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Resumo 

 

 O objetivo dessa Dissertação é analisar alguns aspectos na obra História 

animalium (1551-1558) de Conrad Gesner (1516-1565), entre eles, o tipo de 

informação contida na descrição dos animais, algumas de suas fontes e as 

imagens como via de transmissão de conhecimentos.  

Nossa intenção é demonstrar que o conteúdo da obra elaborada por 

Gesner, assim como por alguns de seus contemporâneos, apresentava 

características particulares e era composta não apenas por descrições acerca 

da anatomia e fisiologia das bestas, mas eram especialmente carregadas de 

informações adicionais, como por exemplo, o que os antigos diziam sobre cada 

animal, lendas, fábulas, uso na medicina, na culinária, na arte, etc. Todas 

essas informações interligadas faziam parte de uma rede de conhecimentos 

chamada por alguns estudiosos desse período de visão emblemática de mundo 

e de natureza, que caracterizou a História dos animais no século XVI.    

Para demonstrar algumas informações inter-relacionadas na obra de 

Gesner, selecionamos, além de seus escritos, trabalhos de outros autores. Um 

deles foi o Emblematum Libellus (1531) de Andrea Alciati (1492-1550), ao qual 

é atribuída a difusão dos emblemas - um conjunto de texto e imagem criados 

para serem decifrados, que traziam intrinsicamente mensagens de diversos 

temas como religião, amor, traição, política, moral entre outros, e que foram 

amplamente difundidos nas descrições de Gesner. Selecionamos também 

alguns exemplos de bestiários medievais para demonstrar como os animais 

eram descritos e representados nesse tipo de trabalho, bem como A arte de 

amar e as Metamorfoses de Públio Ovídio (43 a.C – 17d.C)  para averiguar o 

tipo de literatura, e em edições posteriores, de imagens que envolviam animais 

contidos nesses poemas, peculiarmente para realizar o estudo de caso sobre a 

besta mítica conhecida como minotauro.  Contudo, foi possível expor ao longo 

do nosso trabalho o tipo de informação trazida nos textos e nas imagens das 

diferentes obras selecionadas. 

 

 

Palavras chave: História da Ciência, Conrad Gesner, Visão Emblemática, 

Bestiários, Andrea Alciati. 



Abstract 

 

The purpose of this dissertation is the analysis of some aspects 

presented in Conrad Gesner´s Historia animalium (1551-1558), such as some 

information included in animal´s descriptions, its sources and images, as a 

vehicle of knowledge transmission.   

We intend to demonstrate that the content in Gesner´s work, as well as in 

his contemporary fellows, showed particular features which were consisted not 

only of anatomical and physiological animal´s descriptions, but they were 

especially comprised of information which today would be considered 

additional, as for example, what the ancients would say about each animal, the 

legends, the fables, its use in medicine, in culinary, in art, etc. All this correlated 

information was called, by some scholars of this period, the emblematic world 

view and they determined the scope of animal History in the sixteenth century. 

In order to demonstrate the interrelated information in Gesner´s writings, 

we selected not only his writings but also some works of other writers. One of 

them is Andrea Alciati´s Emblematum Libellus (1531), to which is attributed the 

dissemination of the emblems - a group of text and image designed to be 

deciphered, bringing intricate topics such as religion, love, betrayal, politics, 

moral, among others, which were widely covered in Gesner´s work. We also 

selected some examples of medieval bestiary to demonstrate how animals were 

described and illustrated in this kind of work, as well as Ovid´s (43 a.C – 17 d.C) 

Ars Amatoria and the Methamorphoses, aiming at investigating this type of 

literature and, in later editions, the kind of images involving animals in these 

poems, in order to accomplish the case study about the mythical beast known 

as the Minotaur.  

   

Keywords: History of Science, Conrad Gesner, Emblematic world view, 

Bestiaries, Andrea Alciati, printed images. 
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Introdução 

O Renascimento foi um período de muitas transformações em 

diferentes aspectos – político, social, moral, religioso, científico, artístico – 

que influenciaram não só a vida e o comportamento da sociedade, mas 

também a forma de olhar e de perceber o mundo, a realidade e a natureza 

que a cercava. Apresentavam-se aos eruditos, especialmente aos dedicados 

ao estudo de animais, plantas, anatomia, metalurgia e outras artes, novos 

caminhos para o desenvolvimento de seus trabalhos e para a divulgação de 

suas obras e tratados. Particularmente com a generalização da imprensa na 

Europa, a confecção, distribuição e o uso de materiais impressos, em pouco 

tempo se tornou uma parte essencial da história natural1. 

Na Europa, a partir da metade do século XV, as imagens adquiriram 

um papel relevante nos textos impressos que tratavam da natureza e das 

artes, servindo como uma referência visual e permitindo que semianalfabetos 

e até mesmo iletrados acessassem os conhecimentos contidos nos 

impressos2.  

Esse tipo de relação entre ciência e arte, recentemente chamada de 

“cultura visual”, não passa despercebida quando se trata de pesquisas em 

história da ciência, visto que as imagens, entendidas como forma de registro 

                                                             
1 Sobre o Renascimento e as transformações nas diversas áreas de conhecimentos, vide Debus, O 
homem e a natureza no Renascimento, 2. Sobre o desenvolvimento e a divulgação de obras e 
tratados, vide  Johns, “Natural history as print culture”, 106. 
2 Beltran, Imagens de Magia e de ciência, 31. 
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e transmissão de conhecimento sobre a natureza e as artes, efetivam-se 

como fontes e documentos para trabalhos nessa área3. 

Dessa forma, o estudo das imagens em história da ciência pode se dar 

nas três esferas de análise, caracterizadas por Alfonso-Goldfarb4, mas no 

caso das imagens, na análise interna investiga-se a relação entre imagem e 

texto, os conceitos, a iconografia e a identificação das técnicas artísticas. A 

análise historiográfica trata dos estudos relacionados ao conceito e ao 

documento em questão, e a contextual apura o significado da publicação, o 

contexto da produção da imagem e da relação texto e imagem, e a análise 

iconológica5.  

Por conseguinte, nossa pesquisa coloca-se na interface dessas três 

esferas e permeia o status epistemológico das imagens, concentrando-se na 

expressão das informações visuais e em seus atributos emblemáticos, 

focalizando imagens de alguns animais contidas em Bestiários Medievais, na 

obra Historia animalium (1551) de Conrad Gesner, e nos emblemas do 

Emblemata libellus (1531) de Andrea Alciati.   

Obras quinhentistas referentes aos conhecimentos sobre animais 

caracterizam-se pela inserção de “informações adicionais” à descrição das 

espécies, aspecto predominante na forma de encarar os conhecimentos no 

início da idade moderna6. De fato, os autores desse tipo de obra pareciam 

querer apresentar ao leitor todo tipo de informação que poderiam reunir, 

                                                             
3
 Sobre as relações entre imagem e texto em História da Ciência, vide Beltran & Machline, “Images as 

Documents for History”, 4 e 5. Sobre a “cultura visual”, vide Beltran, “A produção de salitre “Diante 
dos olhos”, 225. 
4 Alfonso-Goldfarb, “Documentos, Métodos e Identidade da História da Ciência”, 7.  
5 Beltran & Machline, 11. 
6 Beltran, Imagens de Magia e de Ciência, 70. 
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incluindo usos medicinais e culinários, lendas, fábulas, histórias fantásticas 

“narradas pelas autoridades clássicas”, menções bíblicas, emblemas, 

descrições elaboradas pelos antigos como Aristóteles e Plínio – que davam 

autoridade à existência de monstros 7 . Espécies do “novo mundo” 

compareciam como novidade em figuras representativas dos animais, que 

influenciavam a investigação e a descrição da natureza e que facilitavam sua 

compreensão8.  

Uma tendência para a consideração desse tipo de obra, que buscava 

conectar os animais a todo tipo de informação possível de ser recolhida, não 

se limitando às descrições físicas e anatômicas, é considerada por alguns 

pesquisadores desse período como uma visão emblemática de mundo, em 

que a natureza é um universo de símbolos e correspondências onde os 

animais relacionam-se a um sistema de linguagem intrínseca de metáforas, 

símbolos e emblemas9.  

Neste trabalho focalizaremos o Historia animalium de Conrad 

Gesner 10 , obra que exerceu inigualável influência, escrita por um típico 

“sábio-universal renascentista” e um pioneiro na arte bibliográfica e 

enciclopédica11. 

Apontamos no trabalho de Gesner a presença de um tipo de 

linguagem que relaciona imagem e conceito, reunindo o elemento figurativo e 

                                                             
7
 Priore, Esquecidos por Deus, 45. 

8 Reno & Beltran, “Imagens como registros”, 137-138. 
9 Ashworth, “Natural history”, 305. 
10 Genser, Historia animalium, edição de 1551. 
11 Gmelig-Nijboer, Conrad Gesner´s Historia animalium, 37. 
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o elemento reflexivo conhecido como emblema12, cuja difusão é atribuída ao 

livro Emblemata libellus, de Andrea Alciati.  

Além disso, buscamos identificar as principais diferenças na expressão 

das imagens de animais expressas nos Bestiários Medievais e nas obras de 

Gesner e Alciati. 

Para isso, no primeiro capítulo abordamos alguns aspectos dos 

estudos renascentistas dedicados à história natural.  Tratamos especialmente 

de como os animais eram observados e retratados, o perfil de alguns 

representativos autores, os locais de estudos da natureza, a arte do 

colecionismo e a prática enciclopedista.    

No segundo capítulo discorremos sobre o Historia animalium de 

Conrad Gesner, sobre os Bestiários medievais - o que eram, sua estrutura 

interna, quais informações traziam e a existência ou não de uma relação com 

o obra de Gesner. Tratamos também da obra Emblematum Libellus de 

Andrea Alciati 13 , da definição e exemplificação de emblemas, da 

compreensão da visão emblemática e das suas manifestações na obra de 

Gesner. 

 Já o terceiro capítulo é dedicado ao estudo de caso do capítulo do 

Historia animalium, volume I, em que Gesner trata do Boi, da Vaca e do 

Touro. Buscamos nesse capítulo o tipo de informações apresentadas sobre 

esses animais, em especial as relações entre descrição e imagem. De forma 

                                                             
12 Sobre os emblemas e a relação entre imagem e conceito, vide Bombassaro, “Imagem e conceito”, 
88. 
13 Andrea Alciati, Emblemata Libellus, edição de 1531. 
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particular, analisamos a descrição da besta mítica conhecida como 

minotauro.  

 Enfim, trilhando o percurso proposto, esperamos contribuir para o 

estudo do Historia animalium enquanto expressão da forma emblemática de 

ver o mundo, admitida por Conrad Gesner. 
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Capítulo 1 

O Renascimento e o estudo dos animais 
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1- O Renascimento e o estudo dos animais.  

Se durante a Antiguidade prevaleceu um conceito estático do homem, 

com potencialidades (social e individual) e ideias limitadas, isso se dissolveu 

no medievo com a ideologia cristã, e durante o Renascimento pode se ver o 

surgimento do conceito dinâmico do homem - que tem “sua própria história 

de desenvolvimento social” - bem como de todas as relações humanas. 

Veem-se mudanças nas concepções de valores. O tempo e o espaço 

humanizam-se, o passado, o presente e o futuro transformam-se em criações 

humanas e o infinito torna-se não apenas um objeto de especulação, mas 

uma experiência imediata, um componente da ação e do comportamento, 

uma realidade social. A perfeição deixa de constituir uma forma absoluta, 

pois quando tudo está em transformação há uma busca constante pela 

perfeição e esta se trata de um estágio transitório, “praticamente já superado 

no momento em que foi atingido”14.   

O conceito de Renascimento pode ser compreendido como um 

processo social total, representado por uma mudança, não só no pensamento 

filosófico, mas em todos os aspectos da vida do homem, desde o 

socioeconômico até o religioso, passando pela moral, pelas artes e pela 

ciência e envolvendo o cotidiano e o modo de pensar15.  

A corrente de pensamento renascentista chamada de humanismo é 

apenas um dos reflexos dessas mudanças observadas naquele período. Uma 

das características do humanismo é a “dedicação aos antigos”16. Obras de 

                                                             
14 Heller, O homem do Renascimento, 10-14. 
15 Ibid, 9. 
16 Debus, 4. 
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Aristóteles foram revisitadas com um novo olhar, um novo espírito, lidas no 

original, “sem a mediação das traduções e das exegeses medievais”. Devido 

à procura de novos textos e traduções, a importância do grego foi 

reconhecida, mas nem todos os eruditos dominavam esse idioma17. 

O humanismo não se limitou à retomada da “pureza” de Aristóteles, 

mas também à recuperação de Ptolomeu, Galeno, textos neoplatônicos, 

cabalísticos e herméticos da Antiguidade tardia. A descoberta e a tradução 

de obras atribuídas aos Profetas-Magos, a Hermes Trismegisto, Zoroastro e 

Orfeu, além de obras de Platão, Plotino e de toda a tradição neoplatônica 

possibilitaram a mudança do pensamento humanista e sua abertura a novos 

horizontes, trazendo “um novo sentido do homem e de seus problemas” - 

reflexões teóricas expressas nas mais variadas formas de arte18.  

Duas significativas interpretações contemporâneas do Humanismo são 

atribuídas a P.O.Kristeller, cuja ideia de Humanismo representa um 

movimento, em sua maior parte, filosófico, restrito aos estudos de retórica e 

filologia19; e a E. Garin, que acreditava serem os filósofos fora das escolas 

filosóficas os verdadeiros humanistas, “transformadores da cultura e da vida 

prática, construtores de uma nova filosofia”20.  

Já para A. Debus os termos “Humanismo” e “Renascença” não 

possuem uma definição satisfatória, sendo o Renascimento “uma espécie de 

                                                             
17 Ibid, 5 e 8. 
18 Ibid,6. 
19 Kristeller, Movimenti filosofici del Renascimento, 29. 
20 Garin, L´Umanesimo italiano. 
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renascer do conhecimento” na arte, na literatura e no desenvolvimento da 

ciência21.  

Pode-se dizer que o período histórico da Renascença foi permeado 

pela “nova filosofia” do Humanismo, que, por um lado, pode ser caracterizado 

pela exaltação do homem e sua libertação espiritual, pela tendência 

paganizante e mundanização da religião, pelo surgimento de uma nova 

cultura oposta à medieval. Mas se observadas atentamente, várias das 

características típicas do Renascimento são também encontradas na Idade 

Média, “podendo esta ser considerada plena de “renascimentos” de obras e 

autores antigos, que pouco a pouco emergiam e eram recuperados”22. 

J. Burckhardt acreditava numa verdadeira ruptura entre a Idade Média 

e o período Renascentista, estando aí o homem “liberto do torpor medieval” e 

aberto a “todas as experiências da vida”, ao qual chamou de “homem 

universal”, pois poderia se apropriar de todos os elementos da cultura, da 

arte e da ciência23.  

Atualmente, estudiosos que se dedicam às relações entre Idade Média 

e Renascença dividem opiniões sobre a existência de uma “ruptura” (e assim 

uma oposição, uma contrariedade), de uma “continuidade” (o que poderia 

pressupor uma homogeneidade), ou ainda de uma “diversidade” (uma 

distinção sem contrapô-las) entre as duas épocas24.  

Os esforços para se estabelecer claramente uma delimitação entre a 

Idade Média e a Renascença resultaram em um “aparente recuo das 

                                                             
21 Debus, 2. 
22 Reale & Antiseri, História da Filosofia, 10. 
23 Burckhardt, La cultura del Rinascimento. 
24 Reale & Antiseri, 12. 
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fronteiras”, pois pode-se observar marcas da Renascença já no longo período 

medieval, assim como se pode encontrar na mentalidade renascentista, 

“muito mais coisas medievais do que aparentemente era permitido pela 

teoria”25. Pode-se dizer, portanto, que a Renascença representou um espírito 

de regeneração, renovação, restituição, renascimento, “no qual o retorno aos 

antigos significou revivescência das origens” e “retorno ao autêntico”, e 

assim, a “imitação” dos antigos cabe ser entendida como “estímulo” para que 

os homens também se “redescobrissem”26.  

Durante o Quatrocentos observa-se que o pensamento prevalece 

sobre o homem. Já a partir dos Quinhentos, verifica-se que o pensamento 

amplia-se, abrangendo também a natureza, levando a um novo tipo de 

estudo dos fenômenos naturais baseado na observação27.  

Até o século XVII, a concepção de mundo, a filosofia e a ciência eram 

inseparáveis, e a religião estava, muitas vezes, associada a esses outros 

elementos. A filosofia da natureza e a ciência natural não eram diferenciadas 

da experiência de natureza, como será visto a seguir para o caso dos 

estudos sobre os animais.  

1.1- História Natural e História dos animais  

A história natural na Idade Média tardia, apesar da grande voga dos 

bestiários, herbários e lapidários, ainda era tratada como alegoria. Era dessa 

mesma forma que pessoas dos mais diferentes ambientes como escolas de 

catedrais, universidades e cortes percebiam a natureza. Em contrapartida, o 

                                                             
25 Huizinga, O outono da Idade Média, 479. 
26 Reale & Antiseri, 11. 
27 Ibid,12. 
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estudo da natureza, no início do período moderno, conectou o aprendizado 

das escolas com a cultura das academias humanistas e com a exibição na 

corte. O ponto central dessa mudança foi a nova imagem do estudioso da 

natureza, cada vez mais visto como uma pessoa que poderia se mover 

facilmente entre esses diferentes mundos. Além disso, o reavivamento da 

história natural pode ser atribuído a novas circunstâncias sociais de 

estudiosos que reverenciavam os ensinamentos das autoridades dos antigos 

e faziam viagens de exploração e descoberta28. 

No renascimento, a natureza transformou-se no centro do pensamento 

e o homem teve a noção de que poderia conquistar-lhe algo, “criando uma 

segunda natureza a partir da primeira”, reconhecimento esse de conquista, 

paralelo à descoberta do conceito de “humanidade”, que por sua vez é 

inseparável de seu desenvolvimento. O “sujeito-homem” ou humanidade 

encontra-se então frente a frente com uma natureza que possui seus próprios 

regimentos, e conhecê-la intensa e extensivamente, torna-se uma tarefa 

infinita29. 

Em um período de tempo relativamente curto, humanistas que 

inicialmente consideravam que o interesse na natureza poderia ser marginal 

aos seus interesses acadêmicos, passaram a dedicar grande parte do seu 

tempo a esses estudos, em especial porque tinham patrocínio vindo da corte 

e poderiam ser levados para outras cidades e universidades. A propagação 

dos bestiários e lapidários entre os nobres foi um importante precedente para 

a introdução de histórias naturais, particularmente aquelas preenchidas de 

                                                             
28Findlen, “Courting  Nature”,  58. 
29Heller, 17. 
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elaboradas imagens alegóricas, que definiram uma visão emblemática de 

mundo30. Assim, a história natural foi encontrando um caminho para ser 

introduzida na corte Renascentista. 

Compreender a história natural no início do período moderno pode ser 

surpreendente. Justificativas para o estudo da natureza eram notadamente 

diferentes das de nossa era, as práticas e procedimentos eram 

completamente distintos do que hoje associamos às ciências naturais, e o 

próprio objeto de estudo – a natureza – tinha um conceito ímpar. Se 

considerarmos a história natural desde o renascimento, no século XVI, 

veremos que suas motivações e justificativas, seus métodos, seu objeto, 

enfim, o que se entende por história natural, mudou significativamente31.  

Cabe ainda reconhecer que as disciplinas tinham estreitas e tênues 

relações com outras áreas de estudos e que “História”, “Medicina” e 

“Filosofia” tinham um significado mais amplo do que nos é familiar 32 . A 

divisão que nos parece evidente, tão simples e tão imediata entre a 

Observação, o Documento e a Fábula não existia33. 

Uma história natural tipicamente renascentista aborda três tipos de 

categorias, sendo elas animal, vegetal ou mineral, podendo haver 

subdivisões dentro desses grupos principais. Enfatizaremos, aqui, os 

animais. 

 Segundo F. Wolfgang a “história dos animais” algumas vezes referia-

se a “zoographia”, ou seja, a descrição da vida dos animais, que por sua vez 

                                                             
30Findlen, “Courting nature”, 58. 
31 Harrison, “Natural History”, 118. 
32 Ibid, 117. 
33 Foucault, As palavras e as coisas, 143. 
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pode-se dizer fazia parte da “Physica”, a qual tratava da natureza das coisas, 

como dos quatro elementos, das plantas, das estrelas, dos meteoros, do 

homem, dos animais. Wolfgang colocou ainda que, para alguns, a “história 

dos animais” deveria estar incluída na “filosofia”, contudo, o importante é 

perceber que a “história dos animais” é parte da “história natural”34.  

Quanto à classificação dos animais, os de quatro patas geralmente 

eram distinguidos do restante. Em algumas obras nota-se uma divisão entre 

quadrúpedes vivíparos e ovíparos.  Em muitos tratados, peixes e “animais 

aquáticos”, incluindo os monstros marinhos, eram reunidos na mesma 

categoria. Um grupo bastante amplo e que englobava as espécies 

invertebradas, era denominado “Insetos”, no qual também se encontravam as 

“criaturas imperfeitas”, aquelas que se pensava terem sido geradas 

espontaneamente35. 

Uma característica típica de obras sobre animais, nesse período, é 

observada no conteúdo e no estilo de trabalho, que contém informações 

sobre diferentes nomes para as bestas descritas, as virtudes para sua 

utilização como cosmético e alimentos, distribuição geográfica, o 

relacionamento com seu dono e/ou criador, variação de cores, voz, etc. 

Embora pareça uma estranha combinação de fatos, folclore, fantasia, alusões 

literárias, poesia e farmacologia, a intenção desses autores parece ser 

fornecer ao leitor informações não apenas de como os animais viviam na 

natureza, mas como eles eram retratados em textos, especialmente em 

textos de autoridades antigas como Aristóteles (384-322 a.C), Teofrasto (371-

                                                             
34 Apud Wolfgang, Franz. The history of Brutes. (Londres, 1672). Citado em Harrison, “Natural 
History”, 117-118. 
35 Harrison, 118. 
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286 a.C) e Dioscorides (40-80 a.C) . Se por um lado, pensava-se que no 

Renascimento houve um aclame pela originalidade, por outro, o que se pode 

ver foi que “a história natural nesse período foi uma tentativa de reconstruir 

um corpo de conhecimento antigo”36.  

 A maior parte do conhecimento sobre animais que os medievais 

tinham acesso provinha do Historia Natural – obra com trinta e sete livros – 

de Plínio, o Velho (23 dC – 79 dC), sendo que sua descrição dos mais 

variados tipos de monstros foram amplamente repetidos nos bestiários 

medievais e transmitidos aos estudiosos renascentistas37.  

Durante os séculos XVI e XVII, muitas foram as obras que abarcavam 

diferentes aspectos do conhecimento, incluindo os saberes sobre animais, 

como os escritos de Conrad Gesner, Ulisses Aldrovandi e Edward Topsel. 

Também os estudos monográficos sobre peixes, aves e animais marinhos 

produzidos por Pierre Belon, Guillaume Rondelete e Hippolyto Salviani 

seguem esse mesmo perfil, como veremos a seguir.  

Pierre Belon (1517-1564) estudou medicina, alcançando o grau de 

doutor. Mais tarde estudou botânica, área na qual publicou diversos 

trabalhos. Participou de uma expedição passando pela Itália e pelos países 

em torno do Mar Mediterrâneo, durante a qual escreveu muitos trabalhos 

descritivos acerca de suas observações, entre eles, seu trabalho sobre 

pássaros onde apresentou duas figuras de esqueletos, uma de um pássaro e 

uma de um homem, comparando a similaridade dos ossos, identificando-os. 

                                                             
36 Ibid, 120. 
37 Ibid. 
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Posteriormente, Belon publicou um trabalho comparando as estruturas e a 

reprodução dos golfinhos aos mamíferos terrestres38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Belon, L'histoire de la nature des oyseaux, 1555, 40-41. 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Belon, La nature et diversité des poissons, 1555, 14. 

                                                             
38Gudger, “The five great naturalists of the sixteenth century “, 26-27. 
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Guillaume Rondelet (1507-1566) estudou Latim, Grego, filosofia e 

posteriormente, medicina. Publicou um grande número de trabalhos médicos, 

viajou por Amsterdã e pelo norte da Itália estudando peixes. O primeiro de 

seus quatro livros sobre o assunto tratou da morfologia e anatomia interna 

desses animais. Em seus livros, as descrições dos animais eram 

completamente detalhadas, com notas sobre os hábitos e história natural, 

com figuras, nomes dados em várias línguas (Latim, Grego, Francês e às 

vezes em vernáculo Italiano e Espanhol), e classificação em grandes grupos, 

de acordo com as formas semelhantes. Em 1558, figuras de Rondelet foram 

usadas abaixo de dois curtos versos em forma de epigramas descrevendo 

um peixe, em dois poemas chamados “De natura de piscibus marinis scripsit 

historiam”, de Francis Boussuet, publicados em Lyon. Juntos, eles formavam 

uma história pictórica sobre peixes, baseada nos livros de Rondelet 39. 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Bossuet, De Natura Aquatilium Carmen,  Lyon, 1558. Ilustração intitulada “De raia clauata” de Guillaume 
Rondelet, publicada em seu “Libri de piscibus marinis”, 1554.  

                                                             
39 Ibid, 30 
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Hippolyto Salviani (1514-1572) estudou medicina, mas também era muito 

interessado em História Natural, especialmente em peixes 40 . Sua obra 

Aquatilium animalium historia oferece uma evidência incomum para o valor 

de um extenso registro de referências dos autores antigos sobre os animais, 

disposto em uma tabela, contendo todo nome disponível de estudiosos 

interessados em peixes.  Dividida em dez colunas, a tabela ocupa as cento e 

vinte primeiras páginas do seu livro. As três primeiras colunas trazem nomes 

de peixe em Latim, Grego e vernáculo Italiano. A próxima indica partes ou 

características de um peixe a ser considerado, e as colunas remanescentes 

são devotadas aos escritores Aristóteles, Oppiano, Plinio, Ateneu a Aeliano. 

A última coluna recorda referências textuais de outros autores, em sua 

maioria, antigos. A presença de todos esses autores na obra de Salviani é 

relevante para dar uma ideia da importância dos antigos conhecimentos 

sobre animais, que representava uma parte histórica da investigação e dava 

suporte às observações empíricas41. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Ibid,31 
41 Pinon, “Gesner and the Historical Depth”, 263. 
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Hippolyto Salviani, primeria página da tabela do “Aquatilium animalium historiae: Liber Primus”, 1554. 

Ulisses Aldrovandi (1522-1605 ou 07) de família nobre, também graduado 

em Medicina, lecionou filosofia, lógica e botânica, e se empenhou em montar 

um museu e em reunir materiais de estudo da natureza em sua cidade natal. 

É elogiado por suas investigações anatômicas, e também incluiu em seus 
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trabalhos fábulas e provérbios. Escreveu Dracologia, um tratado dividido em 

sete livros sobre dragões, incluindo serpentes sobre as quais ele ouviu falar. 

Publicou, ainda, três volumes in-folio sobre aves e insetos e outros onze 

volumes foram publicados postumamente por seus discípulos, sendo que 

existem manuscritos ainda não editados42. 

 

 

 

 

 

 

 

Ulisses Aldrovandi, O dragão de 1572, em Findlen, Possessing nature, 19. 

Mas é na obra de Conrad Gesner que se focam os esforços desta 

pesquisa. Gesner nasceu em Zurich em 16 (ou 26) de março de 1516, e aos 

cinco anos de idade, tendo seus pais dificuldades financeiras para criá-lo, 

deixaram-no sob os cuidados de seu tio materno, o cônego Johann Frick, um 

admirador da botânica, que transmitiu ao sobrinho seu amor pelas plantas e 

seu conhecimento meticuloso e acurado sobre o mundo vegetal43.  

                                                             
42 Sobre o Tratado Dracologia, vide Findlen, Possessing nature, 18. Sobre outras publicações de 
Aldrovandi, vide Gudger,36 
43 Serrai, Conrad Gesner, 10. 
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Depois de frequentar a escola elementar, Gesner recebeu ensinamento 

avançado de latim e de grego, e posteriormente aprofundou seu 

conhecimento da língua hebraica. Mas seu interesse não se limitava ao 

estudo das línguas: Gesner era um apaixonado por livros, assim, quando em 

Paris no ano de 1534, analisou todos os campos de conhecimento que a rica 

biblioteca parisiense poderia lhe oferecer44.  

Em 1536, Gesner seguiu para a Universidade de Basileia, onde estudou 

medicina e se sustentou trabalhando na elaboração de um importante 

dicionário grego. Logo após, lecionou grego na Universidade de Lausanne, 

onde permaneceu por três anos e se dedicou aos estudos de botânica, 

recolhendo, descrevendo e classificando espécies de plantas, de forma que 

floresceram obras como o Historia Plantarum, publicada em 1541, o 

Catalogus Plantarum, em 1542, e alguns tratados de medicina. Em 1545, 

Gesner publicou sua obra de monumental caráter bibliográfico, a Bibliotheca 

Vniuersalis, e entre 1548 e 1549, o Pandectarum – ou compilação universal, 

em complemento à anterior45.  

Gesner também apreciava viajar e não se limitou em buscar 

conhecimento nas bibliotecas. De vez em quando fazia excursões à costa 

Adriática, onde coletava espécimes de animais, plantas, conchas - materiais 

que ele usava para estudo, na preparação de seus tratados sobre plantas e 

sobre animais, e que também serviam para incrementar suas coleções46.  

                                                             
44 Ibid,13. 
45Beltran, “Conrad Gesner e as fontes do Thesavrvs”,71. 
46 Wellisch, Conrad Gesner: a Bio-bibliography, 9.  



21 
 

Podemos distinguir dois pólos dominantes nos trabalhos de Gesner: as 

“letras” e as ciências naturais. As ciências naturais ocupavam o primeiro lugar 

em sua lista de interesses, da qual fazia parte o estudo dos fósseis e dos 

cristais47. 

Da vasta produção realizada por Conrad Gesner ao longo de sua vida, 

uma imponente contribuição, em termos quantitativos, foi a sua obra sobre 

animais, organizada em duas séries, publicadas entre 1551 e 1558, o Icones 

Animalium e o Historia animalium, com quase 4000 páginas de texto, in folio, 

e mais de mil ilustrações48. Sobre a magnitude do Historia animalium, A. 

Debus afirma que “os escritos de Gesner abarcavam todos os aspectos do 

conhecimento” – e não seria diferente sua obra sobre animais onde se podia 

encontrar “todos os animais referidos pelas autoridades antigas e 

modernas49”.  

As obras de Conrad Gesner bem como as de seus contemporâneos 

tinham a pretensão de abarcar tudo, e mesmo informações sobre monstros 

eram apresentadas ao leitor.  

Interessado em identificar corretamente os animais Bíblicos, no 

trabalho Historie of Four-Footed Beasts and Serpents de Edward Topsel 

(1572-1625), se podia encontrar descrições acerca de seres tais como  

mantícora, unicórnio, sátiro, esfinge, dragão, e lâmia. 50  Como o próprio 

Topsel escreve, sua obra trata-se de uma “Coleção de escritos de Conrad 

Gesner e outros autores”, e nela encontra-se o maravilhoso trabalho de 

                                                             
47 Dictionary of scientific biography, s.v. “Conrad Gesner”. 
48 Serrai, 303 
49 Debus, 36. 
50 Ibid. 



22 
 

Deus, e também várias curiosidades de narrações históricas fora das 

Escrituras, além de ser ilustrada com hieróglifos e emblemas 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Topsel, The history of Four-footed Beasts and Serpents, Londres,  m618. 

 

 

                                                             
51 Thomas, O homem e o mundo natural, 76. 
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Mantícora, Gesner´s curious and Fantastic Beasts, imagem 210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sátiro,Conrad Gesner, Historia animalium, Volume I, 978. 
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Esfinge, Gesner´s curious and Fantastic Beasts, imagem 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamia, Edward Topsel, The history of four-footed beasts and serpents, 1658, 353. 
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Na perspectiva de Gesner e dos estudiosos de sua época, a história 

natural refletia um mundo onde os animais compunham um tipo de linguagem 

complexa de metáforas, símbolos e emblemas, “um criptograma repleto de 

significados ocultos ao homem, à espera de serem decifrados”52,  uma visão 

de mundo que foi um dos principais fatores para determinar o teor e a 

extensão da história natural durante o Renascimento53. 

Para C.E.Raven, Conrad Gesner é, mais do que qualquer outro, 

“símbolo e instrumento de transição” do medieval para o moderno quando se 

trata de sua postura perante a natureza. Suas produções refletem uma típica 

atividade de estudante da Renascença, com interesse nas mais diferentes 

áreas e línguas. Ainda na opinião de Raven, Gesner que era considerado por 

seus contemporâneos como “O Plínio Alemão”, e poderia muito bem passar a 

frente de outros candidatos para o título de “o primeiro homem moderno54”.  

De acordo com C. A. Gmelig-Nijboer, os humanistas estavam 

convencidos de que o nível da filosofia natural medieval estava muito abaixo 

da filosofia natural clássica, sendo que a idade média era considerada um 

período intermediário de trevas entre as culturas de alto nível da Antiguidade 

Clássica e do Renascimento. Essa visão é claramente encontrada no Historia 

animalum de Gesner, em que ele se mostra cuidadoso em julgar suas falhas, 

mas não se furta de denunciar os autores medievais e mais recentes como 

supersticiosos e tolos. Compartilhada por outros pensadores do século XVI, 

                                                             
52 Ibid, 90. 
53 Ashworth, “Natural History”, 304-305 
54 Raven, Natural Religion, 17, 80 e 87. 
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essa visão pode demonstrar ênfase numa nova forma de abordagem e de 

novos critérios de estudo55.  

Para Gmelig-Nijboer “Gesner em sua própria pessoa é símbolo e 

instrumento de transição do medieval para a postura moderna perante a 

natureza”, um típico “sábio universal” renascentista, um “bibliógrafo pioneiro”, 

um “criativo e erudito enciclopedista”, e acima de tudo um “amante da 

natureza”. Redescobrindo os méritos dos autores da antiguidade de onde 

recebeu muita inspiração, começou, ao mesmo tempo, a estudar a natureza 

do seu próprio jeito, por observação e experimento56. 

 O Historia animalium de Gesner iniciou uma nova era não somente 

por trazer um sumário, criticar e admitir as velhas fábulas e lendas expressas 

em textos como os de Esopo, o Physiologus e os Bestiários, mas também por 

fornecer descrições, notas de hábitos e distribuição geográfica, além de 

admiráveis ilustrações, dando início a um estudo diferenciado dos animais e 

exercendo uma inigualável influência no seu desenvolvimento57. 

1.2- Colecionismo e enciclopedismo. 

 É possível que o estilo de texto atribuído ao que os renascentistas 

chamaram “enciclopédia” seja muito antigo, já tradicional no primeiro século 

da era comum, e talvez com raízes em culturas muito remotas como a 

sumério-babilônica, na qual vocabulários eram organizados de acordo com 

seu significado, formando “conjuntos” de temas58.  

                                                             
55 Gmelig-Nijboer, 30 
56 Ibid, 37. 
57 Ibid.  
58 Alfonso-Goldfarb, “O antigo enciclopedismo e a Ciência Moderna”, 55. 
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Esse modelo de obra cuja característica estrutural é “cumulativa” pode 

ser vista de forma expressiva, por exemplo, no Historia naturalis de Plínio, 

fonte para outras obras que abarcavam informações verificáveis ou lendárias 

sobre diversos tipos de assunto como animais, ervas, pedras59. De fato a 

Historia naturalis de Plínio seria uma “pretensa súmula do conhecimento 

universal”, construída a partir dessa tarefa cumulativa, realizada primeiro pela 

compilação de fragmentos já explorados por outros, e depois por um rigoroso 

planejamento de temas e estruturas60.   

As enciclopédias, das mais variadas formas e em diferentes épocas, 

constituíram argumentações sobre a natureza, fixaram lendas orais, 

trouxeram à tona relatos cosmogônicos ou históricos. Assim, a fórmula 

organizativa da enciclopédia adentra os séculos XVI e XVII agregando 

autoridade e atualidade aos textos, permeando-se no limiar entre duas 

eras61.  

Nesse perfil podemos encontrar muitas obras que de um lado ainda 

eram carregadas da “lógica totalizante dos saberes entrelaçados por temas 

(...) através de centenas de vozes trazidas do passado”, mas que de outro já 

se mostravam sintonizadas às novas ideias que passariam a prevalecer. 

Muitos desses autores estavam longe de conhecer os frutos dessa 

transformação que eles mesmos estavam ajudando a construir62.  

                                                             
59

 Eco, Arte na Estética Medieval, 128. 
60

 Alfonso-Goldfarb “O antigo enciclopedismo”, 55 e 56. 
61Sobre as enciclopédias como argumentações sobre a natureza, vide Alfonso-Goldfarb, “As 
derivações enciclopédicas”, 22. Sobre o avanço da forma enciclopédica nos séculos XVI e XVII, vide 
Alfonso-Goldfarb,  “O antigo enciclopedismo”, 57. 
62 Alfonso-Goldfarb, “As derivações enciclopédicas”, 22. 
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Seguindo essa tendência, Gesner se correspondia com dezenas de 

outros estudiosos contemporâneos e sintetizava seu material pesquisado, 

enquanto fazia adições importantes de suas próprias observações. 

Consequentemente, o trabalho de Gesner pode ser considerado um 

compêndio enciclopédico de novas e antigas informações63.  O autor explica 

no Praefatio ad lectorem do volume I do História animalium que, à parte de 

suas leituras e estudos em casa, viagens eram indispensáveis, “uma pré 

condição para a domesticação da natureza”64, mas muito difíceis para ele 

devido a sua escassez de recursos e pela ausência de um mecenas. Assim, 

ele fazia o que podia, e mantinha uma rede de amigos em toda a Europa que, 

de muito bom grado, enviavam-lhe todo tipo de material sobre animais65.  

Informações concretas sobre os contatos pessoais de Gesner podem 

ser encontradas nos seu “Liber Amicorum”, um livro que contém 227 

assinaturas de visitantes que entre 1555-1565 estiveram em sua casa. Esse 

livro encontra-se, agora, exposto na Biblioteca Nacional de Medicina em 

Bethesda, Maryland. Gesner também era grato a todo aquele que lhe 

trouxesse informações ou exemplares de animais, por isso, o nome de todo 

“profissional”, caçador, pescador, pastor, fazendeiro, etc., de quem ele 

recebia informações, consta na introdução do Historia animalium, pois eram 

reconhecidamente informações valiosas66. 

Gesner era profundamente religioso, por isso acredita-se que a 

teologia natural tenha sido um dos motivos essenciais que o levaram a 

                                                             
63 Acheson, “Gesner, Topsell and the purposes”, 128. 
64 Findlen, Possessing nature, 155. 
65 Gmelig-Nijboer, 42. 
66 Ibid, 76. 
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estudar história natural. Sua crença religiosa permitiu que pela fé e pela 

graça de Deus ele reconhecesse a arte divina do mundo natural em todo o 

lugar, e se deliciasse com ela.  Em uma carta enviada a seu amigo Jacob 

Avienus, Gesner escreve que gostaria de continuar a subir montanhas por 

muitos anos, pois além de um exercício para o corpo, era também uma 

alegria para o espírito, uma vez que era possível contemplar o “Arquiteto 

Supremo” e a “Suprema Vontade Divina”, que executou maravilhas 

impossíveis de a raça humana intervir. No prefácio do volume I do Historia 

animalium, Gesner coloca uma nota dizendo que o merecimento e a 

excelência de seu trabalho sobre animais seriam para a contemplação e 

admiração do trabalho de Deus, e como complemento, observa-se que ele 

forneceu em sua obra algumas evidências tiradas das Sagradas Escrituras67.  

Dentro de sua concepção religiosa, Gesner se empenhou em incluir 

em sua obra sobre animais todo o conhecimento disponível, recolhendo, 

traduzindo e editando obras antigas e medievais, “visando sempre a 

elaboração e a divulgação de grandes sínteses enciclopédicas de onde nada, 

fosse relativo à cultura ou à natureza, poderia ser excluído”68.  

Todo material selecionado por ele era sistematicamente organizado de 

forma que o leitor, ao querer ter acesso a algum conhecimento sobre um 

animal específico, poderia consultar seu trabalho como uma enciclopédia, 

encontrando cada espécime diretamente no índice alfabético69. 

                                                             
67 Ibid, 35-36 e 42 -43. 
68 Beltran, “Conrad Gesner e as Fontes”, 71. 
69 Gmelig-Nijboer, 48. 
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  Pensar em como o conhecimento era organizado nos remete a pensar 

por quais vias a natureza era observada: herbários, coleções, jardins 

traduziam “uma nova curiosidade”. Da mesma forma, as câmaras de 

maravilhas ou gabinetes de curiosidades – locais onde “objetos exóticos, 

animais empalhados, pinturas, gravuras, impressos e manuscritos ocupavam 

o mesmo espaço” – eram considerados cenários propícios para examinar a 

natureza, “um lugar de sonhos enciclopédicos e socialização humana”, onde 

colecionadores se esforçavam para conter e mostrar a Natureza, criando 

novas formas de percebê-la. Daí a prática do colecionismo, vista pelos 

europeus como uma chave para entender o mundo e que inicialmente tornou-

se uma ampla prática entre a elite que ansiava por saberes do passado, 

através das mais variadas formas, inclusive possuindo objetos 

remanescentes, de antiguidades e objetos da natureza. Essa prática teve 

início na Itália, impulsionando, em parte, os humanistas do Renascimento 

Italiano. Assim, a natureza tornou-se um objeto de intensa investigação, mas 

por caminhos diferentes aos que haviam sido nos tempos de Plínio e de seu 

trabalho enciclopédico70.   

  A personificação da cultura humanista nos séculos XVI e XVII se deu 

na imagem do colecionador, que junto aos humanistas e filósofos naturais 

não eram encontrados em qualquer lugar, pois investigavam a natureza num 

cenário especial, num “espaço em que o conhecimento e a cultura da elite 

convergiam”, e que ganhou seu espaço ao lado da corte e das academias 

                                                             
70 Sobre a organização do conhecimento sobre a natureza, vide Foucault, 145. Sobre os espaços dos 
gabinetes de curiosidades, vide Megiani, “Memória e conhecimento do mundo”, 155.  Sobre a prática 
de colecionismo como forma de compreender a natureza e seu início na Itália, vide Findlen, 
Possessing nature, 153. 
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Renascentistas71. Muitas foram as coleções dignas de intrigantes objetos da 

natureza, sendo que uma delas pertenceu a Conrad Gesner, e outra, maior e 

mais visitada, a Ulisses Aldorvandi.  

Gesner organizou em sua própria casa uma coleção de plantas, 

animais, fósseis e minerais, além de cultivar um pequeno jardim de flores e 

ervas, o primeiro desse tipo na cidade que até então não possuía um jardim 

público. Isso atraía um número vasto de visitantes vindos de toda a Europa, 

que também constam do seu Liber Amicorum72.  

Animais estranhos eram uma atração à parte, expostos em festas, 

torneios, reconstituições lendárias. Um tipo de objeto encontrado nessas 

coleções, considerado parte de uma natureza exótica, eram restos mortais de 

criaturas legendárias como gigantes, unicórnios, basiliscos, sátiros, além de 

fósseis, pedras preciosas, zoófitos, criaturas desconhecidas entre as quais o 

tatu e a ave do paraíso. Assim, a combinação da memória, da curiosidade e 

da civilidade definiu um dos mais importantes espaços de conhecimento no 

início da idade moderna, ao que hoje chamamos museu73. 

 1.3- A representação da natureza. 

As imagens possuem um papel fundamental na transmissão de 

informações visuais sobre diferentes temáticas, entre elas, as características 

de animais. Elas podem ser estudadas por serem eficientes na divulgação de 

                                                             
71 Findlen, Possessing nature, 97. 
72 Wellisch, 11. 
73 Sobre a estranheza animal, vide Foucault, 145. Sobre os objetos colecionáveis, vide Findlen, 
Possessing nautre, 153. Sobre os museus, vide Findlem, Possessing nature, 16. 
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conhecimentos e pela sua relação com as técnicas de impressão74. Imagens 

que retratam a natureza podem ser consideradas como documentos para a 

história da ciência, como por exemplo, imagens presentes em manuscritos e 

em livros impressos, que “demandam atenção especial na relação entre texto 

e imagem” 75.  

Na Europa, a partir do Renascimento, a imagem com o seu potencial 

de comunicação, vinha de auxílio ao texto, não meramente como 

ornamentação, mas para tornar compreensível o conhecimento da 

natureza76, influenciando sua investigação e descrição “quando os artesãos e 

seus arsenais de técnicas participaram das intensas modificações no modo 

de considerar a natureza77”.  

Com a generalização do uso da prensa, aproximadamente na metade 

do século XV, a confecção, distribuição e o uso de materiais impressos se 

tornaram fundamentais para a história natural, sendo que os livros de Gesner 

e Aldrovandi constituíram parte importante dessa identidade histórica78.  

No início da idade moderna houve muitas e diferentes razões para a 

inclusão de ilustrações da natureza em livros impressos. Se e que tipo de 

imagem incluir dependia dos editores e artistas, já os autores dividam 

opiniões sobre a utilidade e a funcionalidade das ilustrações, que poderia ser 

mnemônica – como um “auxiliar de memória”, ou para ilustrar uma parte do 

texto de forma geral, por vezes sem qualquer ligação ou coerência entre o 

                                                             
74 Sobre o papel das imagens na transmissão de informações visuais, vide Beltran, Imagens de magia 
e de ciência, 31. Sobre as relações com a técnica de impressão vide Kusukawa, “Illustrating nature”, 
90. 
75 Beltran &Machline, “Images as Documents for the History”, 16. 
76 Stani,  “Imagens Alquímicas Renascentistas”, 01. 
77 Stagni & Beltran, “A arte como instrumento de representação”, 2. 
78 Johns, “Natural history as print culture”, 106. 
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texto e a imagem, e por outras mostrando um trabalho intimamente 

conectado entre o autor e o artista79.  

Mas houve também motivos para se questionar o uso das ilustrações, 

tal como a recusa dos antigos – se eles não aprovavam o uso das figuras, 

era porque elas não eram necessárias80.  

Outra explicação foi na área da medicina, onde os problemas de 

representação também foram discutidos, neste caso, devido a variações 

encontradas na dissecação de corpos humanos. Um fundamento adicional foi 

referente à representação de características físicas que poderiam ou não 

transmitir a forma substancial ou a essência do objeto representado, podendo 

ser visto como uma “falsificação”81. Também Gesner queixou-se sobre a 

qualidade de figuras de insetos, que eram fora de escala e impossíveis de 

serem usadas em seus livros82. 

O que as imagens foram feitas para representar, por que foram 

incluídas nos livros impressos, se há e qual é sua relação com o texto são 

questões que devem ser estudadas particularmente na representação da 

flora, fauna, do corpo humano, do movimento dos planetas, de máquinas e 

objetos matemáticos, na relação do “tecido inextrincável e perfeitamente 

unitário daquilo que se vê das coisas e de todos os signos que foram nelas 

descobertos ou nelas depositados”, pois as ilustrações podem ser uma 

importante fonte de iluminação para o estudo da natureza nesse período83. 

                                                             
79

 Kusukawa, “Illustrating nature”, 105. 
80 Ibid, 107. 
81 Kusukwa,“Illustrating nature”, 108. 
82 Ibid, 97 
83 Foucault, 109,110 e 143. 



34 
 

No campo dos estudos sobre animais, a disseminação das imagens e 

sua persistência, durante o início da idade moderna, permaneceram como 

parte fundamental. Gesner usou figuras de animais não somente em 

suplemento ao texto, mas especialmente como fonte de informação visual. A 

maioria das imagens que ele utilizou era de excepcional qualidade quando 

comparadas às de obras anteriores. Principalmente as de espécies nativas 

eram feitas a partir de observações, sempre que possível – o que mostrava 

sua ênfase na experiência de “primeira mão”. Porém, muitas imagens 

chegavam até ele através de seus correspondentes, juntamente com 

informações que Gesner tinha dificuldade em interpretar, por se tratar de uma 

mistura de “estranhas descrições”84.   

Os principais esboços para as ilustrações presentes nas obras de 

Gesner foram desenhados por ele mesmo, executados por um desenhista a 

seu pedido e sob sua fiscalização. Podiam também ter sido feito em algum 

outro lugar e enviado por seus correspondentes, ou ainda, tirados por Gesner 

de mapas geográficos ou desenhos que circulavam em livros de modelos, 

obras de arte, panfletos. Quando havia necessidade, Gesner combinava as 

melhores partes de diferentes figuras feitas por diferentes autores. Imagens 

de monstros – aqui entendidos como animais estranhos, exóticos, 

desconhecidos – também  podem ser encontradas no História animalium. É o 

caso do monstro marinho também conhecido como peixe bispo, cuja imagem 

Gesner menciona ter recebido de Rondelet que por sua vez, diz tê-la visto 

circulando em toda a Europa, distribuída em panfletos85. 

                                                             
84 Gmelig-Nijboer, 53 e 55. 
85 Ibid, 79, 80 e 85. 
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Peixe bispo, Conrad Gesner, Historia animlaium, Vol IV, 174. 

O primeiro volume do Historia animalium de Gesner foi amplamente 

distribuído e permaneceu como referência ainda por duzentos anos após sua 

morte, não somente por ser um grande repositório de informações sobre 

animais, mas por se tratar de um dos principais recursos de acesso a 

imagens de animais na Europa86. As imagens contidas na obra de Gesner 

foram copiadas por diversos estudiosos, entre eles Topsel (The Historie of 

Four-footed Beastes,1607) Belon (De aquatilibus,1553), Joannes Jonstonus 

(Four-Footed Beasts, 1678), Claude Perrault (Mémoires pour server à 

l´histoire des animaux, 1671-1676) , Louis Nicolas (Codex canadiensis, 1664-

1675), Konrad Lycosthenes (De prodigiorum ac ostentorum chronicon, 1581), 

                                                             
86 Sobre a permanência da obra de Gesner como referência, vide Gmelig-Nijboer, 5. Sobre a obra de 
Gesner como repositório de imagens na Europa, vide Acheson, 128. 
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George Gascoigne (Noble Art of Venerie or Hunting, 1575), Thomas 

Cockayne (Short Treatise of Hunting, 1591) e outros87. 

As imagens de animais não foram usadas somente para expressar as 

características particulares de um animal, isolado de seu “pano de fundo”. 

Algumas descrições traziam representações do envolvimento de certos 

animais com a vida quotidiana das pessoas, como por exemplo, suas 

utilidades e seu uso funcional na lida com os trabalhos agrícolas, por 

exemplo, no arado. Ilustrações nos trabalhos de Gesner e Topsel são boas 

formas de exemplificar esse tipo de valor cultural atribuído aos animais88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesner, Ícones animalium, 1560, p. 10. A mesma imagem foi reproduzida no Historia animalium, p.81. 

                                                             
87 Acheson, 131 - 139. 
88 Ibid, 134 e 135. 
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Imagens contidas nas obras de Gesner, principalmente do Ícones 

animalium, foram também usadas por artistas para variados tipos de 

trabalhos, como bordados, joias, na metalurgia, e começavam a se mostrar 

presentes na cultura europeia, pintadas em tetos ou bordadas em toalhas de 

mesa. Assim, as imagens iam sendo transportadas do “mundo científico” para 

a cultura popular, onde os animais podiam ter suas “funções pedagógicas e 

emblemáticas”89. 

Dentre os mais variados vieses no estudo de imagens, nosso trabalho 

sugere a análise de características emblemáticas. De acordo com Ashworth, 

no período que vai de 1550 a 1650, os animais constituíam um tipo de 

linguagem complexa de metáforas, símbolos e emblemas, e essa “visão 

emblemática do mundo” era um fator importante que determinava o conteúdo 

e o escopo da história natural no Renascimento90. Fazer a história de um 

animal não significava simplesmente descrever seus órgãos, mas também 

suas virtudes, lendas, histórias, os brasões onde sua imagem poderia ser 

encontrada, sua utilidade para a fabricação de medicamentos e para o 

fornecimento de alimentos, o que os antigos relatavam sobre ele, o que os 

viajantes diziam, enfim, o ser vivo “no interior de toda a rede semântica que o 

ligava ao mundo”91.   

Um emblema se assemelha a um mosaico.  A imagem cercada de 

palavras que tentam explicar o seu significado, não é simples de ser 

entendida ou interpretada, mas requer ser decodificada92 . Traz embutido 

                                                             
89 Acheson, 135 e 140. 
90 Ashworth, “Natural history”, 305. 
91 Foucault, 143. 
92 Brandão, “O gênero emblemático”, 129. 
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preceitos morais, religiosos, educativos, políticos e até alquímicos, 

dependendo do contexto que estiver ilustrando93.  

Nos emblemas eram retratados diversos temas, como o amor, a flora, 

a fauna, a mitologia, a astrologia, a religião, e não se restringiam aos livros, 

estavam presentes também em cortejos reais, exéquias, festas populares ou 

religiosas94.  

A inspiração para o “gênero emblemático” pode ser atribuída à obra 

Hieroglyphica de Horapolo que teria, no século IV, decifrado os enigmas 

contidos nos hieróglifos egípcios (às vezes com explicações duvidosas)95. 

Mas no Renascimento, a difusão dos livros de emblemas é associada à 

publicação do Emblematum Liber de Alciati, em Augsburgo, no ano de 1531, 

considerado o mais famoso e “que deu origem a uma numerosa geração de 

outros livros de emblemas” 96.  

Trabalhos emblemáticos de cunho e autores diferenciados também 

circularam pela Europa entre os séculos XVI e XVII. É o caso de dois textos - 

Margarita Pretiosa Novella (1546) de Petrus Bonus e Rosarium 

Philosophorum (1550) – que culminaram na publicação da obra alquímico-

emblemática Atalanta Fugiens, em 1617, de Michael Maier. Composta por 

cinquenta emblemas, esse livro apresenta imagens explicativas sobre a 

                                                             
93 Stagni & Beltran, 7. 
94 Brandão, “O gênero emblemático”, 130. 
95 Ibid, 128. 
96 Panofsky, A caixa de Pandora, 35. 



39 
 

química, sendo que nelas estavam contidos símbolos utilizados pelos 

alquimistas97.  

Outro exemplo de obra emblemática de grande circulação é o 

Iconologia (1593) de Cesare Ripa. Os emblemas tratam de conceitos como 

discórdia, humildade, hipocrisia, etc., e foram baseados na mitologia antiga, 

na escrita pictórica dos egípcios e em alegorias cristãs98.  

Em relação aos animais, a maioria das publicações renascentistas 

sobre a fauna eram, ao mesmo tempo, “humanísticas” e de natureza 

simbólica. Assim como na idade média, o simbolismo foi uma parte 

importante na interpretação da natureza durante o Renascimento, porém, de 

uma forma mais moralista do que religiosa, sendo que todo conhecimento ou 

informação acerca dos animais era considerado uma iluminação no seu 

significado mais profundo. Esse tipo de conhecimento era tratado como uma 

interpretação emblemática da natureza, inspirada na antiguidade, através de 

uma conexão entre os estudos dos humanistas dedicados ao estudo da 

natureza e os escritos antigos, aplicado em todas as coisas da natureza com 

o intuito de ensinar aos homens os seus deveres99. 

 

  

                                                             
97 Sobre a obra Atalata Fugiens, vide Stagni & Beltran, 5. Sobre a relação das imagens nos emblemas e 
a alquimia, vide Beltran, Imagens de magia e de ciência, 102. 
98 Grieco, “Livro de emblemas”, 90. 
99 Gmelig-Nijboer, 32. 
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Capítulo 2 

Bestiários medievais, o Historia animalium de Conrad 

Gesner e a visão emblemática da natureza. 
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2- Os Bestiários medievais, o Historia animalium de Conrad Gesner e a visão 

emblemática da natureza. 

 O sucesso imediato da enciclopédia sobre animais de Gesner se deu 

não só entre os estudiosos de história natural, mas também entre um público 

mais amplo. Uma razão para isso foi que o Historia animalium trazia aos 

olhos do leitor o real e imaginário mundo dos animais - familiares e 

desconhecidos, além de ser recheado de imagens, resultando em pouco 

tempo, um notável número de traduções100.   

 Mas Gesner afirma que o motivo que o levou a se empenhar nesta 

obra foi sua “inclinação natural, a educação que recebeu, a curiosidade e a 

paixão pelos seres viventes”, e que seu desejo era ampliar e aprofundar o 

conhecimento e a capacidade da medicina, demonstrar os empregos dos 

animais na alimentação e nas práticas diárias, levar o homem à 

contemplação da obra de Deus e à contemplação humana através da 

doutrina neoplatônica e de teorias aristotélicas, encontradas resenhadas na 

última seção da Epistola Nuncupatoria do Historia animalium101.  

 Seguindo a classificação Aristotélica102, Gesner organizou os volumes 

do Historia animalium conforme segue: 

Volume I: Quadrúpedes vivíparos; 

Volume II: Quadrúpedes ovíparos; 

                                                             
100 Serrai, 304. 
101

 Ibid, 306 e 307. A Espistola Nuncupatória se trata de uma carta dedicatória que se encontra nas 
primeiras páginas do volume I do Historia animalium, vide Gmelig-Nojboer, 41. 
102 Na obra de Aristóteles, Historia animalium foi apenas parte de uma compreensão mais abrangente 
na descrição dos animais, incluída no seu De partibus animalium e no De generatione animalum. O 
próprio Aristóteles explica que o Historia descreve as partes do animal enquanto o De partibus tenta 
esclarecer as causas dos fenômenos descritos.  
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Volume III: Pássaros; 

Volume IV: Animais aquáticos. 

O volume V foi publicado em 1587, vinte e dois anos após a morte do 

autor103, e contém duas partes, sendo uma dedicada às serpentes e outra, 

menor, dedicada aos insetos, contando ainda com uma monografia sobre 

escorpiões104. 

Pode-se considerar o Historia animalium a obra mais bem elaborada 

de Gesner e que apresenta a estrutura editorial mais articulada e completa de 

todas as suas publicações. A obra tem início com a Epistola Nuncupatoria 

que trata do estímulo e do desenvolvimento do trabalho, dos frutos e seus 

valores para a medicina, da preparação de alimentos, filosofia, moral e 

hábitos ligados aos animais, da importância do estudo dos animais para a 

admiração da criação de Deus, de Testemunho Sagrado (como as citações 

de livros Bíblicos), e de exemplos de homens eminentes que escreveram um 

livro também com o título de “Historia animalium”105.  

Seguido da Espistola têm-se o Praefatio ad Lectorem onde Gesner 

indica as suas fontes e especifica os critérios para sua escolha. Depois se vê 

um Catalogus ueterum non extantium, qui de animalibus scripserunt que traz 

uma bibliografia de títulos de escritos desaparecidos sobre animais, seguido 

do Catalogus authorum extantium, quórum scriptis ad hoc Opus usi sumus 

que elenca uma bibliografia de 251 autores, antigos e modernos, de 

diferentes regiões, e línguas vernáculas, complementado pelo título da 

                                                             
103Kusukawa, “The sources”, 304. 
104 Sobre a publicação póstuma do volume V, vide Kusukawa, “The sources”, 304.  Sobre o conteúdo 
desse mesmo volume, vide Serrai, 316. 
105 Gmelig-Nijboer, 145-160. 
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respectiva obra. Posteriormente têm-se o Catalogus Doctorum Virorum (...) 

que traz, também em ordem alfabética, os nomes de diversos estudiosos que 

contribuíram para a concretização do Historia animalium e dos contatos que 

Gesner mantinha em toda Europa. Depois, lê-se o índice alfabético dos 

animais em Latim, Hebraico, Grego, e nos vernáculos Italiano106, Espanhol, 

Gallico, Germânico, Anglicano, Ilyrico e Persa, seguida da descrição de cada 

animal juntamente com uma imagem, desenhada pelo próprio Gesner ou por 

algum de seus correspondentes107. 

Por fim, têm-se os paralipomenas108 e por último, notas de filologia e 

etimologia acerca dos nomes dos animais, indicados na maior quantidade de 

línguas possível109.  

Tratando especificamente da descrição de cada espécime, Gesner 

elaborou um esquema que permitia aos leitores procurar diretamente as 

informações desejadas nos lugares apropriados110, reunindo os animais em 

ordem alfabética conforme o nome em latim, e descrevendo-os seguindo 

sempre uma sequência de itens, de A a H, sendo que cada letra 

representava um aspecto:  

A- Nome do animal em diferentes línguas;  

B- Região em que o animal era encontrado;  

C- Hábitos do animal;  

D- Instinto e comportamento diante de outros animais e do homem;  

                                                             
106 Gesner refere-se aos vernáculos pois as línguas citadas ainda estavam em fase de estruturação. 
107

 Serrai, 309. 
108

 Paralipomena é um texto ou uma obra que constitui a continuação ou integração de uma obra 
precedente. Essa, vem da palavra grega paraleipomena que pode ser entendida como “as coisas 
deixadas de fora”, vide Dicionário Editora de Português-Latim.  
109 Wellisch,12, 
110 Gmelig-Niboer, 52. 
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E- Uso do animal pelo homem; 

F- Uso do animal como alimentação, nas dietas e culinária;  

G-  Uso do animal e/ou de suas partes como medicamento, descrição 

de remédios contra mordidas ou outras injúrias causadas pelo 

animal;  

H- Discussão filológica e gramatical acerca do animal: nomes menos 

conhecidos, explicações para seus nomes, epítetos, metáforas, 

informações sobre esculturas e pinturas, nomes de pedras e de 

plantas derivados do nome do animal, relação entre nomes de 

homens, rios, regiões, etc e o nome do animal, fábulas, divinações, 

prodígios, monstros, cerimônias religiosas, sacrifícios, provérbios, 

similitudes, emblemas e apologias111. 

A sessão H é subdividida em oito partes, identificadas por letras 

minúsculas também de “a” a “h”. O item “a” trata de questões filológicas e é 

distribuído em sete outras partes. Já as letras “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” tratam 

de gramática, poética, às vezes precedida de um paraliponema. A parte “g” 

trata também de medicamentos raramente encontrados. Já a letra “h” trata de 

vários assuntos que em nenhum outro precedente se pode encontrar. 

Conforme o próprio Gesner explica, a primeira parte contem histórias 

fabulosas e a segunda traz previsões, maravilhas, presságios, monstros 

(mesmo aqueles de nascimento), auspícios, augúrios. A terceira parte trata 

de religião, sepultamento de alguns animais, animais sagrados, sacrifícios. A 

quarta aborda provérbios, alguns deles derivados de linguagem comum ou 

                                                             
111Beltran, “Conrad Gesner e as fontes”, 72. 
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sagrada, e a por fim, a quinta e última parte inclui algumas imagens e 

emblemas de Alciati112. 

Conrad Gesner mostrava-se muito interessado em símbolos animais e 

por isso é tentador pensar que ele buscou inspirações nos bestiários 

medievais que circulavam nas bibliotecas da Europa 113 . É o que 

analisaremos em seguida. 

2.1- Os Bestiários medievais 

O Bestiário ou Livro das Bestas era um gênero de livros informativos e 

ricamente ilustrados sobre animais. Muito apreciado durante a Idade Média, 

era, antes de tudo, um livro de simbolismo religioso. Era considerado um 

repositório da vertente da mentalidade religiosa medieval, preocupada com a 

salvação da alma humana, que se olhado através das lentes de Deus, fazia-

se transparecer na natureza os seus vivos exemplos de ensinamento e de 

edificação moral. Mesmo nos casos dos animais fabulosos, imaginários, 

fictícios, ou mesmo nas perversidades da natureza – nascimentos 

defeituosos ou raças monstruosas, por exemplo, se cumpria a função 

ideológica ou mesmo doutrinária, resumida na explicação da onisciência e 

onipresença da criação divina e sua interferência na ordem natural da 

natureza como parte do plano do Criador114.  

No Bestiário, os animais eram retratados seguindo sempre o mesmo 

procedimento: uma descrição física, uma descrição dos hábitos e em 

seguida, uma correspondente moralização baseada na analogia entre o 

                                                             
112 Gesner, “Historia animalium”, Vol I, Capitum.   
113 Ashworth, “Emblematic natural history”, 25. 
114 Fonseca, “A nobreza cristológica”, 109-110. 
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significado etimológico do nome do animal e sua interpretação simbólica115. 

Além disso, os bestiários eram altamente estilizados, apresentavam uma 

organização particular quanto às espécies, elencando-as segundo sua 

importância na natureza, e geralmente mostravam os animais envolvidos em 

ações que enalteciam seu simbolismo, deixando de ser “apenas animais para 

se assumirem como exemplia, isto é, como símbolos de vícios ou virtudes e 

fontes de ensinamentos religiosos e morais116”.  

Uma das primeiras associações explícitas entre simbolismo animal e 

as ideias religiosas pode ser encontrada no tratado Sobre Isis e Osiris de 

Plutarco. Em uma de suas passagens observa-se uma comparação entre o 

crocodilo e Deus, sendo o primeiro uma representação viva do segundo, que 

além de honrado por não ter língua – visto que a palavra divina não necessita 

de voz – ainda é dotado de uma membrana nictante nos olhos que permite 

“olhar sem ser visto”, assim como Deus117. 

 As origens do Bestiário remontam ao Physiologus, obra produzida no 

Egito, mais especificamente em Alexandria, aproximadamente no primeiro 

quarto do século II118. Diversos trabalhos sobre o Physiologus demonstram 

que em suas primeiras cópias encontravam-se apenas descrições literais das 

criaturas, sendo que as moralizações foram introduzidas posteriormente. A 

primeira versão cristã do Physiologus é atribuída, entre outros, a Santo 

Ambrósio. A partir do século XII e sob a influência das Etimologias de Santo 

Isidoro de Sevilha, o Physiologus foi reorganizado e assim, foi se 

                                                             
115Benton, “The medieval menagerie”,71-72 
116 Varandas, “A Idade Média e o Bestiário”, 1. 
117 Curley, Physiologus, xii. 
118 Ibid. 
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transformando gradualmente, ao longo dos séculos, até dar origem aos 

Bestiários, transição observada não só no estilo dos textos, como também 

das imagens. Os bestiários encontram-se entre os manuscritos que possuem 

as melhores e mais bem elaboradas imagens da época119. 

 Durante a Idade Média as imagens surgem como um outro tipo de 

leitura, deixando apenas de embelezar o texto, mas proporcionando aos 

iletrados, uma compreensão eficaz das histórias bíblicas. Além disso, nos 

bestiários, a importância da imagem é observada pelo seu deslocamento no 

texto, quase tratado como um título, abrindo em vez de fechar a descrição 

dos animais, como antes era visto no Physiologus120.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raposa, Physiologus, 27
121

. 

Mas, diferentemente de como eram retratados nos bestiários, Gesner 

quis em seus trabalhos ilustrações “naturais” dos animais122. Suas imagens 

                                                             
119 Sobre as transformações do Physiologus aos Bestiários, vide Varandas, “A idade média e os 
bestiários”, 6.  Sobre a qualidade das imagens nos Bestiários, Ibid, 24. 
120

 Ibid, 24-29.  
121

 A raposa é um animal enganador e representa o diabo. Essa imagem que abre a descrição da 
raposa no Physiologus mostra que, aves, achando que a raposa está morta, atacam-na, mas acabam 
encontrando uma morte miserável. Assim também o homem não pode se deixar enganar pelo 
demônio, nem seduzir-se pelos desejos da carne, vide Physiologus, 27. 
122Ashworth, “Emblematic nature”, 25. 
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não eram somente sobre historia natural, mas também sobre a função da arte 

em relação à verdade, a realidade e a natureza123. Vejamos o exemplo do 

leão, habitualmente o primeiro a ser descrito nos bestiários, preservando seu 

lugar de honra, de rei dos animais, “a mais importante de todas as bestas” 

segundo Isidoro de Sevilha em sua obra Etimologias124. 

Como se pode encontrar na descrição de muitos dos bestiários, o leão 

apaga seu rastro com a própria cauda para despistar caçadores e dorme de 

olhos abertos. A fêmea pari filhotes mortos que são velados durante três dias 

e acordam, ao terceiro dia, com o rugido do pai – explícita alusão Bíblica à 

ressurreição de Jesus Cristo. Por fim, a imagem do leão é quase sempre 

retratada mostrando os progenitores a lamber a cria, enfatizando a língua, 

órgão indispensável na proclamação da Palavra, sinônimo de Voz e de 

Verbo125.  

 

 

 

 

 

 

British Library, Royal MS 12 C. xix, Folio 6r 

 

                                                             
123 Acheson, 139. 
124 Varandas, 7. 
125 Ibid, 2-3. 
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Latin Bestiary of the Twelfth Century, 14. 

 

Sob outra perspectiva observa-se o leão no Historia animalium de 

Gesner, que utiliza uma imagem desse animal “tal como ele é”, sem atribuir-

lhe quaisquer outras características senão as de seus próprios contornos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conrad Gesner, Historia animalium, I, 1551, pg 642 

Andrea Alciati também utilizou em alguns de seus emblemas a 

imagem do leão, porém, não com um único significado e muitas vezes, não 

como um elemento principal, mas apenas compondo parte da pictura. Como 

 

 



50 
 

detalharemos mais adiante, na página 65, os emblemas são compostos de 

uma frase (motto),de uma imagem (pictura) e de um verso (epirama).  

Analisando materiais sobre a obra de Alciati podemos perceber que o 

uso de animais nos emblemas, quase sempre, tinha a função de atribuir 

características animalescas ao homem, como forma de moralização, por isso, 

animais como no caso o leão, são retratados de forma e com características 

bastante distintas do que habitualmente se via nos Bestiários, como veremos 

no exemplo a seguir. 

No emblema Etiam ferocíssimos domari (Até os mais ferozes são 

domados) o leão aparece como uma fera domada. Podemos ver na pictura 

desse emblema Marco Antonio, imperador Romano do século IV, em uma 

biga puxada por dois leões. O significado que pode ser atribuído a essa 

imagem é que “muitos poderosos às vezes são domados por outros ainda 

mais poderosos”, pois quem domina leões, domina qualquer tipo de 

homem126:  

“Após o discurso para o Romano Cícero, morto e enterrado 

que perdeu seu país para amarga praga  

o vencedor monta sua carruagem atrelada a leões  

e obriga-os a apresentar seus pescoços ao julgo cruel: 

Magnânimo Antonius mostra que os príncipes de espírito 

elevado 

  tiveram seus braços rendidos” 127. 

 

 

                                                             
126 Vasconcelos, Os emblemas de Alciati, 44-45.  
127 Esta e as demais epígramas citadas são de nossa tradução, baseada na edição Latina do 
Emblemata Libellus de 1521, na edição Espanhola de 1540 e no Alciato's Book of Emblems: The 
Memorial Web Editionin Latin and English, disponível em http://www.mun.ca/alciato/test1.html.  
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Andrea Alciati, Emblemata, Lyons, 1550, 35. 

Outro exemplo acerca do leão encontra-se no emblema intitulado Cum 

laruis non lactandum (Com fantasmas não se luta). Em contraste com a 

percepção do leão encontrada nos Bestiários, a figura desse animal está 

associada à ideia da fragilidade. A pictura mostra o rei dos animais caído aos 

pés de três coelhos para ensinar que até os mais fortes, quando chega à 

noite, sentem medo, pois mesmo um coelho ou um rato, à noite, podem 

deixar um leão de “pelos arrepiados”128: 

 

 

                                                             
128 Vasconcelos, Os emblemas de Alciati, 71. 
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“Heitor morreu por um golpe da lança de Aquiles 

Que tantas vezes conquistou seus inimigos 

Não foi possível conter a sua voz, zombando-os 

preparando correntes para prender seus pés ao carro 

Tire-me à parte como desejar 

Mesmo as lebres tímidas arrancam a juba do leão quando  

sua vida se foi”129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Alciati, Emblemata liber, 61 

Outro notável exemplo de características animalescas atribuídas ao 

homem e expressas nos emblemas é o Nec quaestioni quidem cedendum 

(Não ceder mesmo sob tortura). Esse emblema é composto pela figura de 

                                                             
129 Tradução própria. 
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uma leoa e contaria a história de uma mulher chamada Leo que por se negar 

a contar um segredo foi atormentada e transformada por Athena em uma 

leoa – devido a seu nome, porque assim, seu castigo ficaria eternamente em 

sua memória130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Alciati, Emblemata, Lyons, 1550, 19.                                        

Lê-se no emblema: 

“A leoa que tu vês representada no arco de Atenas, 

de Harmodius, foi amante; quem sabe, um hóspede? 

                                                             
130 Vasconcelos, Os emblemas de Alciati, 77.  
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Assim, pareceu suficiente mostrar o espírito aguçado 

dessa guerreira, 

Como uma criatura selvagem, ou porque é assim chamada.  

Porque não trai ninguém com seu testemunho ao ser 

torturada, 

[Por isso] Iphcrates a representa sem língua.”131. 

 

Outra interessante amostra das distintas formas de representação de 

animais nos Bestiários, no Historia animalium de Gesner e nos emblemas de 

Andrea Alciati é a figura do cachorro. No Bestiário latino do Século XII é 

narrado o resgate do Rei Garaments por uma matilha de cães, revelando 

assim, a fidelidade desses animais132. Já a imagem dos cães que consta no 

Historia animalium é a de cachorros como animais comuns e que foram 

retratados “ad vivum”133.   

 

 

 

 

 

 

 

Conrad Gesner, Historia animalium, Volume I, 1551, 173. 

                                                             
131  Athena é na mitologia grega a deusa da guerra e protetora das atividades filosóficas, 
particularmente as literárias.  Filha da deusa Métis com Zeus, nasceu já adulta e armada, emitindo 
gritos de guerra que abalaram a terra e o céu, vide Kury, “Dicionário de Mitologia Grega e Romana”,  
49 e 50. O ateniense Harmodio, junto com Aristógiton, era chamado de Tiranicida pois se tornaram 
heróis ao matar Hiparco, filho de Pisístrato. Harmodio e Aristógiton eram reverenciados em Atenas 
como os paladinos da liberdade, vide Harvey, 260.  
132 White, The book of Beasts, 62-63. 
133Kusukawa, “The sources os Gesner´s pictures”, 308. 
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O resgate do rei Garamedes, Latin Bestiary of Twelfth Century, 63. 

 

Em contrapartida, Alciati também retrata o cachorro associado ao 

conceito de fidelidade. Em seu emblema In fidem uxoriam (A fidelidade 

conjugal) observa-se na pictura um casal e um cachorro repousando aos pés 

de uma dama, desvelando-se, nesse caso, a concepção da fidelidade entre o 

homem e a mulher:  

“Eis que uma jovem que junta sua mão direita com a de um 

homem 
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Eis como ela se senta e como um cão se joga a seus pés 

Esta é uma coisa de fé: se a paixão de Vênus favorece essa 

fidelidade  

à sua esquerda, haverá um ramo apropriadamente tendo maçãs 

Na verdade, estes são os frutos de Vênus. 

Assim, a filha de Escoineu conquistou Hipomenes 

 assim Galateia conquistou o marido” 134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andrea Alciati, Emblematum libellus, 65 

                                                             
134 Escoineu era pai de Atalanta e de Clímeno.  Fundou uma cidade na Beócia, sua terra natal, e outra 
na Arcádia, para onde se mudou. Hipomenes queria se casar com Atalanta, que avessa ao casamento, 
obrigava seus pretendentes a competir numa corrida, matando os vencidos. Hipomenes, durante a 
corrida, lançou à frente de Atalanta três pomos de ouro que recebera de Afrodite. Atrasando-se ao 
recolher os pomos, Atalanta perdeu a competição. A história de Atalanta também foi tema do famoso 
tratado alquímico Atalanta fugiens (1614) de Michael Meier. Sobre esse livro de emblemas 
alquímicos, vide Beltran, Imagens de magia e de ciência, 97-112. Para a história de Galateia, filha de 
Nereu (filho do Oceano e de Gaia) com uma deusa marinha, existem duas versões: na primeira 
Galeteia não correspondeu a paixão de Polífemo, um Ciclope monstruoso, pois ela amava Ácsis, filho 
de Fauno. Assim, Polífemo esmagou Ácsis com uma grande pedra e Galeteia, inconsolável, 
transformou seu amante num rio que chamou de Ácsis. Numa segunda versão, Galateia aceitou a 
corte de Polífemo e os  dois tiveram três filhos, Celto, Galas e Ilírio, heróis dos celtas, dos gálatas e 
dos ilírios, vide Kury, 131, 160 e 203. 
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 Porém não é só à fidelidade que Alciati associa à imagem do cachorro. 

Um exemplo pode ser conferido no emblema Allius peccat, alius plectitur (Um 

peca, o outro é punido) que traz a figura de um velho com uma pedra na mão 

pronta para ser atirada num cão, advertindo que muitas vezes, quem peca 

não é castigado, e assim sendo, quem se ferirá será o cão e não quem atirou 

a pedra135. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Alciati, Emblemata, Lyons, 1550, 188. 

 

                                                             
135 Vasconcelos, “Emblemas de Alciati”, 80. 
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Lê-se no epigrama desse emblema: 

 

“Como um cão jovem pega uma pedra e se preocupa com os 

dentes, não infligindo nenhum dano a quem tentou agredi-lo  

 assim, muitos homens deixam seus inimigos escaparem 

e com dentes descobertos caçam aqueles que não são 

acusados de qualquer crime”136. 

 

 Embora com significados marcadamente diferentes, nos bestiários 

medievais os animais eram tidos como símbolos, e esse “pensar simbólico” 

foi preservado até o século XVII em virtude da grande voga dos livros de 

emblemas, com suas imagens e versos explicativos, com possibilidades de 

significados simbólicos quase infinitos137.  

 Outros textos cuja importância deve ser salientada, os quais 

influenciaram escritos medievais e renascentistas foram os poemas de Públio 

Ovídio, entre eles as Metamorfoses e A arte de amar. Escrito nos primórdios 

da era cristã, as Metamorfoses, “ao mesmo tempo uma súmula de vasto 

saber acumulado e uma ruptura com os modelos épicos vigentes”, não narra 

a saga de um único herói, mas desfila um “saber cosmogônico”138 através de 

um longo e contínuo poema dividido em 15 livros que narram 231 histórias de 

transformações, partindo da criação do mundo até o século I a.C., com a 

metamorfose do próprio imperador Augusto em astro139.  

 Já A Arte de amar é considerado um poema didático e encantador, 

porém “perigoso sob o ponto de vista moral”. Ovídio, considerado de caráter 

                                                             
136 Tradução própria. 
137 Thomas, 90. 
138 Carvalho, “Rito e poesia nas Metamorfoses de Ovídio”, 80. 
139 Correia, “Questões de iconografia e fontes de inspiração”, 81. 
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desinibido, às vezes imoral, quis transformar em arte o que existia de mais 

natural no mundo, o amor. Nessa obra, ele abusa da mitologia que infere vida 

e graça ao poema e “ilustra com vivacidade as leis ou regras que se quer 

prescrever”140. 

 Numa análise contextualizada das Metamorfoses, observa-se o retrato 

das transformações que a sociedade romana sofreu, bem como a divergência 

entre as ideias morais e religiosas do imperador Augusto e a consciência da 

maioria da população, embalada “pelas riquezas e pelas oportunidades de 

prazer que uma cidade florescente como Roma poderia oferecer”141.   

 Durante a idade média, as Metamorfoses foram “recuperadas, 

analisadas e moralizadas”.  Com a generalização da imprensa e 

especialmente a partir do século XVI, a divulgação das edições adornadas 

com ilustrações fez dessa obra um “manual de saber mitológico”, além de 

servir como fonte de inspiração para artífices, pintores, escultores e literatos. 

Chegaram a circular mais de 30 mil gravuras impressas para a ilustração de 

várias edições desse poema, até o século XVIII142.  

 Assim, a tradição figurativa que teve início no medievo com a 

iluminação dos manuscritos que continham basicamente moralizações dos 

episódios mitológicos de Ovídio, se transformou em uma influência direta na 

ilustração do poema, e consolidou-se nas primeiras edições impressas no 

final do século XV143. 

                                                             
140 Ovídio, A arte de amar, prefácio. 
141 Carvalho, 82. 
142 Ibid. 
143 Platas, “Tres maneiras de ilustrar a Ovidio”, 248. 
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 Um exemplo de ilustração presente na obra de Ovídio pode ser 

extraído da edição de Bruges de 1484, que mostra a história de Orfeu e 

Eurídice, narrada no começo do livro X. A xilografia, composta por três 

episódios, expõe Eurídice sendo mordida por um estranho dragão, tendo à 

frente a visão do inferno, dos demônios e de Hades que se dispõe a livrá-la 

da morte, supostamente pela intercessão de Perséfone (esposa do rei da 

morte) comovida pelo som da lira tocada pelo poeta. Este aparece em 

primeiro plano, adormecendo um estranho Cérbero, besta metade dragão 

com cabeças de “gatos”144.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamorfoses, Livro X, Ovídio, 1484. 

                                                             
144 Platas, “Tres maneiras de ilustrar a Ovídio”, 256. 
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 Desta forma, as imagens presentes nas Metamorfoses não eram 

meramente decorativas, mas tinham a mesma importância que o texto, como 

se fossem traduções pictóricas das narrativas ovidianas145. 

 A obra de Ovídio apresenta um extenso universo histórico-simbólico e 

seu conteúdo se transformou em um “repertório codificado de imagens” 

circulando do mesmo modo que os emblemas. Ao leitor, era dada a 

oportunidade da leitura da imagem. Com isso, o leitor poderia assumir 

inconscientemente através dessa leitura, todo um conjunto de valores, 

dogmas, e princípios morais. 

  Um exemplo dessa “indução” pode ser encontrada na ilustração que 

retrata o Livro I das Metamorfoses, que corresponde a narrativa da 

Criação146, onde observa-se a representação de um criador muito próxima ao 

imaginário bíblico da representação de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las transformaciones de Ovidio, Pedro Sánchez de Viana, 1589. 

                                                             
145 Ibid”, 257. 
146 Platas, “Mitologia para poderosos”, 464. 
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 Por seu caráter moralizante, é perfeitamente possível conectar as 

Metamorfoses de Ovídio aos Bestiários Medievais, aos emblemas de Alciati e 

ao Historia animalium de Gesner. Pois, se no Catalogi Authorum, Gesner 

elenca a obra de Públio Ovidio como uma de suas fontes147, em alguns de 

seus emblemas Alciati revela passagens da narrativa de Ovídio, como a 

história de Narciso, explicitada na pictura do emblema Philautia (Amor 

próprio) do Emblematum libellus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Alciati, Philautia, Emblemata, Lyons, 1550, 77. 

                                                             
147 Gesner, Historia animalium, Volume I, Catalogi Authorum. 
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 Lê-se no epigrama:  

 “Por causa da sua própria imagem que muito lhe agradou 

 Narciso foi transformado em uma flor, uma planta de conhecida 

insensatez 

 O amor próprio é o murchar e a destruição do poder natural 

que traz e trouxe ruína aos homens instruídos que jogaram 

foram o método dos antigos 

e buscam novas doutrinas que não passam de meras 

fantasias”148. 

   

 De fato, os poemas de Ovídio, os trabalhos de diversos filósofos da 

antiguidade como Aristóteles e Plínio, bem como obras de seus 

contemporâneos como Alciati compunham o Historia animalium de Gesner.  

 Aristóteles trazia em seus tratados sobre animais além da anatomia, 

habitat e reprodução, sua utilidade para o homem, seu valor alimentício, 

medicinal e símbolos morais. Mas, Plínio serviu não só como fonte de 

conhecimento, mas como inspiração para Gesner, ambos com amplos 

interesses, uma “curiosidade universal” e uma tendência à compilação dos 

antigos. Portanto, pode-se dizer que Gesner foi influenciado por uma 

mudança de perspectiva histórica, numa transição entre a Idade Média e o 

Renascimento, que originou uma nova visão de mundo natural149.  

 2.2- Os emblemas de Andrea Alciati 

Andrea Alciati nasceu em 1492, em Milão. Foi professor de Direito Civil 

na Universidade de Avignon, mais tarde em Bourges, depois Pavia e 

                                                             
148 Alciati, Emblemata Libellus, emblema 69 da edição de 1546. 
149Sobre os tratados sobre animais de Aristóteles, vide Thomas, 73. Sobre a influência de Plínio no 
trabalho de Gesner, vide Asimov, 17. Sobre uma nova visão de mundo natural na transição entre 
Idade Média e Renascimento, vide Varandas, 35. 
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Bologna. Em 1531, em Augsburg, foi publicado pela primeira vez o seu 

Emblematum libellus, e em seguida traduzido para outras línguas cultas da 

Europa, atingindo mais de 150 edições em pouco tempo150. O livro de Alciati 

é considerado um dos primeiros e mais famosos livros de emblemas e foi o 

modelo, a base para os outros livros que o seguiram. Cabe salientar que 

Alciati não inventou os emblemas, pois outros livros sobre o assunto já 

existiam, porém, não eram ilustrados. Essa foi a característica que garantiu o 

sucesso do Emblematum libellus que foi amplamente traduzido, reimpresso, 

ampliado e imitado151.  

Sua popularidade também pode ter explicação no fato de o autor 

procurar moralizar quem o lesse, hábito presente como vimos anteriormente 

não só no século XVI, mas nos anteriores e seguintes. Além disso, a junção 

de gravuras e textos realçava a “graça poética”152. 

Muitos estudiosos que pesquisam os séculos XVI e XVII ainda 

desconhecem o significado de certos emblemas, e atualmente, há uma 

dificuldade em se fazer uma definição para o termo, porque o emblema pode 

significar muitas coisas diferentes para pessoas diferentes, e pode ter uma 

ampla interpretação de acordo com o tempo e o contexto onde ele está 

inserido.  

Para formular uma definição clara do emblema, seria preciso associar 

o termo a conceitos, enigmas, fábulas, imagens, lendas, metáforas, 

parábolas, trocadilhos, personificações, provérbios e símbolos que quando 

                                                             
150Bombassaro, 86  
151Stegemeier, “Problems in Emblem Literature”, 29.  
152 Vasconcelos, Emblemas de Alciati, 10. 
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estudados mostrariam uma estreita conexão, por exemplo, com brasões, 

bestiários, Bíblia, etiquetas decorativas em versos de capas de livro, 

mitologia clássica, moedas, heráldica, iconografia, medalhas, retratos, 

marcas d´água. Assim, para a construção de um emblema, os recursos 

disponíveis eram ilimitados153.  

Antologias gregas e epigramas em latim foram o material inicial para 

Alciati, que com o tempo, passou a trabalhar com suas próprias ideias. Para 

ele, os emblemas formavam um conjunto onde a figura e o texto estavam 

intimamente entrelaçados, e para que houvesse a devida interpretação, seria 

necessário uma análise dos elementos como um todo154. 

Estruturalmente, um emblema é composto por três elementos:  

a) inscriptio: um lema (motto ou divisa) que dá o título ao emblema;  

b) pictura: uma imagem simbólica que ocupa a parte central do 

emblema; 

c) suscriptio: um pequeno texto, um epigrama, em forma de verso, 

prosa ou diálogo que explica a imagem155.    

Tendo os emblemas as imagens como ponto central, eles podiam 

facilmente transpor barreiras linguísticas156. Considerando que “os signos 

tinham sido depositados sobre as coisas para que os homens pudessem 

desvendar seus segredos, sua natureza ou suas virtudes”157, os assuntos 

retratados eram os mais diversos, assim, religião, política, assuntos militares, 

                                                             
153

Stegemeier, 27 
154Bombassaro, “Imagem e conceito”, 89 
155Ibid. 
156 Ginzburg, Mitos, emblemas, sinais, 103. 
157 Foucault, 74. 
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a natureza, o amor, a vida quotidiana, a moral, a educação poderiam ser 

emblematizados158, inclusive sendo aplicado em tratados alquímicos159.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de emblema, Andrea Alciati, Emblematum libellus, 1543, 21. 

Um aspecto marcante e presente nos emblemas, como já citado 

anteriormente, era a atribuição de características animalescas atribuídas ao 

comportamento humano, podendo descrever e classificar as qualidades 

humanas, mostradas na heráldica e no simbolismo artístico160.  

Vejamos alguns exemplos de emblemas retratando diferentes tipos de 

temas. Comecemos com um emblema intitulado In Silentium (Em silêncio). A 

                                                             
158Grieco, “Livros de emblemas”, 87 
159Stagni, 49. 
160 Thomas, 89. 
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imagem exibe um homem com o dedo indicador da mão direita na boca para 

mostrar como os homens sábios se calam, mesmo sabendo das coisas. E 

assim deve ser, conforme está na Sagrada Escritura: mesmo um tolo que se 

mantém em silêncio é um homem sábio 161 . Observemos o que diz o 

epigrama abaixo traduzido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Alciati, Emblemata Libullus, 7. 

“Quando está em silêncio, um tolo não se difere 

Daquele em que está toda sabedoria 

A língua e a voz são o índice de sua tolice 

Por isso, feche os lábios com o dedo em sinal de silêncio 

E deixe-o se transformar num Harpócrates de Pharos”162. 

                                                             
161 Vasconcelos, Emblemas de Alciati, 44. 
162 Harpócrates era uma forma de Horos, o jovem deus-Sol, que tradicionalmente era representado 
como um menino com o dedo na boca, descrição encontrada, por exemplo, nas Metamorfoses de 
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Vejamos agora o emblema “Custodiendas virgines” (As virgens devem 

ser protegidas) que “ensina” como as mães devem “guardar” suas filhas. Na 

imagem se vê Palas, deusa do amor e da tragédia, filha do deus Tritão e 

morta por Atena 163 . Como era virgem, sua mãe tinha o cuidado de lhe 

guardar, e por isso foi pintada com uma vara na mão e com um dragão aos 

seus pés, o que demonstra o cuidado com que as mães devem “guardar” as 

suas filhas164.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Alciati, Emblemata Libullus, 46. 

                                                                                                                                                                              
Ovídio, no verso 9.692. Uma possível representação errada dessa atitude de Harpócrates levou-o a 
ser considerado pelos gregos e romanos como um deus do silêncio, vide Harvey, 260. 
163 Harvey, Dicionário Oxford de Literatura, 376. 
164 Vasconcelos, “Emblemas de Alciati”, 64. 
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Lê-se no epigrama desse emblema: 

  

“Esta é a verdadeira imagem da virgem Pallas: 

aqui está seu dragão diante dos pés de sua dona 

Por que é este animal que acompanha sua deusa? 

A proteção das coisas ele dá, assim ele cuida dos bosques 

sagrados e dos tempos 

As virgens meninas são uma preocupação que devem ser 

especialmente vigiadas:  

O amor tem suas armadilhas em todos os lados”165. 

 

Outra amostra é o emblema cujo motto é Concordia (Concordia) em 

que a pictura mostra dois capitães dando a mão direita um ao outro, entre 

dois exércitos. Esse emblema faz referência a um antigo costume de Roma 

ainda usado na época: quando duas cidades ou dois exércitos faziam as 

pazes, os comandantes davam as mãos em sinal de paz e concórdia 166. Lê-

se no suscriptio desse emblema:  

 

“Quando Roma preparou seus líderes para a guerra civil 

e a terra de Marte caiu por seus próprios poderes 

era costume as tropas vindo se unir no mesmo lugar 

para oferecerem mutuamente a mão direita para serem unidas. 

Isto é um sinal de aliança: a concórdia tem isso como um sinal 

que quem une o amor a própria mão também pode unir” 167.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
165 Tradução própria. 
166 Vasconcelos, “Emblemas de Alciati”, 55. 
167 Tradução própria. 
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Andrea Alciati, Emblemata, Lyons, 1550, 45. 

Os emblemas, a partir da sua difusão em livros, começaram a ser 

utilizados como modelo por pintores, artistas, escultores, ourives, bordadores, 

e seus volumes também foram usados por oradores, pregadores, poetas, 

professores168. De tal maneira, a História Natural não foi exceção e como já 

pudemos constatar, os animais também estavam presentes no livro de 

Alciati169.  

Uma complexa rede de associações entre animais e lugares, 

mitologias, etimologias, outros animais, enfim, com todo o cosmo, é o que 

                                                             
168Stegemeier, 36 
169 Ashworth, “Emblematic natural history”, 23 
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certamente também se encontra no Historia animalium de Conrad Gesner. 

Ele acreditava que para se conhecer um animal era preciso inteirar-se de 

suas associações com o resto da criação, com as afinidades, as similitudes, 

as simpatias170. 

 O editor Froschauer chegou a anunciar essa obra de Gesner como 

um trabalho de gramática e retórica. O próprio Gesner pontuou que o Historia 

animalum não era um livro para ser lido do começo ao fim, mas deveria ser 

usado como um dicionário, consultado conforme a necessidade do leitor. S. 

Kusukawa afirma que o Historia animalium foi um inventário do conhecimento 

animal ao longo da história, pois Gesner não destilou, reduziu ou eliminou 

contradições ou falsas descrições sobre animais existentes, nem omitiu 

descrições de animais cuja existência era incerta. Em sua obra pode se 

encontrar desde espécies de animais familiares, como cavalos, cachorros e 

gatos, até bestas míticas como o unicórnio e o grifo, animais exóticos como 

crocodilo e uma variedade de monstros171.  

Também Pinon coloca que não se pode ignorar que para Gesner, a 

visão de história natural é muito mais do que o simples estudo da natureza, 

mas um inventário de todo elemento do conhecimento natural desde a 

antiguidade. A base real no discurso sobre os animais de Gesner não são os 

animais por eles mesmos, mas o conhecimento animal relacionado às 

histórias, mitos, lendas, utilização na culinária, na medicina, etc.: um tipo de 

                                                             
170Ashworth, “ Natural history”, 306. 
171Kusukawa, “The sources”, 305-306. 
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conhecimento que poderia existir num mundo sem animais, mas que seria 

inconcebível num mundo sem livros172. 

Diversos epigramas extraídos dos emblemas de Alciati que retratam 

animais podem ser encontrados ao longo do Historia animalium. Assim, por 

exemplo, no capítulo em que Gesner escreve sobre a cegonha, no final do 

ítem H, encontramos a transcrição do poema contido no emblema Gratiam 

referendam (O encanto do retorno) que contém a imagem de uma cegonha. 

Esta, por sua vez, leva sua mãe às costas e lhe apresenta um peixe, 

ensinando que quando se faz o bem também se o recebe, porque a cegonha, 

quando os filhos são pequenos, é muito zelosa trazendo-lhes comida, e 

assim os filhotes também o farão quando ela ficar velha. E não somente 

trarão o que comer, mas lhe levarão às costas173. Vejamos o que diz o 

epigrama desse emblema:  

“Em seu ninho aéreo a cegonha tem notável devoção 

alimenta seus filhotes ainda sem penas e lhes apoia 

e sua mãe olha para o tempo quando tais serviços lhe serão 

devolvidos 

quando ela for velha e precisar de ajuda. 

Sua prole dedicada não decepcionará sua esperança 

mas suportará os corpos enfraquecidos dos pais nos ombro 

e lhe oferecerão o alimento de suas próprias bocas”174.  

 

 

 

 

Gesner, Historia animalium, Vol 3, pg 261. 

                                                             
172 Pinon, “Gesner and the Historical Depth of Renaissance “, 251. 
173 Vasconcelos, “Os emblemas de Alciati”,  45. 
174 Tradução própria. 
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Emblematvm Libellvs, 1543, pg 9. 

  

No capítulo do Historia animalium em que é descrito o elefante, 

Gesner insere na sessão H o epigrama retirado do emblema de Alciati In 

laudata laudantes (Quem não se esforça, não merece louvor). A pictura 

retrata um elefante ao pé de um troféu expressando que os homens não 

devem estimar mais as coisas que acontecem por acaso do que aquelas que 

se dão por seus próprios esforços, porque Antíoco, visto que venceu os 

Gálatas175, todavia não estimou muito a vitória, pois esta não foi alcançada 

                                                             
175 Antíoco era o nome dado aos reis seleucidas do Império Selêucida, um Estado helenista que existiu 
após a morte de Alexandre, o grande.  Os Gálatas resistiram ao helenismo, conservando sua própria 
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tanto pelos esforços dos seus soldados, mas por um elefante que espantou 

os cavalos do opositor176.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andrea Alciati, Emblemata Lyons, 1550, 135. 

 

Lê-se nesse epigrama: 

  

“As imensas tropas de gálatas com soldado meio armado, 

Antioco dispersou agitado sem esperança. 

Quando, cruelmente, a força, a ira, a tromba dos elefantes, 

então, arruinou pela primeira vez os cavalos inimigos. 

                                                                                                                                                                              
língua e costumes até serem aniquilados por Eumenes II, da dinastia de Atálidas, vide Harvey, 42 e 
243. 
176 Vasconcelos, “Os emblemas de Alciati”, 60. 
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Logo, ao retratar as vitórias, pintou-as com a imagem do 

elefante, 

E na parte de cima escreveu aos companheiros: teríamos sido 

abatidos, 

se o elefante, a besta mais terrível, não nos tivesse salvado, 

É bom ter vencido, mas dessa forma é vergonhoso177. 

 

 

 

 

Gesner, Historia animalium,Vol 1, pg 441. 

 

Outro epigrama que pode ser encontrado na obra de Gesner e que foi 

retirado da obra de Alciati refere-se ao emblema In eum qui truculentia 

fuorum perierit (Sobre o homem que vai perecer por sua própria crueldade). A 

pictura retrata um golfinho estendido numa praia, fora do mar mas na areia, 

por causa das grandes tempestades, se queixando a Netuno, deus do mar, 

que se aos peixes, que são seus filhos, ele faz naufragar nas tempestades, 

que fará aos homens que navegam pelo mar e que são seus inimigos? 

Assim, o homem não pode confiar no mar, pois este trata mal mesmo os seus 

filhos. Isso demonstra que os homens que não são bons, mas cruéis para 

com os seus, o que podem fazer para os outros178? Vejamos o que diz o 

epigrama: 

 

“Um golfinho conduzido à terra contra a maré 

                                                             
177 Tradução própria. 
178 Vasconcelos, “Os emblemas de Alciati”, 75. 
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Como exemplo dos grandes perigos do mar traiçoeiro 

Se Netuno não poupa os seus 

Quem pode afirmar que os homens estão seguros em seus 

navios?”179. 

 

 

Gesner, Historia animalium, Vol 4, Ed. Frankfurth, 1604,  pg 339. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emblematvm Libellvs, 1543, pg 79. 

Essas são apenas amostras que podem ser encontradas em diversas 

descrições de animais, ao longo dos quatro volumes do Historia animalium de 

                                                             
179 Tradução própria. 
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Gesner e que indicam sua visão emblemática, não somente pela presença de 

Alciati, mas por muitas outras relações que Gesner faz dos animais com 

outras formas de conhecimento que vão além de uma descrição física.  

Não obstante, se a perspectiva emblemática não foi o principal foco no 

trabalho de Gesner, ela certamente estava presente e obviamente era parte 

de seu discurso180. Para Ashworth, a melhor maneira de abrir a janela do 

mundo emblemático do Renascimento, é abrir o Historia animalium de 

Conrad Gesner e lê-lo, sem expectativas ou preconcepções, mas deixando o 

mundo se revelar por ele mesmo181. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
180Pinon, 250-251. 
181Ashworth, “Natural history”, 305. 
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Capítulo 3 

Estudo de caso: o boi, a vaca, o touro e o minotauro no 

Historia animalium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

3- Estudo de caso: o boi, a vaca, o touro e o minotauro no Historia animalium. 

 Embora a obra de Gesner atraia muito a atenção de pesquisadores em 

especial no ramo da História da Ciência, com exceção das biografias, grande 

parte do seu texto não foi estudado em detalhe182. Mas se existe um aspecto 

mais cuidadosamente refletido por pesquisadores atuais no Historia 

animalium é a “história natural emblemática”, e como é esperado, nem todos 

tem a mesma visão sobre o tema.  

Se por um lado Ashworth Jr. considera essa obra como uma “janela 

para o mundo emblemático do Renascimento”183, por outro, Pinon, embora 

discorra com autoridade sobre a profundidade da história natural em Gesner, 

afirma que há um excesso em tratar essa visão como uma baliza, visto que o 

significado emblemático é mais representativo para certos animais que para 

outros, e que em alguns casos, ela nem exista.184 Já Kusukawa assegura que 

o Historia animalium compreende além de uma importante discussão sobre o 

simbolismo animal, uma discussão emblemática dos animais185.  

O que queremos demonstrar nesse capítulo é que a visão 

emblemática está presente, sim, mesmo nos capítulos do Historia animalium 

em que Gesner descreve os mais comuns dos animais, aqueles que são 

familiares, os que não causam nenhum tipo de espanto ou maravilhamento. 

Para tanto, discorreremos sobre o boi, a vaca e o touro, bestas domadas, 

conhecidas e utilizadas pelo homem para o trabalho, e também sobre o 

minotauro, uma adição de Gesner ao capítulo do boi. 

                                                             
182 Gmelig-Nijboer, 6 
183 Ashworth, “Natural history”, 305. 
184 Pinon, 251. 
185 Kusukawa, “The sources of Gesner´s pictures”, 306. 
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 Gesner optou por uma ordenação alfabética em seu Historia 

animalium por julgar esse tipo de arranjo mais adequado para o seu tempo, 

visto que os nomes de alguns animais não eram muito conhecidos e, além 

disso, era uma forma mais eficiente para organizar as informações186. Porém, 

nota-se que a descrição do boi é seguida pela da vaca – talvez porque 

Gesner os considerasse “similares em gênero”, e posteriormente do touro – 

considerado simplesmente como um boi forte. Assim sendo, observa-se uma 

quebra da sistematização alfabética187. 

De acordo com o Historia animalium, o boi, por ser castrado, seria 

mais adequado para o serviço no arado, enquanto o touro se tratava de um 

reprodutor, chamado por Gesner de “o marido da vaca” 188 . Assim, 

independente da primeira letra do nome e da classificação alfabética, 

constata-se o agrupamento desses animais considerando as semelhanças 

físicas e as interações entre eles, especialmente no que diz respeito ao 

processo de reprodução189. 

                                                             
186 Gmelig-Nijboer, 49. 
187 Gesner, Historia animalium, Vol I, 24-138. 
188 Ibid, 103. 
189 Ibid, 24. 
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Boi, Conrad Gesner, Historia animalium, Vol I, 1551, pg. 24. 

 

Vaca, Conrad Gesner, Historia animalium, Vol I, 1551, pg. 25. 
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Touro, Conrad Gesner, Historia animalium, Vol I, 1551, pg. 103. 

 Na sessão H da descrição do boi, Gesner escreve sobre o minotauro - 

um monstro formado por uma parte homem e uma parte touro, mas não 

apresenta imagem190.   

Segundo a mitologia grega, o minotauro, cujo nome verdadeiro era 

Astério, foi fruto do adultério de Pasifae, mulher de Minos, com um touro 

mandado a Minos por Poseidon. Minos, horrorizado com a aparência de 

Astério mandou que Dédalo, um ateniense, construísse um enorme palácio 

emaranhado de salas e corredores chamado Labirinto, e lá encarcerou o 

minotauro. Anualmente Minos enviava para o Labirinto sete moças e sete 

rapazes atenienses para que o minotauro se alimentasse. Certa vez, Teseu 

                                                             
190Gesner, Historia animalium, Vol I, 96. 
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apresentou-se voluntariamente entre os sete rapazes, e com a ajuda de 

Ariadne, filha de Minos, conseguiu matar o minotauro e sair do labirinto191.  

Gesner destaca no final dessa descrição o epigrama de um emblema 

de Alciati, o “Non vulganda concilia” (Não se deve divulgar as decisões), 

emblema associado à ideia da virtude do silêncio e do secreto. A pictura traz 

a imagem de um estandarte atravessado na diagonal por uma faixa com a 

inscrição S.P.Q.R (Senatus Populus Que Romanus), e sob a faixa vê-se uma 

figura híbrida, um bípede com cabeça, dorso e braços humanos, e parte 

inferior de um touro, que se supõe ser a representação do minotauro192. 

Nesse emblema lê-se o seguinte epigrama: 

“O monstro que com cegos limiares 

E sombras escuras, no esconderijo 

De Knossos Dédalo fechou. 

Pintado o leva ao combate a falange romana 

Hasteiam orgulhosos os estandartes com o touro semi-humano 

E nos advertem sobre o dever de manter 

Secretas as decisões dos generais:  

Pois as artimanhas desveladas  

geralmente causam dano ao seu autor”. 193 

 

 

 

 

Historia animalium,Vol I, 96. 

 

                                                             
191 Kury, 268. 
192 Platas, “Vulgando Minotaurum: la imagem de um monstruo”, 537. 
193 Ibid, 537. 
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Alciati, Emblemata, Lyons, 1550 18. 

 

À primeira vista, ao analisarmos a imagem no emblema de Alciati, 

exceto pelo casco fendido característico de bovinos, poderíamos deduzir que 

a figura parece mostrar não um minotauro, mas um centauro, um ser 

igualmente monstruoso, porém, um “biforme194”, homem da cintura para cima 

e cavalo da cintura para baixo. Essa criatura selvagem foi fruto do amor de 

Ixíon e uma nuvem com a aparência de Hera, feita por Zeus, para testar se 

                                                             
194 Apud Ovídio, Metamorfoses, 200, em Predebon, Edição do Manuscrito e Estudo das 
Metamorfoses, 238. 
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Ixíon ousaria consumar o sacrilégio de uma união com a deusa195.  Fato 

consumado, poderíamos, então, pensar que se trata aqui de um “provável 

equívoco” cometido por Gesner ao fazer referência desse emblema no 

capítulo sobre o boi e não sobre o cavalo. 

Houve certa circunstância acerca do Historia animalium, assim como 

descreveu Beltran, em que uma gravura que deveria retratar um pelicano 

revelaria, na verdade, uma outra ave, e o engano foi atribuído a um erro na 

montagem das matrizes de impressão 196 . Embora no caso do minotauro 

Gesner não apresente o complemento da imagem, apenas o epigrama, a 

confusão entre a imagem do centauro com a do minotauro pode também ser 

explicada.   

Segundo Borges, “a descoberta do arquétipo do centauro exigiu 

séculos” 197. Nos monumentos primitivos e arcaicos é exibida a figura de um 

homem nu montado na garupa de um cavalo, e no Templo de Zeus, em 

Olímpia, os centauros são vistos como seres que apresentam patas equinas 

e de onde deveria sair o pescoço do animal, sai, no lugar, um dorso 

humano198. Já o minotauro foi descrito por Ovídio como uma “aberração da 

natureza”, “um monstro meio touro, meio homem 199”. Dante, “que conhecia 

as palavras dos antigos, mas não suas moedas e monumentos”  200 imaginou 

o minotauro com cabeça de homem e corpo de touro:  

“ À beira do talude derruído 

                                                             
195

 Kury, 75. 
196

 Beltran, Imagens de magia e de ciência, 71. 
197 Borges, O livro dos seres imaginários, 59 
198 Ibid. 
199 Ovídio, A arte de amar, 36. 
200 Ibid, 146. 
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o desdouro de Creta se estirava  

que foi na falsa vaca concebido 

(...) Como o touro que enfim se desenleia 

após o golpe mortal o colher 

e tentando escapar só cambaleia 

assim o Minotauro eu vi fazer” 201.   

 

Na arte figurativa o confronto entre Teseu e o Minotauro também foi 

tratado, especialmente entre meados dos séculos V e VI a.C., se tornando 

muito popular na iconografia grega, representado na cerâmica. Em vasos 

moldados nas mais diversas regiões, encontra-se imagens tanto da narrativa 

quanto as que sugerem o labirinto. As imagens antigas mais seguras do 

minotauro aparecem em cinco placas de ouro, em Peloponeso, datados 

aproximadamente do século VII a.C.202, assim também, moedas de Creta do 

século V a.C. trazem gravadas em uma das faces a figura do minotauro, e 

em outra, o labirinto.  Além disso, pode-se conferir a presença da narrativa 

Teseu versus minotauro em taças áticas, como por exemplo, a pintada entre 

440-420 a.C.203.  

 

 

 

 

 

Moeda de Creta, século III a.C.    Moeda de Creta, 400 a.C. 

                                                             
201 Alighieri, A Divina Comédia, 91-92. 
202 Ferreira, Labririnto e o Minotauro, 33-34. 
203 Ibid, 37-38. 
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Vaso grego, século V a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taça ática, 440-420 a.C., British Museum. 

Ao longo das sucessivas publicações da obra de Andrea Alciati, entre 

1531 e 1618, a imagem do monstro híbrido se modificou de forma evidente, 

especialmente no trato das características mais relevantes da figura desde o 
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final da Antiguidade: o vacilo na forma, ou seja, a falta de consistência na 

construção da mescla entre homem e touro204.  

Na primeira edição do Emblematum Libellus, em 1531, o minotauro 

tem uma “estranha forma”. Atribuída a Hans Schaufelein, que parece ter se 

inspirado na obra do pintor Jorg Breu, a figura mostra um híbrido metade 

humano da cintura para cima e metade touro da cintura para baixo. Uma 

importante informação que pode ser visualizada na metade “taurina” da figura 

é o casco fendido, característica exclusiva do touro. Essa figura do minotauro 

traz embutida a tradição medieval que aproxima o monstro de Creta a figura 

do centauro, criando uma nova mescla para a imagem, estabelecendo certa 

tradição 205.  

 

 

 

 

 

 

 

Hans Schufelei, 1531 

Nas edições do livro de Alciati publicados entre 1536 e 1542 as 

gravuras para o emblema em questão são atribuídas ao gravador Jean 

                                                             
204 Platas, “Vulgando Minotaurum”, 539. 
205 Ibid. 
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Mercure Jollat, que inspirou-se na gravura antecedente,  reconhecendo-se a 

mesma figura, porém com ligeiras modificações. Na figura de Jollat pode-se 

observar o híbrido demonstrado com uma tendência maior a posição 

quadrúpede, parecendo tender mais ao touro que ao homem, representando 

sua natureza animal. Esse modelo foi construído seguindo “ao pé da letra” a 

descrição do “semivir bovis” (touro semi homem), inspirado no maior modelo 

de híbrido homem-animal produzido pela Antiguidade, que no caso, trata-se 

do centauro. Também faz recordar outros híbridos antigos como o sátiro – 

metade cavalo, mas com proporção e distribuição diferente do centauro, e o 

fauno – metade homem e metade bode. Esses híbridos bípedes inspiraram 

uma série de tradições de híbridos de homem e cavalo, criados no medievo 

sempre para representar os centauros206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Jollat, 1534 

                                                             
206 Ibid, 540. 
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Essa parece ter sido a imagem do minotauro vigente do século XVI, 

que embora traga a metade animal com o casco fendido, tem uma aparência 

muito similar ao centauro.  

Esse híbrido também aparece representado nas gravuras que ilustram 

a luta entre os centauros e os lapitas207, narrada nas Metamorfoses de Ovídio 

traduzidas em vernáculo Germânico. Assim, uma diferente imagem que 

recorda o minotauro, também criada em terras Germânicas, apresenta um 

centauro bípede, acrescido de chifres de touro208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A luta dos lápitas e os centauros, Georg Wickram, Schoffer, Maguncia,  1545. 

 

Em 1547, uma nova série de edições do Emblematum libellus de 

Alciati tem início na França e apresenta uma nova imagem do minotauro para 

o emblema “Non vulganda concilia”. A gravura atribuída a Bernard Salomon 

                                                             
207 Lapitas: trata-se do povo que habitou os montes Ossa, Pelíon e Pindo na Tessália, de onde 
expulsaram os pelasgos, habitantes primitivos da região. Eram conhecidos principalmente pela luta 
contra os centauros, vide Kury, 230. 
208 Platas, “Vulgando Minotaurum”, 541. 
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mostra a imagem de um centauro ativo, inclusive com o caso inteiro como o 

de um cavalo, com o cabelo “encabritado”, empunhando uma maça209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Salomon, 1547. 

Entre 1548 e 1558, a imagem que ilustra o emblema no grupo de 

edições francesas publicadas em Lyon, retrata o minotauro como um 

centauro poderoso, obra de Pierre Vase (ou Pierre Eskrich), que diferente de 

Salomon, representa o híbrido com o casco fendido e trazendo a maça ao 

ombro210. 

 

 

 

                                                             
209 Ibid. 
210 Ibid, 542. 
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Pierre Vase, 1548. 

Outras duas cópias feitas a partir do modelo criado por Vase 

aparecem em edições distintas. A primeira é de 1567 e consta da edição 

bilíngue latino-germânico, publicada em Frankfurt, cujo autor é desconhecido. 

Nessa imagem vê-se oculta uma das patas dianteiras.  Outra, mais grosseira 

nos traços, compõe a edição espanhola de 1615, e trata-se de uma cópia 

espelhada da gravura criada em 1548211. 

 

 

 

   

                                                             
211 Ibid, 543. 
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Anônimo, Frankfurt, 1567. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mongastón, Nájera, 1615. 
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Em 1577, outro tipo de minotauro-centauro é utilizado por Plantin em 

suas edições em Antuérpia, e é publicado nas edições parisienses a partir de 

1584, na casa do impressor Jean Richer. De autoria desconhecida, o 

minotauro foi definitivamente transformado num centauro, com cabelos ao 

vento, casco inteiro (não fendido) e armado com uma massa que se 

assemelha a uma palma, mostrando a parte inferior mais equina que 

bovina212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantin, Antuérpia, 1577. 

Por fim, na edição do Emblematum Libellus de 1618, publicada em 

Pádua, o emblema “Non vulganda concilia” traz na picutra um novo 

estandarte com a imagem de um híbrido radicalmente transformado: um 

quadrúpede com rosto humano, um touro completo com rosto de homem, 

                                                             
212 Ibid, 544. 

 



95 
 

com barba e com chifres, mas que infelizmente não é possível analisar a 

representação do casco. Porém, trata-se de uma surpreendente imagem do 

minotauro, totalmente inversa da imagem do monstro antigo, que nasce de 

uma correção iconográfica apoiada em correções mitológicas, elencadas no 

prólogo da edição213: “até o momento, nos Emblemas que nos mostraram, 

haviam substituído o minotauro pelo centauro e, além disso (nos haviam 

mostrado), em forma de estandarte que os antigos nunca haviam visto214”. 

A correção se completa com as referências bibliográficas da obra, 

onde se encontram as “informações verídicas” sobre o monstro de Creta, 

extraída da obra de Anton Agustini, Diálogos de medallas, inscripciones y  

otras antiguedades215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pádua, 1618. 

                                                             
213 Ibid, 546. 
214 Apud, Pignoria, Prólogo da edição de Pádua, 1618, citado em Platas, “Vulgando Minotaurum”, 546.  
215 Platas, “Vulgando Minotaurum” 546. 
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Em seu livro, Augustini faz uma reflexão sobre o minotauro, sua lenda 

e sua imagem, trazendo sua própria visão da besta e embasando sua 

argumentação em evidências arqueológicas, sustentada na obra de Ovídio. 

Assim ele descreve o ser mitológico:  

“com todo o corpo de touro, e com toda a cara de homem, ainda 

com chifres de boi e com uma barba grande de homem (...) um filho de 

Minos e do Touro. E porque ele tinha mais parte do adúltero que do 

marido, lhe fazem com a cara toda de homem”216.  

Augustini também discute a presença da figura do minotauro em uma 

moeda. A besta seria representada como um touro de cabeça humana, com 

barba e dotado de chifres, sendo coroado como um vencedor. Para ele, 

algumas cidades da Antiguidade tinham a imagem do minotauro como 

símbolo e quando alcançavam uma vitória em algum jogo ou batalha, 

coroavam o seu minotauro e forjavam moedas com essa figura217. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Moeda de Roma de 1592, Augustini, Dialogos se Medallas. 

                                                             
216Augustini, Dialogos de Medallas, 187, 188 e 190. Tradução nossa. 
217 Ibid, 191. 
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Há também, na obra de Augustini, espaço para a discussão sobre o 

centauro e a presença da sua imagem em moedas de Galleno. Essas bestas, 

por sua vez, são descritas pelo autor como “animais compostos de homem e 

cavalo” que podem até ser “parentes” dos minotauros218. 

Contudo, podemos concluir que a imagem do minotauro-centauro 

estaria consolidada no imaginário do século XVI, e por ignorância, “os artistas 

se contentavam com a falsa imagem do minotauro” 219 . Assim, a “falsa 

imagem” era utilizada para ilustrar o episódio de Teseo no labirinto.  Esse 

longo processo de transformação que começou no medievo ou na 

antiguidade tardia, e que supôs a alteração da imagem “canônica” do 

minotauro (de um homem completo com cabeça de touro) se deu, 

possivelmente, pela influência de fontes escritas, especialmente os textos de 

Ovídio e Isidoro de Sevilla e pela ausência de modelos de imagens da 

Antiguidade 220.  

Em relação à presença da imagem do minotauro no emblema de 

Alciati, cujo epigrama foi utilizado por Gesner, pode-se dizer que, embora 

conste no Catalogi Authorum do Historia animalium que Gesner se serviu da 

obra de Alciati como mais uma fonte de conhecimento a ser apresentada ao 

leitor, ele não deu nenhuma indicativa de qual edição do livro de emblemas 

foi utilizada. Por isso, podemos deduzir que nesse caso não houve um 

equívoco, mas, levando em consideração o perfil da obra e o cuidado em não 

deixar escapar nenhum tipo de informação que poderia ser dada ao leitor, 

Gesner inseriu mais esse tipo diferenciado, popular e contemporâneo de 

                                                             
218 Ibid. 
219 Platas, “Vulgando Minotaurum”, 548. 
220 Ibid, 545. 
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informação. No caso da imagem do minotauro utilizada no emblema “Non 

vulganda concilia”, a representação era a prevalecente do imaginário da 

época, por isso talvez, Gesner tenha utilizado o epigrama sem pestanejar. 

Para completar, Plínio afirma ter visto um hipocentauro que foi 

mandado do Egito para o imperador221, e Gesner também não se absteve de 

comentar sobre a fábula do centauro, e no capítulo do Historia animalium 

devotado ao cavalo observa-se um breve comentário sobre a besta 222 . 

Embora haja, pelo menos, três emblemas na obra de Alciati composta pela 

imagem do centauro, Gesner não os acrescentou, mas se ateve a um excerto 

de um emblema que mostra a imagem propriamente dita do cavalo, o “In 

adulari nascientem” (Do que sabe que não deve lisonjear), em que no 

epigrama pode-se ler:  

“Tu queres saber por que tantas vezes a região da Tessália  

Muda os senhores e como possui vários lideres? 

Não sabe lisonjear nem persuadir ninguém  

A corte, que tem um príncipe real, mas cuja lei,   

Tal como os cavalos nascidos livres, sacude tudo com o dorso, 

e o cavalariço não sabe controlá-lo. 

Entretanto, não é adequado ao senhor enraivecer-se, a única 

vingança é  

ordenar a fera de modo a fazê-la aguentar um pouco mais o 

duro bridão.223. 

 

 

 

 

                                                             
221 Borges, 61. 
222 Gesner, Historia animalium, Vol I, 610. 
223 Tradução própria. 
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Gesner, Historia animalium,Vol I, pg 619. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Alciati, Emblemata, Lyons, 1550,41. 
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É interessante notar também que, embora existam na obra de Alciati, 

Gesner não cita emblemas que abordam especificamente o boi, mas se 

procurarmos ao longo da descrição do touro, encontraremos uma menção ao 

emblema “Sustine et abstine” (Espere e deixe esperar) do Emblemata libellus 

que compreende a imagem do touro e da vaca e que faz alusão à tolerância:  

“O homem sem sorte deve suportar o sofrimento 

Também a muita sorte deve ser temida 

Devemos esperar (Epictetus costumava dizer) 

Devemos sofrer muito e manter as mãos 

longe de coisas proibidas  

Assim como o touro, preso por seu joelho direito,  

resiste o governo de seu mestre 

e se abstém de vacas prenhes”224. 

 

 

 

 

Historia animalium,Vol I, 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
224 Tradução própria. 
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Andrea Alciati, Emblemata, Lyons, 1550, 41. 

 

 Por fim, é nítida a preocupação de Gesner em apresentar ao leitor 

todo o tipo de informação que ele pudesse fornecer, entre as quais fábulas e 

lendas mitológicas que, se hoje são consideradas fantasiosas, para ele e 

seus contemporâneos eram elementos importantes em suas exposições, que 

juntamente às descrições da aparência e comportamento dos animais, 

integravam “uma rede de relações em que nenhum tipo de informação 
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poderia faltar, (...) uma forma de chegar aos mais profundos 

conhecimentos”225. 

Gesner tinha um comprometimento com a veracidade das fontes 

contidas em suas obras, e mesmo nos pontos em que se possa encontrar 

algum equívoco podemos atribuí-lo ao esforço do autor em associar todo 

fragmento de informação disponível ao animal certo, o que implica em suas 

muitas e variadas fontes de conhecimento226.  

Quando se vê o resultado do Historia animalium, se observa que não 

se trata somente do empenho de Gesner em ler muito, copiar extratos 

diligentemente e arquiteta-la engenhosamente. O que se encontra é uma 

ampla evidência de que ele foi especialmente cuidadoso e de fato pareceu ter 

visto, manuseado e dissecado muitas das criaturas objetos de suas 

descrições227.  

No “Praefatio ad Lectorem” Gesner se desculpa pela extensão do 

trabalho, pela simplicidade de estilo, por possíveis erros e negligências, e 

pela limitação em estar seguro de certas informações228. Contudo, toda essa 

rede de informações que podemos chamar aqui de “visão emblemática dos 

animais”, está inclusa na “visão emblemática de mundo” – um fator 

importante que determinou o conteúdo e o escopo da história natural durante 

o Renascimento229, e que pode claramente ser conferida na História dos 

animais de Conrad Gesner. 

 

 

                                                             
225

 Beltran, Imagens de magia e de ciência, 70-71. 
226 Pinon, 259. 
227 Gmelig-Nijboer, 46, 
228 Ibid, 47. 
229 Ashwoth, “Natural history”, 305. 
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Considerações finais 

 

 Atualmente, diversos são os significados atribuídos ao termo 

“emblemático”, geralmente relacionado à ideia de misterioso ou a um fato de 

grande relevância social e/ou histórica.  

 É inegável que a ideia do misterioso também pode ser conferida nos 

emblemas renascentistas, mas, se observarmos o perfil das obras escritas, 

especialmente nos séculos XVI e XVII, por exemplo sobre animais, veremos 

que o conceito de emblemático pode ser ampliado, sendo empregado para 

designar textos cujo conteúdo não se restringia  apenas a descrições de 

características físicas e anatômicas,  mas que abrangia conhecimentos 

teóricos acerca dos bichos.  

Assim, toda a informação era tratada como relevante e deveria ser 

passada ao leitor: lendas, fábulas, mitos, presença dos animais em moedas 

antigas, na cerâmica, seu uso na culinária, sua importância para a medicina, 

sua presença nas obras dos antigos, enfim, toda uma rede complexa de 

informações que, de certa forma, traria ao leitor uma “verdadeira história 

animal”, chamada por pesquisadores que estudam o período do 

Renascimento de visão emblemática, uma forma singular de enxergar o 

mundo e a natureza. 

Fundamental importância, nesse período, tiveram as imagens, que, 

aliadas ao texto, não se tratavam meramente de um suplemento, mas de um 

instrumento para a transmissão de conhecimentos.   

Contudo, pudemos constatar que na obra Historia animalium de 

Conrad Gesner, todos esses elementos estão presentes, desde uma tentativa 
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ousada do autor em querer abranger todo o conhecimento disponível, nas 

mais variadas fontes, sobre todos os animais existentes na natureza, até o 

cuidado em inserir imagens de qualidade que representasse o animal da 

forma mais precisa possível. 

Por fim, pudemos concluir que, no contexto Renascentista, as 

descrições de animais presentes no História animalium estão inseridas dentro 

de uma perspectiva emblemática, afinal, à época de Conrad Gesner, o 

mundo era uma grande rede de relações. 
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