramalho na canção 
Filho de Ícaro; Os Paralamas do Sucesso, com a música Tendo a Lua; os 
britânicos do heavy metal, Iron Maiden, em Flight Of Icarus; Fernanda Takai, 
vocalista do Pato Fu, na música Seja o Meu Céu. 

Várias são as retomadas, porém definimos como corpus de análise uma 
tela de Peter Paul Rubens, A Queda de Ícaro, uma música do cantor e 
multiinstrumentista Maurício Pinheiro Reis, mais conhecido por Byafra em 
parceria com Carlos Roberto Piazzoli (Piska), e por último, o poema Ícaro, de 
Adélia Prado. Dando continuidade à pesquisa, nosso objetivo é analisar cada 
um desses textos, explorando as diferenças e similitudes entre eles, com 
relação à temática, de forma a entender como cada tipo de arte (pintura, 
música e poema) retoma essa história legendária. 
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Análise das Obras: O Voo de Ícaro nas Artes 
 

Fly, on your way, like an eagle, 
Fly as high as the sun, 

On your way, like an eagle, 
Fly, touch the sun. 

(Flight of Icarus, Iron Maiden) 
 

Iniciemos as análises pelo poema de Adélia Prado (2010, p. 60) : 
 
ÍCARO 
 
Caminho sobre o planeta 
como os equilibristas em suas bolas gigantes, 
não se sai do lugar, 
de si mesmo não se pode sair. 
Aviões, dirigíveis, saltos de alta montanha 
confrangem o coração. 
O voo aborta sempre. 
Ainda que em chão de lua, 
todo destino é o chão.    
 

 A poeta toma por título de seu poema o próprio nome do herói trágico, 
tornando a retomada da temática ainda mais óbvia e visível, mesmo que no 
olhar mais superficial do poema. Enquanto Bachelard (2001) trata o sonho do 
voo como uma experiência calma e fácil, em que o voltar à terra não é queda, 
pois há o impulso, Adélia foca na experiência trágica de Ícaro, de forma que 
nem no alçar voo encontra-se tranquilidade, numa perspectiva totalmente 
pessimista. O poema inteiro traduz a inquietude, a ansiedade do voo falho de 
Ícaro. Logo no primeiro verso, temos a palavra planeta, que estabelece uma 
conexão entre o celeste e o terreno, pois, mesmo que o planeta esteja 
suspenso na imensidão do cosmos, os nossos pés sempre estarão no chão. 
Semelhantemente ocorre à experiência do vôo: por mais que se salte, não é 
possível se manter no ar. No segundo verso, temos a comparação do corpo 
celeste às bolas gigantes. A bola (gigante) também pode configurar em um 
símbolo do sol ou da lua cheia, já que no geral, objetos circulares remetem aos 
céus, ao que é eterno e perfeito, à própria alma (ROSA, 2009, p. 43). Logo de 
início, temos então, a figura simbólica da bola e do planeta nos direcionando às 
coisas do alto, aos céus assim como outros elementos presentes do poema, 
como aviões, dirigíveis, saltos, voo e lua. A montanha, quando atrelada à 
verticalidade, como acontece no poema, traz a ideia de proximidade do céu, da 
ascensão. “Ela é assim o encontro do céu e da terra, morada dos deuses e 
objetivo da ascensão humana” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012, p. 616). 
Percebemos, então, o trabalho cuidadoso de Adélia ao escolher elementos que 
compusessem uma atmosfera aérea no poema. Nos terceiro e quarto versos, 
temos o ápice da angústia da falha do vôo, é quase possível vermos a figura 
desesperada de Ícaro ao notar que as plumas se desprenderam, e que a queda 
é inevitável. Observemos a figura de linguagem presente nos dois primeiros 
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versos: caminhar sobre o planeta é comparado aos equilibristas em cima de 
suas bolas gigantes. Tal comparação evidencia a insegurança sentida no voo, 
pois não se sabe se a queda virá, e quando virá. 

 
não se sai do lugar. 
de si mesmo não se pode sair. (PRADO, 2010, p. 60) 
 

 O trecho reflete como essa situação gera a instabilidade no ser, a 
inconstância causa a agonia de não poder manter-se nos ares, revelando o 
instante que precede a queda. Os versos de Adélia refletem a impotência de 
libertar-se de sua própria condição, dos conflitos do próprio eu, o não assumir-
se a si mesmo. Isso, por que não há como se conformar com a condição 
limitada, não podendo alcançar a plenitude do voo; não se consegue 
desprender da matéria, permanecendo sempre no chão, no que é menos 
elevado. O eu - lírico revela-se angustiado, tal qual Ícaro em sua queda. Assim 
sendo, 
 

o vôo exprime um desejo de sublimação, de busca de uma 
harmonia interior, de uma ultrapassagem dos conflitos. [...] 
Quanto mais esse desejo é exaltado, mais esta incapacidade 
transforma-se em angústia, e a vaidade que a inspira, em 
culpa. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012, p. 964) 
 

O sexto verso do poema vem para reforçar esse sentimento de aflição. 
Dentre os vários significados da palavra confranger, podemos tomar alguns, 
como: apertar, afligir, angustiar, oprimir, contorcer-se, contrair-se, afligir-se, 
angustiar-se, sentir-se muito mal.2 A queda é certa, por isso, a existência de 
um coração tão atordoado, anunciando uma fase de decadência que precede o 
fim. O próximo verso reafirma essa ideia: “O voo aborta sempre.” O 
pessimismo do poema se confirma, quando se diz que o voo nunca tem bom 
êxito, seu curso sempre é interrompido. É interessante notarmos o uso do 
ponto final nesse verso. Aqui, ele não está somente mostrando o fim de um 
período, mas significando o fim de toda a agonia exposta. 
 No oitavo verso, temos elementos antitéticos: chão, remetendo ao 
terreno, e lua, ao aéreo. É importante a observação da não citação do sol no 
poema, como na lenda de Ícaro, mas sim da lua. O sol está relacionado ao 
poder, por isso, Ícaro anseia chegar perto do grande astro, esquecendo que o 
calor que dele emana serve tanto para a vida quanto para destruição. O sol 
geralmente está ligado à figura masculina, enquanto a lua, como contrária a 
ele, se relaciona com o feminino; e Adélia opta pela lua. Adélia preza pelas 
vozes e imagens femininas evocadas em sua poesia, com certeza, isso explica 
a escolha pela lua ao invés do sol. A lua funciona como um refletor da luz solar, 
e o luar suscita, em muito, inspiração religiosa e artística, o que dialoga 

                                                           
2 Fonte: Dicionário Michaelis Online. In: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=confranger. Acesso em: 22/07/2013. 
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novamente com a produção de Adélia, já que, normalmente, há toda uma 
atmosfera mística em volta da lua. No segundo volume de O Grande Livro dos 
Signos e Símbolos, temos a explicação da relação entre a lua e o feminino: 
  

O fato de que seus ritmos correspondam quase que 
exatamente ao ciclo menstrual feminino, às estações e ao ciclo 
anual levou às associações óbvias com o feminino, a terra e a 
natureza. (O’ CONELL & AIREY, 2010, p. 120) 
 

Vale ressaltar também que, no poema, que é organizado em versos 
livres, a única rima vem de coração e chão, que se aproximam em seu aspecto 
sonoro. O coração, conforme temos estudado, figura-se como fonte da vida, da 
alma, e esse coração está aproximado do chão, que é citado duas vezes no 
poema. O voo, antes de ser voo, é terra, e a terra é o início e o fim de tudo. A 
tradição cristã, fortemente presente na poesia de Adélia, afirma que o ser 
humano foi criado do pó da terra, e para ela retorna quando morre, a mesma 
terra que cria, devora. O terreno corresponde ao humano, os ares, ao divino. A 
terra evoca a humildade, enquanto o ar reflete a ambição, a satisfação do ego. 
Por isso, a estreita ligação entre o homem e a terra, a dependência do homem 
pelo que é terreno; por isso também que o ar não lhe pertence, por mais que o 
homem o deseje ardentemente. Por mais que se busque as alturas, a elevação 
dessa alma, ela encontra-se presa a limitações terrenas, o que contribui ainda 
para o sofrimento do ser sonhador. Por isso que, de acordo com os próximos 
versos, “Ainda que em chão de lua, todo destino é chão.” Mesmo que, por 
alguns instantes o homem se ascenda ou sonhe, suba aos ares, a sua 
natureza não pode ser transformada. A finitude do homem não suporta a 
eternidade do que é elevado; por isso sempre haverá a queda. O homem deve 
retornar ao seu elemento essencial: a terra. 
 Passemos, então, para um breve estudo de alguns aspectos da tela de 
Peter Paul Rubens, “o maior dos pintores barrocos norte-europeus” (BECKETT, 
1997, p. 186),  de modo a compreendermos os artifícios usados para retomar a 
temática do vôo trágico de Ícaro: 
 



 

 

 

171 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

171 

 
           

                    Imagem 02 - A Queda de Ícaro. 
                    Fonte: http://lula-gigante.blogspot.com.br/200 
                   8/08/as-quedas-de-caro-anlise-de-quatro_5442.html 

 
Rubens selecionou para registrar em sua tela o exato momento em que 

Ícaro e Dédalo se encontram pela última vez. Observemos, primeiramente, o 
espaço de fundo da imagem. Todo o céu, parte das montanhas e do mar 
pintados recebem a cor amarela, cor intensa, que nos conduz diretamente à 
cor do sol, lembrando a causa da queda. É uma cor que anuncia desgraça, por 
ser violenta, agressiva, a mais quente das cores (embora, na tela, o amarelo 
não apareça em um tom ouro, mas em um tom mais frio, mais terroso, talvez, 
já anunciando o fim).  

Segundo Chevalier e Gheerbrant (2012), o amarelo e o branco são as 
cores que representam o elemento ar. A cor amarela, por ser associada ao que 
é outonal, é “anunciadora do declínio, da velhice, da aproximação da morte. 
(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2012, p.41).” Rubens, sem sombra de dúvida, 
tomou o amarelo como cor predominante em sua tela porque sabia que seus 
efeitos corresponderiam ao trágico, ao acidental, ao mortífero.  

É muito importante notarmos que os tons mais escuros se concentram 
bem abaixo do corpo de Ícaro que cai, uma espécie de sombra negra. 
Sabemos que a sombra está em oposição à luz, e, assim como a luz está 
ligada à vida, a sombra está ligada a morte.  

Na tela, Rubens poderia ter feito essa sombra em tons um pouco mais 
escuros que as cores de fundo, até acinzentados; mas ele escolhe o preto, com 
traços ora mais forte, ora mais fracos. Um dos significados da cor preta está 
associado à morte, e morte essa certa, imutável, sem esperança, assim como 
era a morte de Ícaro. É fascinante o modo como o artista trabalha pinceladas 
de branco na parte inferior da tela, desenhando as espumas formadas pelo 
bater das ondas na praia. A única cor mais viva na tela é um lenço, que está se 
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desprendendo do corpo de Ícaro. É como se a “vergonha” do herói ficasse 
agora exposta, o seu erro, o seu pecado em querer voar alto demais.  

Obedecendo à estilística barroca, Rubens, usando de traços precisos 
cria ondulações no tecido, o que resulta no efeito de movimentação pelo vento. 
Outro traço barroco são os corpos contorcidos, revelando uma tensão de 
músculos, condizente com a situação. 

Temos ainda mais uma característica barroca expressa na tela: o 
contraste claro e escuro, sombra e luz: enquanto a parte alta da tela recebe 
tons mais claros, abaixo, temos os tons mais escuros; esse contraste é usado, 
de acordo com Cavalcanti (1970, p. 37) “para intensidade de expressão dos 
sentimentos, sobretudo os dramáticos.” 
 Notemos também que, seguindo o que pede o Barroco, a tela é 
composta na diagonal, os elementos se organizam dessa forma. Observe 
abaixo: 

 

 
             

               Imagem 03 - Detalhes, cortes transversal,  
              horizontal e vertical em A queda de Ícaro.3 

          Fonte: http://lula-gigante.blogspot.com.br/200 
          8/08/as-quedas-de-caro-anlise-de-quatro_5442.html 

 
Há também o exagero das feições, das expressões dos sentimentos, 

como acontece com o rosto de Ícaro, que expressa terror e medo. Notemos 
que, enquanto Dédalo é retratado com os olhos abertos, seu filho, com os 
olhos fechados. É interessante pensar que o olho, muitas vezes, está 
associado à sabedoria. Isso propicia o seguinte pensamento: Ícaro pode 
caracterizar o símbolo da juventude, que em sua inexperiência, se deixar levar 
pelas emoções, e a “queda” é quase certa. Dédalo representa a maturidade, 
que conseguindo conter os desejos e as emoções, adquire a habilidade de 
enxergar as coisas como realmente são, os perigos em se ultrapassar os 
limites. Seria uma forma de manter o equilíbrio, equilíbrio esse que, no barroco, 
                                                           
3  Fizemos os cortes na imagem a fim de colocar em evidência os detalhes da tela, que são 
discutidos antes e após a apresentação da mesma. 



 

 

 

173 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

173 

deveria ser quebrado. Como quebra desse equilíbrio, temos a desobediência 
de Ícaro. 

Outro contraste presente na tela é a figura agitada de Ícaro e a imagem 
calma de Dédalo (o que também se relaciona ao pensamento anteriormente 
exposto). Rubens usa de contornos e sombreamentos que dão movimento ao 
corpo de Ícaro, descrevendo bem a passagem da queda escrita por Bulfinch: 
“O jovem agitava os braços, mas já não havia penas para sustentá-lo no ar. 
Lançando gritos dirigidos ao pai... (BULFINCH, 2006, p. 158).” Dédalo, ao 
contrário, mantém uma postura passiva, e lança um olhar sério ao filho, como 
se estivesse triste pelo acidente.  

Ainda sobre a figura de Ícaro decadente, notemos que ele está 
posicionado em uma trajetória totalmente inversa à postura do voo, pois seus 
braços e cabeça não estão voltados para cima, e o peito, que deveria estar 
voltado para baixo, o que enfatiza ainda mais a tragicidade da queda. Ícaro 
está sendo sugado pela gravidade. 

Se dividirmos a tela na vertical, podemos dizer que, abaixo de Ícaro está 
o mar, no qual ele se precipita, e do lado de Dédalo, as montanhas. O mar, 
assim como significa vida, pode significar a morte, e no caso de Ícaro, não 
poderia significar vida. Já as montanhas, que também aparecem no poema de 
Adélia Prado, nos dirigem ao que é elevado, transcendente. Assim, o espaço 
criado na tela também coopera para o sucesso de voo de um, e ao voo 
frustrado do outro. Outros componentes que acentuam a força da queda são as 
duas linhas verticais que atravessam a tela, uma no rumo de Ícaro, e a outro no 
de seu pai, o que também acaba por conferir dinamismo à pintura. O’ Connell e 
Airey (2010, p. 107) afirmam que a linha vertical “descreve o movimento de 
cima para baixo, do Céu para a Terra.” Acredita-se também que as linhas 
verticais estejam relacionadas ao destino, que, nesse caso, o traço de cima 
para baixo conduz à própria queda. 

Na tela, há o registro do que parecem ser embarcações na praia, que 
também são citadas na versão do mito escrita por Bulfinch: 

 
[...] mas não podia sair da ilha por mar, pois o rei mantinha 
severa vigilância sobre todos os barcos que partiam e não 
permitia que nenhuma embarcação zarpasse antes de 
rigorosamente revistada. (BULFINCH, 2006, p. 157, grifos 
nossos) 
 

 A textura rústica, enrugada da tela, também contribui para a criação de 
efeito dinâmico, favorecendo a percepção da velocidade da queda. Ao mesmo 
tempo em que temos o traço firme de Rubens, temos pinceladas verticais por 
todo o fundo da tela, o que cria uma superfície não tão lisa. Por mais que os 
personagens estejam lado a lado, a posição de queda de Ícaro, com os braços 
abaixo, cria uma perspectiva de que ambos não estão lado a lado, mas que 
Ícaro está um pouco abaixo de Dédalo, fazendo-nos espectadores da queda de 
quase consigamos ver Ícaro, enquanto Dédalo paira no ar. 

Concentremo-nos, agora, na canção de Byafra, Sonho de Ícaro, que 
também retoma a temática do voo, explícita desde seu início:  



 

 

 

174 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

174 

Voar, voar 
Subir, subir 
Ir por onde for [...] 
 

Em muitos manuais, temos música conceituada como a arte de 
manifestar os sentimentos por meio do som. Sentimentos esses que dependem 
da experiência do indivíduo, de seu conhecimento de mundo e de música; 
portanto, nossa análise pode parecer, e é, em alto grau, subjetiva, 
especialmente quando o foco não está somente voltado à letra da música, que 
tem o nome do personagem trágico em seu título, assim retomando 
diretamente o mito, usando de vários recursos sonoros, que, a nosso ver, 
enfatizam a temática da queda. 
 Na letra da música percebemos algumas repetições, como: voar, voar; 
subir, subir; som sobre som; bem mais, bem mais; alto coração, mais alto 
coração; viver, viver. Entendemos que essas repetições, todas, sem exceção, 
aludem à ânsia do voo, ao desejo de ir além, ao alcançar o espaço mais alto. 
Alguns versos da música nos confirmam essa interpretação: “Repetir o amor já 
satisfaz/ Dentro do bombom há um licor a mais.” Há sempre um limite a ser 
ultrapassado. 
 É possível também relacionarmos a altura da voz do cantor à 
inconstância do voo: ora a melodia é mais aguda, ora tem altura média, mas 
nunca grave, pois o voo está ocorrendo, e não se quer chegar ao chão; pelo 
contrário, pretende-se as alturas. Portanto, esta canção, entoada por uma voz 
grave, por um baixo, barítono ou tenor, talvez não provocasse a expressão do 
movimento do voo. Não há um padrão de intervalos na música, as alturas das 
notas oscilam sempre, favorecendo a criação imagem do movimento do voo. 
Quase podemos ver a figura de Ícaro voando, subindo e descendo nas alturas. 
Walter Howard afirma que 
 

São os intervalos que fazem a música. Ora, não se ouvem os 
intervalos. Os intervalos são sentidos. A simples impressão 
sonora já é uma operação psíquica, pois o próprio som é 
movimento. Ora, o intervalo é um movimento entre as alturas 
sonoras. (HOWARD, 1984, p. 63, grifos do autor) 
 

  No início de cada estrofe, a voz do cantor é mais suave, enquanto que, 
ao final, a voz é mais intensa, mais enérgica; gradativamente, o intérprete 
oscila entre a voz mansa e a mais vigorosa. É interessante também notarmos 
os aspectos instrumentais: a introdução e a primeira estrofe são tocadas 
apenas no piano. O acompanhamento da bateria, suas batidas muito bem 
marcadas em um compasso quaternário simples, conferem ritmo à música. É o 
próprio alçar voo da canção. O primeiro tempo do compasso marcado por uma 
batida forte, seguido por três batidas mais fracas nos tempos restantes lembra 
o ritmo do rock clássico. Após, temos a redução dessas batidas, agora, menos 
marcadas, menos fortes: o voo perde sua força, a queda é chegada.  Seguindo, 
vem um trecho, cuja ausência do acompanhamento da bateria é total: 
podemos, então, associar a imagem de Ícaro precipitado. O ar não oferece 
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resistência ao corpo que cai, quase não há atrito, por isso, a ausência de som. 
A música, em sua totalidade obedece a esse ciclo rítmico, como 
exemplificamos a seguir: 
 
 

 
 

 
 
Quanto à harmonia, a música é repleta de acordes dissonantes, e em 

alguns momentos há uma maior estabilidade desses acordes. Observemos os 
trechos cifrados abaixo: 

 
C      C/E         F  G/B           C 
Voar voar, subir subir  ir por onde for [...] 
C     C/E           F   G/B         C 
Luar, luar eu sou assim brilho do farol [...] 
C        C/E         F   G/B          C 
Viver viver e não fingir esconder no olhar [...] 
C         C/E         F     G/B        C 
Fugir meu bem pra ser feliz só no pólo sul. 
 

Esses são versos que apresentam uma possível regularidade na 
progressão dos acordes, a progressão I IV V (C F G C). São acordes que se 
combinam. Mas, nos trechos acima, não temos essa sucessão harmônica 
perfeita. O acorde de dó maior (C) é seguido por uma variação, C/E – dó com 
baixo em mi, e mais a frente, temos o acorde de sol maior com baixo em si 
(G/B). Assim, a música não gera aquele efeito acabado, que a progressão 
comum expressa; há harmonia, mas é uma harmonia inquietante, uma 
consonância que é ao mesmo tempo desentoada. No geral, acordes com baixo 
em outra nota parecem criar na música uma situação de suspense. Esse tipo 
de harmonia nos faz pensar que algo está por acontecer, há uma tensão 
provocada. 

É interessante também percebermos que acordes maiores (sem 
alterações), na maioria das vezes, expressam entusiasmo, alegria, devido ao 
seu som “acabado”. Em contrapartida, os acordes menores, devido à redução 
de um semitom de sua terça, causam efeito de tristeza, melancolia, assim 
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como os acordes com sétima (aumentada ou não) e diminutos. Notemos que 
esses “momentos de tristeza” aparecem intercalados com os “momentos de 
entusiasmo”, acordes maiores e menores são, ao longo da música, colocados 
lado a lado. Não há a predominância de acordes maiores por muito tempo, e o 
mesmo não ocorre com os acordes menores. Novamente, temos a idéia da 
inconstância do voo. A alegria e a tragédia, a força e a fraqueza, a certeza e a 
dúvida, são algumas antíteses evocadas pela colocação dos acordes na 
música. O voo ocorre, mas logo em seguida vem a queda. A música está 
repetindo o que lemos no poema de Adélia. “O voo aborta sempre” (PRADO, 
2010, p. 60). Fizemos a contagem dos acordes da música, conforme 
demonstrado no gráfico que segue:  
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Gráfico 1: Os acordes na música Sonho de Ícaro. 
 
Dos 167 acordes que aparecem na canção, 105 remetem à tristeza, ao 

trágico, ao melancólico. Apenas a coluna em azul, que corresponde aos 62 
acordes maiores, expressa efeito alegre, 43 acordes a menos em relação aos 
que expressam o contrário. 

Após a análise das obras, podemos perceber como cada arte absorve a 
temática dispondo de artifícios próprios, usando diferentes meios para resultar 
em um sentido bem próximo. A pintura, por meio das cores, texturas, jogos de 
sombra e luz; a música, por meio do som, da voz; e o poema, por meio do 
trabalho estético com a linguagem. É justamente por isso que reafirmamos que 
nenhuma arte se sobrepõe à outra; elas se completam, dialogam entre si, 
geram sentidos cada qual a seu modo. 

  
 

Considerações Finais 
 

Concluindo nosso estudo, pensamos que o sonho do voo pode ser 
considerado como um tema universal, assim como o amor, a morte, a saudade 
dos tempos de infância. Todos esses temas estão relacionados ao que não é 
palpável ao homem, ao que foge ao seu controle, talvez, por isso, a insistência 
desses temas nas manifestações humanas. Com o sonho do voo não é 
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diferente. É certo que, assim como há muitas retomadas do voo de Ícaro nas 
artes, muitas outras virão, pois o voo é algo inatingível. Assim, cabe à arte 
tornar real esses sonhos impossíveis, dar vida à imaginação, aproximando-nos 
do inatingível. 
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