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Resumo 

Este artigo faz uma análise semiótica da capa do livro The Metamorphosis, no 
original Die Verwandlung, de Franz Kafka, traduzido para o inglês por Susan Bernofsky 
para a editora novaiorquina WW Norton. Neste trabalho procuramos demonstrar como 
os elementos sígnicos foram usados pelo designer gráfico Jamie Keenan para compor 
uma capa que representasse o processo de metamorfose em si mesmo, enfatizando não 
só o fenômeno de transformação por que passa o protagonista da novela Gregor Samsa, 
mas que também ocorre com todos os seus familiares, ainda que de distintas formas. 
Para compreender como foi elaborada e seus significados no processo comunicacional a 
pesquisa se apoia nos conceitos desenvolvidos por Anne-Marie Christin e Charles 
Sanders Peirce, além dos estudos de Vladimir Nabokov e Modesto Carone. 
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A capa do livro: o peritexto e sua função 

Até meados do século XIX a capa do livro tinha por função precípua proteger 

seu conteúdo. Entretanto, a partir de 1890, na Europa, e pouco depois nos Estados 

Unidos, passou a ser vista como uma potencial ferramenta de atração do 

comprador/leitor e sua função como instrumento de marketing e de promoção do 

produto livro se acentuou gradativamente, como destacaram Drew e Sternberger (2004). 

Nas palavras de Gerard Genette a capa é a primeira manifestação do livro, prenhe de 

significados, oferecida à percepção do comprador/leitor, desempenhando um papel no 

processo de envolvimento físico com o livro e podendo, ainda, ser uma pista do impacto 

que o editor deseja causar nos leitores, expressando sentidos resultantes de determinada 

leitura do livro, em um contexto específico, localizável no tempo e no espaço. Tal 

relevância de seus atributos posteriormente levou ao surgimento do termo grabability, 

algo como um índice de atratibilidade de um livro, ou um indicador de seu potencial 

como objeto a ser apanhado ou deixado de lado em um ponto de venda (e até mesmo 

conservado no decorrer do tempo).  

No exaustivo e profundo estudo que fez do que denominou paratextos, 

genericamente compreendidos como os elementos que cercam e contextualizam o texto 

em um livro, Genette (1987) classificou como peritexto a área, ou zona (segundo um 
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critério basicamente espacial e material), de responsabilidade direta do editor, ou mais 

especificamente da editora, compreendendo a capa, a página de rosto e seus apêndices e 

tudo que diz respeito aos aspectos materiais de sua elaboração, como formato, tipo de 

papel, tipografia etc.) (Genette, 16). Como objeto artístico, Powers (2008) destaca a 

importância cultural da capa, parte integrante da história de qualquer livro, muito 

embora reconheça que há um inegável descaso por ela, resultado da disputa entre a 

palavra e a imagem. Já Genette lembra que como trabalho de arte é um artefato (ou 

produto humano) relativo a uma função estética  

Quanto aos componentes da capa, Genette os considera de responsabilidade 

exclusiva e direta do publisher-casa publicadora e/ou do autor, tendo identificado como 

os elementos mais recorrentes o nome do autor, o título, o subtítulo, o logotipo e/ou o 

nome da editora, às vezes o nome do autor de algum pré-texto (como prefácio, 

apresentação etc.) ou de pós-texto (como posfácio), o nome do tradutor (quando obra 

estrangeira) – nesses três casos se se tratar de pessoa reconhecida – e imagem(ns), quer 

confeccionada(s) especialmente para o livro, quer reprodução de pinturas, fotografias, 

ilustrações, cartaz do filme originado do livro etc. 

No caso do livro que deu origem à capa que iremos analisar, A metamorfose, foi 

escrito em 1912 pelo autor theco Franz Kafka (1883-1924) – cujas obras-primas O 

processo, A colônia penal, O artista da fome e O castelo, entre outras, publicadas 

postumamente, o fizeram ser reconhecido como um dos mais importantes e influentes 

autores do século XX – mas só veio a público em 1915, com data de 1916, em Leipzig, 

Alemanha. Ao tratar dos detalhes da edição de A metamorfose, cujo protagonista se vê 

transformado em um gigantesco inseto, Kafka, em carta a seu editor, foi bastante 

específico ao solicitar que na capa não fosse usada a imagem de nenhum inseto, nem 

que este fosse sequer mostrado de longe. Na Figura 1 vemos que seu pedido foi 

atendido. 

FIGURA 1 – Capa da primeira edição de Die Verwandlung, 1916. 

 
Fonte: < https://www.abebooks.de/buch-suchen/titel/verwandlung/autor/kafka/verlag/kurt-

wolff/>.  

Entre a etimologia e a entomologia 



Uma das reconhecidas qualidades da obra kafkiana é sua precisão vocabular, linguagem 

direta e sucinta. Como afirma o escritor, crítico e professor Modesto Carone, que a 

partir de 1983 se dedicou à tradução da obra de Kafka no Brasil, o autor era não só um 

etimologista amador, como também “conhecia os segredos conceituais escondidos no 

bojo das palavras” (2009, p. 24), além de “calibrar cada vocábulo na redação de uma 

sentença” (2009, p. 24) e, como exemplo, cita a primeira frase do livro, deflagadora de 

toda a narrativa. 
Quando Gregor Samsa acordou, certa manhã, de sonhos intranquilos, 
encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Essa 
tradução é horizontal e “correta”, mas perde alguns dos ingredientes 
básicos do original – como a reiteração de três negações pelo prefixo 
alemão un (unruhig, ungeheuer, Ungeziefer) [...]. Para o que agora nos 
interessa, o adjetivo ungeheuer (que significa monstruoso e como 
substantivo – das Ungeheuer – significa “monstro”) quer dizer, 
etimologicamente, “aquilo que não é mais familiar, aquilo que está fora 
da família, infamiliaris”, e se opõe a geheuer, isto é, aquilo que é manso, 
amistoso, conhecido, familiar. Por sua vez, o substantivo Ungeziefer 
(inseto), ao qual ungeheuer se liga, tem o sentido original pagão de 
“animal inadequado ou que não se presta ao sacrifício”, mas o conceito 
foi se estreitando e passou a designar animais nocivos, principalmente 
insetos, em oposição a animais domésticos como cabras, carneiros, etc. 
(Geziefer). (CARONE, 2009:24-25). 

 
Mas, se o inseto em que Kafka transformou o protagonista era apenas um inseto, 

referido de forma genérica (der Insekt em alemão) e também tratado nas conversas do 

autor com seus amigos, quando mencionavam essa história, pelo substantivo Wanze 

(outro termo alemão para inseto), o certo é que não há uma única menção em todo o 

livro que especifique de que tipo específico de inseto se trata, o que levou vários 

especialistas a considerarem que as razões para essa falta de indicação poderiam ser 

diversas. Mas, independentemente de quais fossem, a maioria deles acredita que talvez 

tenha sido porque isso não era relevante para os propósitos de sua narrativa. Na opinião 

de Jones (2015), citado pela tradutora Susan Bernofsky, parece neste caso, pelo menos, 

que Kafka pretendia totalmente a imprecisão:  
“percepções turvas de perplexidade”, na linguagem “cuidadosamente 
escolhida para evitar especificidade”. Seu tratamento quase cabalístico 
dos sinais e sua aversão às imagens esculpidas podem consternar e 
aborrecer os tradutores e certos romancistas, mas também é a grande 
fonte de sua genial surpresa. 
 

Em contrapartida, o escritor russo Vladimir Nabokov (1889-1977), outro 

estudioso da obra de Kafka, perguntou-se de que tipo de inseto se tratava e, em uma de 

suas aulas de literatura na Universidade Cornell, afirmou, baseado em seu conhecimento 



e experiência como professor associado de entomologia no Museu de Zoologia 

Comparada da Universidade de Harvard, tratar-se de um besouro, conclusão resultante 

de exaustiva análise do texto, onde procurou os índices que lhe permitissem identificá-

lo. Para seus alunos afirmou: 
sem dúvida, pertence à linhagem dos artrópodos (“de membros 
articulados”) do qual fazem parte os insetos, as aranhas, os centípedes e 
os crustáceos. Se as “numerosas perninhas articuladas” mencionadas no 
começo significam mais que seis, então Gregor não seria um inseto do 
ponto de vista zoológico. Mas acredito que um homem deitado de costas, 
ao acordar e descobrir que tem seis pernas vibrando no ar, pode 
considerar que seis é o bastante para ser chamado de “inúmeras”. Por 
isso, assumiremos que Gregor tem seis pernas, que é um inseto. A 
pergunta seguinte é: que inseto? Alguns estudiosos dizem ser uma barata, 
o que obviamente não faz sentido. Uma barata é um inseto com formato 
chato e pernas grandes, e o corpo de Gregor nada tem de achatado: é 
convexo nos dois lados, ventre e dorso, e as pernas são pequenas. Sua 
única semelhança com uma barata está na cor marrom. Isso é tudo. Além 
do mais, ele tem uma barriga extremamente convexa, dividida em 
segmentos, e costas duras e abauladas, sugerindo a existência dos estojos 
de asas. Nos besouros, esses estojos escondem delicadas asinhas que 
podem se expandir e carregá-los ao longo de quilômetros em um voo 
bastante acidentado”. (Nabokov, 2015, p. 310). 

 
E mais adiante acrescentou: 

No original em alemão, a velha arrumadeira o chama de Mistkäfer – 
besouro rola-bosta. É óbvio que a boa senhora está lhe dando esse nome 
só para ser simpática. Tecnicamente, ele não é um besouro rola-bosta. É 
simplesmente um besouro. (Devo acrescentar que nem Gregor nem 
Kafka viram esse besouro com total clareza.). Curiosamente, o besouro 
Gregor nunca percebeu que tinha asas debaixo do duro invólucro de suas 
costas. [...] Ademais, ele possui fortes mandíbulas, que usa para fazer 
girar a chave na fechadura enquanto se ampara nas pernas de trás, o 
terceiro e poderoso par de pernas. Daí se deduz que seu corpo mediria 
cerca de noventa centímetros. No curso da história, ele gradualmente se 
acostuma a usar essas extremidades – pés e antenas. Esse besouro 
marrom, convexo e do tamanho de um cachorro é bem largo. Imagino 
que tenha a seguinte aparência: (Nabokov, 2015, p. 311). [Figura 2]. 
 

FIGURA 2 – Página do exemplar de A metamorfose de Vladimir Nabokov. 
 

  

 
Fonte: 
<https://www.google.com.br/search?q=the+metamorphosis+book+of+nabokov&safe=active&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwioqsnEhpvVAhVEj5AKHUk9BVcQ_AUICigB&biw=1093&bih=
530#imgdii=krFvQa92miXJoM:&imgrc=yw7fMdCc6fMsUM:>. Acesso em: 12 maio 2017 
 



A esses comentários de Nabokov, Marcelo Backes (2008, p. 12), outro tradutor 

de A metamorfose para o português, publicada pela L&PM, afirma: 

Kafka o refere apenas como “rola-bosta” (besouro). Mas o que é objetivo 
pode ser tanto mais difuso, uma vez que Mistkäfer (rola-bosta) pode-se 
referir também e inclusive a uma pessoa suja e descuidada, ou tratar-se de 
um escaravelho qualquer, uma vez que é designação comum a insetos 
coleópteros, coprófagos e escarabeídeos, que em geral vivem de 
excrementos de mamíferos herbívoros. 

 
O que se verifica na prática, contudo, é que, entre o rigor etimológico do autor 

(1915) e a análise morfológica do escritor/entomologista (1952), com base nos adjetivos 

empregados pelo narrador para caracterizar o indefinido inseto como “repelente”, 

“asqueroso” e “nojento”, entre outros, já se consolidara a ideia de que se tratava de uma 

barata, passando essa a ser sinônimo tanto da novela quanto do próprio autor, e 

tornando-se símbolo de ambos, 

FIGURA 3 – Die Verwandlung, cartaz da peça, Neuburg, Teatro Amador da Baviera, 

Alemanha, s.d. 

 
 
Fonte: <http://www.dieoberpfalz.de/kafka-und-schneewittchen-in-der-oberpfalz-ovigo-theater-startet-

herbst-wintervorverkauf_182.html>. Acesso em: 12 maio 2017. 

e um lugar-comum em grande parte das traduções da novela (como barata em 

português, cafard, em francês e cockroach, em inglês, idioma em que mais 

recentemente se passou a empregar o substantivo beetle (besouro). Sobre esse plano 

imagético, Sergio Rodrigues afirma que:  
Foi mesmo uma barata, no entanto, o bicho que pousou no imaginário da 
maior parte dos leitores da novela e [...] Nem a representação [...] de 
Robert Crumb para o bicho no livro “Kafka de Crumb” [...], em que se vê 
claramente um besourão, conseguiu afugentar a barata da imaginação 
coletiva (2013), 
 

seja dos que leram, seja dos que só ouviram falar do livro, o que se pode verificar em 

várias capas do livro Figuras 4 a 9, inclusive na Alemanha (Figuras 10 e 11). 

FIGURA 4 – The Metamorphosis, Editora Dover Thrift,  EUA, 2009. 

 



Fonte: <https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/ensino-de-linguas/the-metamorphosis-2802676>. 

Acesso 12 maio 2017. 

FIGURA 5 – The Metamorphosis, Penguin, Reino Unido, 2006.  

 
Fonte: <https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/literatura-internacional/romances/metamorphosis-

1201243>. Acesso em: 12 maio 2017. 

FIGURA 6 – A metamorfose, Editora Ulisseia, Portugal, 2011. 

 
Fonte: < http://4ever-sapo.blogspot.com.br/2016/03/livros-que-tenho-de-ler.html>.  Acesso em: 12 maio 

2017. 

FIGURA 7 – The Metamorphosis, Epub, Estados Unidos, s.d. 

 
Fonte:<http://www.feedbooks.com/book/8/the-metamorphosis>. Acesso em: 12 maio 2017. 

FIGURA 8 – Metamorphosis, Heritage Publishers, Índia 2015. 

 
Fonte: 

<https://www.flipkart.com/metamorphosis/p/itmevcvxhsypmxgn?pid=9788170263388&srno=b_1_1&otr

acker=browse&lid=LSTBOK97881702633888XPEYQ&iid=151374ed-a0ac-40bb-af96-

ac5594b8de28.9788170263388.SEARCH>. Acesso em: 12 maio 2017. 

FIGURA 9 – A metamorfose, Penguin Books, China, s.d. 

 



Fonte: < http://www.jasonpym.com/blog/2012/05/07/my-promo-book-covers-for-penguin-

books-china/>. Acesso em: 12 maio 2016. 

Já outros designers, mais “fiéis” à análise de Nabokov, recorreram à imagem do 

besouro: 

FIGURA 10 – Die Verwandlung. Frankz Kafka, Alemanha: Editora Knesebeck 

vom dem GmbH, 2010. 

 
Fonte: Amazon: <WWW.amazon.com/Verwandlung-Richard-Horne-Franz-

Corbeyran/dp/3868732667/ref=sr_1-10?s>. Acesso em: 12 maio 2017. 

FIGURA 11 – Die Verwandlung, CreateSpace Independent Publishing Platform, Alemanha, 

2016. 

 
Fonte: <https://www.amazon.co.uk/Die-Verwandlung-Franz-

Kafka/dp/1541199464/ref=pd_lpo_sbs_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=G2AZQKHV3KX

FBPCHB4NH>. Acesso em: 12 maio 2017. 

Em outro caso, oferece-se um conjunto de insetos ao leitor, como abaixo: 

FIGURA 12 – E-book Kindle, Editora BIIS, Brasil, 2013. 

 
Fonte: <www.amazon.com.br/Metamorfose-Franz-Kafka-

ebook/dp/BOOEZZZMWC/ref=zg_bs_555995511_1?_encoding=UTF8&psc=1&fRID=G7EH1F1KFZN

WWFV4NRBN>. Acesso em: 12 maio 2017. 

 

Mesmo com variações verificadas em um ou outro trabalho, a barata está 

indelevelmente associada a A metamorfose e é a opção mais recorrente para ilustrar 

qualquer peça relacionada ao livro: capas de livros impressos, ou em plataforma 

eletrônica (e-books), audiolivros, adaptações para histórias em quadrinhos, cartazes de 

peças, filmes etc., garantindo-lhes reconhecimento imediato da obra, do autor e, no 



mínimo, do acontecimento mais característico da narrativa. E para essa reprodução 

contínua e massiva da barata contribuiu também a multinacional norte-americana de 

serviços online e software Google que, em sua homenagem ao 130º aniversário de 

nascimento do autor, em 3 de junho de 2013, recorreu à imagem de uma barata em sua 

homepage.  

FIGURA 13 – Homepage do Google em homenagem ao 130º aniversário de nascimento 

de Franz Kafka, em 3 de junho de 2013.  

 
Fonte: Homepage Google <https://www.google.com/doodles/franz-kafkas-130th-birthday >. Acesso em: 

12 maio 2017. 

A capa de Jamie Keenan e a escrita como veiculo gráfico da palavra 

Na tradução feita por Susan Bernofsky para a editora WW Norton, de Nova 

York, publicada em 2014, que, como Carone, restaura o termo genérico inseto (Insekt 

no original) usado por Kafka, e o justifica em seu texto introdutório à novela, a capa foi 

encomendada ao designer britânico Jamie Keenan, que não casual ou fortuitamente 

optou por ilustrá-la com a imagem de um besouro (stag beetle), como afirmou em 

entrevista a Mark Sinclair, da Creative Review. A “solução” encontrada por ele não é 

inédita em seu aspecto geral e comprova que “um artefato cultural se mostra resultado 

da transformação de um artefato prévio, de um signo que o precede, mas também 

sucede a outro (em uma cadeia sem fim de produção de significado)”, como afirma 

Julio Jeha (s.d.).  

A originalidade da capa criada por Keenan foi produzir, como se verá adiante, a 

imagem do corpo (exoesqueleto) do inseto com as letras da própria palavra-chave do 

título em inglês, metamorphosis, expressando assim o conceito essencial da novela, o 

que resultou em grande repercussão no meio editorial, gerando artigos em publicações 

especializadas em designer e sendo premiada. O designer não recorreu a ilustrações ou 

imagens convencionais, como um desenho ou uma fotografia, mas explorou a dimensão 

visual da escrita como um “veículo gráfico da palavra”, considerando que esta ganha 

“uma nova riqueza e ambiguidade quando impressa”, como assevera Anne-Marie 

Christin . Na origem, afirma a autora,  
o caráter visual icônico ou simbólico da letra tinha um peso significativo 
porque as escritas não usavam sequer elementos arbitrários, e serviam-se 
exclusivamente de pictogramas ou ideogramas para representar palavras, 
ideias ou frases. (1995, p.5)  



 
No entanto, continua a pesquisadora francesa,  

Apesar da sistematização da escrita alfabética, primeiro, e depois, do 
desenvolvimento da mecanografia ou da informatização do texto 
impresso, a escrita continuou, ainda que disso tenhamos perdido a 
consciência, a ser um objeto visual (...) [pois] nasceu da imagem e 
qualquer que seja o sistema, ideográfico ou alfabético, através do qual se 
encare a escrita, a sua eficácia advém do fato de ser uma imagem. (1995, 
p. 5) 

FIGURA 14 – The Metamorphsis, WWNorton, EUA, 2014.  

 
Fonte: Site da Editora WWNorton <http://books.wwnorton.com/books/search-

result.aspx?searchtext=THE+METAMORPHOSIS>. Acesso em: 4 abr. 2017. 

 

Análise semiótica da capa de The Metamorphosis 

Em se tratando de capa de livro, como vimos, o conjunto de elementos já 

mencionados que devem, ou podem, estar presentes precisa ser cuidadosamente pensado 

e pesado, avaliado, para que o produto final esteja de acordo com os conceitos-chave da 

obra, ou a mensagem principal que o editor e/ou o autor desejam transmitir a seus 

compradores/leitores. Neste caso, Keenan concentrou-se no conceito de metamorfose e 

operou de modo que a capa fosse em si mesma expressão desse processo. 

Decidido que o inseto seria composto pelo nome do livro, o primeiro passo foi 

selecionar o tipo de letra, recaindo essa escolha em um conjunto italiano do século XVI 

(abaixo), cujas principais características são seu volume e densidade, atributos que 

reforçam as características da aparência do besouro. O designer também recorreu 

também à cor preta, similar à coloração de vários insetos que dá mais peso e visibilidade 

à imagem. 

FIGURA 15 – Conjunto de letras italianas, século XVI. 

 
Fonte: Site Creative Review <https://www.creativereview.co.uk/front-to-back-the-metamorphosis/>. 

Acesso em: 4 abr. 2017. 



O volume dessas letras é resultado de várias de suas características, como: a) são 

cursivas: emulam o traço manual (ou o obtido pelo uso de penas caligráficas ou por 

outro objeto tradicional de escrita); b) são arredondadas; c) são espessas no bojo (ou 

barriga); d) o olho (espaço interno) de algumas é trabalhado (ao contrário de outras 

letras cujo olho é oco, vazio, menos densas, portanto), ocupando mais espaço na 

superfície, ou suporte, em que é aplicado e ocultando-a (neste caso a folha); e) poucas 

têm haste reta, mas as que a têm, como o “P”, apresentam ornamentos externos e são 

curvos na base, promovendo a extensão do olhar; f) a anatomia do terminal (que encerra 

alguns traços e é considerado uma marca de nascença do desenho, por lhe atribuir 

“personalidade”) neste caso é o chamado lacrimal, em forma de lágrima, arredondada e 

totalmente preenchida, cheia (BRINGHURST, 1992); h) o tipo de eixo (determinado 

pela linha imaginária paralela à zona mais espessa e perpendicular à mais fina) é do tipo 

humanista, ou seja, apresenta ângulo de 45º (quarenta e cinco graus) com a linha de 

base, por influência da tradição histórica da relação manual com o desenho dos traços 

curvilíneos das letras, mantendo aproximadamente o mesmo ângulo que o antebraço 

produz com o corpo e com a linha de base (BRINGHURST, 1992); e i) além dos 

terminais em lágrima, apresentam ornamentos externos e internos, que ampliam a área 

ocupada. 

Selecionado o tipo de caractere, o designer escaneou-o e passou a promover 

alterações em todos, por meio de supressões, acréscimos, substituições, inversões, 

espelhamentos etc., como: 

1) à primeira letra foram acrescentados ornamentos em ambas as extremidades 

superiores, além de um par de traços semicurvos no centro superior para simular 

antenas; 2) do “A” foram suprimidos o remate e o ornamento; 3) o “O”, da 4ª 

linha, foi invertido no sentido horizontal, sendo-lhe acrescentado um remate 

inferior para compor um par com o já existente (superior) do lado direito; 4) o 

“I” também foi invertido em 180º (cento e oitenta graus), no sentido vertical e o 

ornamento original foi suprimido; 5) do “T”, na 5ª linha, foram suprimidos o 

remate e o ornamento; e 6) o “P” perdeu o remate e o ornamento da base à 

direita. 

Embora na grafia da palavra haja três caracteres repetidos, “M”, “O” e “S”, apenas o 

segundo “S” na última linha é composto pela mesma letra original sem nenhuma 

interferência adicional. Nos outros dois foram feitas substituições por caracteres 

semelhantes, explorando dessa forma ainda mais o potencial imagem. 



 A disposição dos caracteres na página, no sentido vertical (alterando o sentido de 

leitura dos idiomas ocidentais – da esquerda para a direita) e em linhas, teve por 

objetivo assemelhá-los à forma do corpo do inseto, como: 

a) uma letra para a cabeça, na 1ª linha, e três letras nas outras quatro linhas, para 

representar o tórax e o abdômen; b) as letras da 2ª linha tiveram seu espaçamento 

interno (entreletras) ampliado, embora, comparativamente, ocupem área menor do que 

as seguintes; c) a mais larga é a 3ª linha, onde estão os caracteres mais robustos, mais 

largos, mais espaçosos: o “M”, o “O” e o “R”; d) a 4ª linha ocupa área ligeiramente 

menor que a anterior; e a última é mais estreita; e) na 4ª linha o caractere usado como 

“O” é mais estreito e mais fino que o usado na linha superior; e f) o segundo “S” da 5ª 

linha é o caractere original, com inclinação vertical da esquerda para a direita. Já seu 

“espelho”, no início da linha, foi inclinado em sentido inverso. Ambos estão acima da 

linha de base, desalinhados em relação ao topo e ao pé do “I”. 

Da primeira letra ao “I” tem-se o eixo central vertical em torno do qual todas as 

demais são dispostas, distribuídas pela página, tornando-o o mais similar possível à 

forma do corpo do inseto: 

a) três pares de patas de inseto foram acrescentadas aos caracteres das 

extremidades na 4ª, 5ª e 6ª linhas; o par de patas da linha 3 não é igual de ambos 

as laterais do inseto – a pata da esquerda é mais longa que a da direita e pontuda 

na extremidade; na 5ª e na 6ª linhas são semelhantes, embora seu ponto de 

junção no caractere seja distinto: na letra “P” está no centro da haste; na letra 

“O”, pouco abaixo do centro; no primeiro “S” está posto no pé; e no segundo, 

acompanha a curso da letra, não sendo possível identificá-lo. 

Essa disposição também opera uma quebra silábica e fonética na 1ª linha, com o 

“M” isolado e, na 2ª, com um “E” isolado antes da sílaba “TA”. Esse rompimento da 

regra gramatical de separação silábica requer maior esforço na leitura da palavra.  

A seleção de uma fonte ou de uma tipologia nos trabalhos gráficos atuais, quaisquer 

que sejam esses, em geral procura propiciar uma leitura mais fluida, fácil e imediata, 

sendo essa a preocupação dos estudos que procuram, diante da ampla oferta de tipos de 

letra existentes na atualidade – que permitem que se faça um estudo milimétrico de sua 

dimensão gráfica (considerando-se a família, o corpo, o pé, o traço, o olho, a barriga, a 

espessura, o contraste e o entrelinhamento, entre outros), –  
fundamentar teorias sobre a forma de rentabilizar os processos de 
percepção, no sentido de reduzir a complexidade e aumentar a 



previsibilidade de modo que a leitura, muitas vezes, dedutiva e não 
exclusivamente analítica, não tropece em irregularidades gráficas” 
(COTRIM, 2000:124),  
 

otimizando-a. Keenan, como vimos, caminha na direção oposta, rompendo com a 

legibilidade do texto pela alteração da fonte tipográfica, que, se no momento em que foi 

criada era de leitura fácil para um determinado grupo de pessoas, hoje pode ser difícil 

para um grupo socioculturalmente correspondente. Nas palavras de Cotrim,  
Se nos habituarmos a ler textos em determinadas fontes, sejam elas 
góticas ou scripts, de telemóveis ou de placards eletrônicos, a velocidade 
aumenta na razão direta da experiência, dos modismos e de outros fatores 
exógenos (2000, p. 125).  
 

O resultado da escolha das letras do século XVI, portanto, pede que o olhar se detenha 

na imagem-palavra/palavra-imagem, para recompô-la, tanto no sentido gramatical, 

sílabas e fonemas, quanto para decifrá-la como figura.  

Concluída a ilustração do besouro – depois dessa meticulosa operação de 

alterações, ou metamorfose, operada no corpo das letras, elas mesmas pura imagem, 

antes de ser símbolo –, cujo original, em formato A2, assinado pelo artista, foi 

enquadrado e posteriormente vendido por 100 mil libras pela Galeria Skull & Heart 

(não foi possível verificar se a venda ocorreu antes ou depois de ter recebido o prêmio 

de melhor capa do ano, concedido pela Academy of British Cover Design (ABCD), em 

2015), Keenan iniciou a confecção da capa propriamente dita, ou seja, passou a transpor 

seu trabalho para as medidas convencionais definidas pela editora para o formato do 

livro, neste caso 17 cm x 24 cm, acrescentando-lhe os demais elementos. 

a) o artigo “THE”, em letra maiúscula (ou caixa-alta), foi disposto na horizontal, 

mas forma de arco sobre o centro do “M”, compondo o início da cabeça do 

inseto; b) as indicações do tradutor e do autor da introdução foram dispostos à 

esquerda e à direita da “cabeça”, no topo da folha, local de destaque, ocupando a 

mesma altura do primeiro caractere do título, Metamorphosis. O nome de ambos 

está em corpo maior, em destaque. Embora a tradutora possa ser conhecida em 

círculo mais restrito, não vindo, portanto, a ser uma referência para o 

comprador/leitor, esse não é o caso do cineasta canadense David Cronenberg, 

que assina a Introdução, com consolidada carreira e detentor de vários prêmios 

internacionais. Para esses nomes, bem como para o do autor, usou-se fonte 

diferente: esses caracteres são retos, angulosos, serifados (o que facilita a 

leitura), modernos e permitem leitura imediata. Aqui opta-se sobretudo por 



legibilidade; c) o nome e o sobrenome do autor estão em duas linhas, 

centralizadas na largura, abaixo da ilustração-título. O designer tem ciência de 

que, se houver alguma dificuldade de leitura/decodificação da ilustração-título, o 

sobrenome em destaque logo abaixo será a chave para conduzir à identificação 

da ilustração. A posição das patas, com a extremidade das garras voltadas para o 

interior do corpo, funciona como duas setas apontando para o nome do autor, 

como se formassem um boxe em que aquele se encaixa. A parte inferior do 

inseto conduz diretamente a “seu criador”; d)  a reprodução de três pares de 

patas, como complemento icônico às letras,  remetem diretamente ao inseto e 

completam o corpo; e)  o nome está em corpo menor e o sobrenome em corpo 

maior, pois este é o mais conhecido e o elemento individualizador. É do 

sobrenome que se origina o termo kafkiano para caracterizar o “Semelhante à 

obra de Kafka, buscando expressar um ambiente de pesadelo, de irrealidade, de 

angústia e de absurdo; diz-se do que, no âmbito burocrático ou na civilização 

atual, se afasta da lógica ou da racionalidade” (DOP, 2007), ou, segundo 

Bradbury, “É um fato profundamente sintomático, Steiner comenta, que em mais 

de cem idiomas possamos qualificar a situação atormentada do homem moderno 

enquanto vítima com o adjetivo kafkiano” (1986, p. 219); f) Opta-se ainda pela 

não inserção do logotipo da editora ou de seu nome, restringindo-se os 

elementos ao essencial. Com as credenciais de autor, título, tradutor e autor da 

introdução o editor e/ou a editora considera que os elementos mínimos que farão 

consumidores/leitores serem atraídos e optarem por essa edição já estão dados; e 

g) Como todos os caracteres estão na cor preta, escolheu-se uma cor de fundo 

que acentua o contraste entre esta e os caracteres: um tom pastel, bege, ou um 

amarelo-claro, opaco, que, além de serem cores semelhantes ao papel não 

alcalino, o “off-white”, é mais adequado à leitura, por cansar menos os olhos e 

reduzir a reflexibilidade do papel. 

A disposição desses caracteres com suas características e o contraste da cor de 

fundo produzem uma luminosidade sutil na área central da ilustração, que se destaca do 

conjunto, sendo também bastante visível a distância. 

A metamorfose 

Etimologicamente, metamorfose vem do grego metamorphōse que passa ao 

latim metamórphosis. O sentido mais preciso da palavra, por conseguinte, diz respeito à 

transformação de uma coisa em outra, de uma forma em outra. Na zoologia é definida 



como a alteração por que passam certos animais à medida que se desenvolvem, 

amadurecem, o que dá origem a uma aparência ou a uma estrutura totalmente díspar das 

originais, processo em que podem mudar de forma e, às vezes, de gênero, sendo simples 

ou incompleto (quando o animal passa por várias mudas até se tornar um adulto, sem 

etapas de inatividade, como no caso do grilo) e complexo ou completo (quando passa 

por fases em que fica imobilizado, como acontece com a borboleta). No sentido 

metafórico significa transformação ou transmutação; modificação total e absoluta no 

aspeto, na essência, no comportamento ou no sistema de algo ou de alguém. 

Como lembra Ribeiro, a metamorfose provavelmente se refere não apenas às 

transformações físicas de Gregor Samsa, mas também a todas as outras mudanças na 

família, que no início da narrativa dependia do trabalho de Gregor, por isso o apoiava; 

tornando-se inseto e preso em seu quarto, o pai se vê obrigado,  

a voltar a trabalhar, a ingênua e pura irmã de 17 anos também, a 
mãe passa a costurar e a casa transforma-se numa hospedaria onde 
Gregor é mais do que dispensável, é indesejado. A transformação 
física de Samsa gera outra metamorfose e pode-se dizer que ele 
passa de parasitado a parasitário, de arrimo a peso morto e objeto 
de repulsa.  

 
Considerações finais 
 

Considerados os sentidos de metamorfose expressos neste trabalho e que a 

palavra é um objeto, um signo simbólico, que contém em si um ícone e um índice, como 

aponta Peirce, podemos argumentar que o trabalho feito por Keenan, de meticulosa 

alteração das características de cada letra, opera uma mudança, uma transformação, uma 

metamorfose no aspecto material da palavra, para que em si a expresse. Como afirma 

Barthes, “o sentido nunca é simples (...) e as letras que formam uma palavra, embora 

cada uma delas seja racionalmente insignificante [...] procuram em nós, sem cessar, a 

sua liberdade, que é a de significar outra coisa” (1984, p. 100). 

No texto de Kafka a metamorfose é um processo que se mostra radical em 

Gregor Samsa (de homem a inseto) e também abarca, inclusive no plano da expressão 

corporal, embora não no plano morfológico, toda a sua família (pai, mãe e irmã), 

alterando as relações familiares (mais uma transformação), como a de solidariedade 

entre Gregor e sua irmã, e gera um rearranjo nos papeis e nas funções de cada um de 

seus integrantes. Essa metamorfose é o eixo central do trabalho de Keenan que 

demonstrou como o tratamento dado às letras no seu aspecto de signo icônico destacou 

seu aspecto gráfico, igualando ou mesmo suplantando seu aspecto de signo simbólico.  
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