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INTRODUÇÃO

O “jardim secreto”
Cem temas para não se perder no universo simbólico cristão

É 1905. No Palácio Stoclet, uma residência particular re-
cém-construída em Bruxelas pelo arquiteto Joseph Hoffmann, 
algo incrível acontece. A mansão é considerada uma obra-pri-
ma e as decorações de seu interior são confiadas às mãos de 
grandes artistas incumbidos de fundir a arte com a vida. Um 
deles é Gustav Klimt. O artista é encarregado da sala de jantar, 
e, para isso, ele criará uma obra de rara beleza, um majestoso 
mosaico em três painéis compostos de pedras duras, esmal-
tes, mármores, madrepérolas: a árvore da vida. Uma espécie 
de tríptico majestoso, em que três criações únicas, com sete 
metros de comprimento, se misturam para narrar uma única 
grande história.

No centro do trabalho se destaca uma árvore de ouro com 
mil ramos espirais, que se entrecruzam, formando figuras que 
parecem nuvens e ondas. Para além da mensagem precisa que 
o artista quer transmitir, essa árvore é um arquétipo, e sem-
pre tem um significado simbólico declinado em muitas cul-
turas desde a aurora da arte: a árvore do conhecimento, a 
árvore da vida.
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No painel da esquerda é possível admirar uma figura fe-
minina com a cabeça virada para a direita. Esta parte do mo-
saico, de impacto brilhante, é chamada “A espera”. A posição 
pouco natural da mulher, o seu penteado, as suas roupas e 
a sua beleza oriental remetem às pinturas do antigo Egito e 
ao estilo figurativo daquele mundo distante. A garota é uma 
dançarina, seu corpo tem uma altura anormal, sobrenatural, e 
o vestido colorido está coberto com triângulos dourados que 
parecem pingentes.

No painel à direita, destaca-se a representação evocativa 
de dois jovens que se apertam carinhosamente em um abraço, 
que é uma coisa só com o manto estriado que envolve a am-
bos; doçura e paixão permeiam a cena e contagiam o observa-
dor. Nesta parte do tríptico, intitulada “O abraço”, o corpo do 
homem domina a figura da mulher, deixando escapar apenas 
o rosto dela. As vestes e tudo o que os rodeiam são brilhantes 
de vermelho, ocre e dourado, fragmentos de esplendor que se 
incrustam em jogos virtuosos de figuras geométricas.

Depois do pecado da desobediência do Éden, Klimt quer 
afirmar a reconciliação entre o homem e a mulher, a alegria de 
um contato redescoberto. A árvore da vida, portanto, aparece 
como uma conjunção entre a espera e a reconciliação; quebra 
a solidão da mulher e conduz ao calor dos dois amantes. A di-
ferença marcante entre o primeiro e o terceiro painel também 
aparece na geometria das roupas: a mulher tem decorações 
rígidas, triangulares, enquanto as duas figuras estão envolvi-
das pelo movimento suave dos círculos coloridos. A árvore se 
encontra entre a feroz gravidade do dançarino e o abandono 
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do amor dos dois jovens. Em um galho da árvore, vê-se um 
pássaro preto empoleirado, que se destaca por sua total falta 
de cor: é figura-símbolo da morte, uma ameaça sempre pre-
sente que, imóvel, espera.

***

A árvore do mundo, ou árvore da vida, é um dos símbolos 
mais antigos, ricos em significado e conhecidos na história 
humana. Em torno desse arquétipo do imaginário coletivo, 
ainda hoje rico de encanto e mistério, floresceu – como vere-
mos neste livro – o universo simbólico de toda a humanidade 
e do cristianismo.

Olhando para as obras de arte, mas não só, é frequente 
notar – mais ou menos de forma distraída – gravuras, gra-
fites, decorações em paramentos sagrados, tabernáculos, al-
tares, ícones, juntamente com desenhos de animais, flores, 
frutos e outros sinais incompreensíveis; nesses casos é natural 
perguntar-se sobre o seu significado.

Em primeiro lugar, é necessário especificar a diferença 
substancial entre símbolo e sinal.

No sinal – seja uma representação, objeto, elemento ou 
inscrição – nós quase imediatamente apreendemos a mensa-
gem. Um sinal de trânsito limita-se a indicar, mas não tem 
nada a ver com a realidade indicada.

O símbolo, no entanto, sempre contém pelo menos parte da 
realidade a que se refere: a bandeira de um Estado, por exemplo, 
que se expõe para honrar a realidade da nação a que pertence, 
traz consigo profundos significados institucionais e emocionais. 
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Destruir um sinal de trânsito é um vandalismo, queimar uma 
bandeira significa odiar, querer atacar toda a nação.

O símbolo une duas realidades aparentemente diferentes. 
A palavra grega Symbolon deriva do verbo syn-ballein, que sig-
nifica “juntar”, “unir”. Somente um acordo, uma convenção 
mais ou menos tacitamente adquirida, cria o vínculo, que, 
uma vez aceito, se torna uma ferramenta emocionalmente sig-
nificativa e envolvente. O símbolo liga a realidade simbolizada 
e o sujeito que faz a experiência. Por exemplo: para os cristãos, 
o pão consagrado pelo sacerdote na Eucaristia é o corpo di-
vino de Cristo, quem come dele participa da sua substância.

O termo religião (do latim religio, da raiz re-ligar, ligar à 
“coisa”) é semelhante, e deve ser entendido na acepção da-
quelas práticas rituais que colocam em relação comunidade 
de indivíduos com o divino e os próprios indivíduos entre si.

***

O simbolismo religioso, devido às suas características de 
simplicidade, imediatismo e universalidade, deveria facilitar 
a compreensão de conceitos teológicos e a disseminação de 
crenças nos respectivos cultos em vastos estratos da popula-
ção. As imagens sagradas – pinturas, afrescos, estátuas... – são 
símbolos que deveriam ajudar a oração e fortalecer a devoção.

No início do cristianismo, o uso do símbolo também de-
pendia da proibição de idolatrar as imagens; a iconoclastia 
herdada pela tradição hebraica, na verdade, impedia qualquer 
representação de Cristo e de Maria.
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Além disso, os primeiros cristãos perseguidos, desprovidos 
de lugares de culto público, desenvolveram um código para-
digmático para evocar e nutrir o caminho de fé, adotando 
sinais pagãos e atribuindo-lhes um significado religioso; usa-
ram, como sinais expressivos e de pertença, algumas formas 
estilizadas (o peixe, a âncora, a pomba, a fênix); eram emble-
mas de origem pagã que tinham de levar os fiéis a um conhe-
cimento mais profundo do cristianismo, ao mesmo tempo 
que evitavam expor os “mistérios” da fé aos profanos.

Com exceção de algumas nuances, o simbolismo cristão 
até Constantino tinha as mesmas características, embora em 
lugares distantes e diferentes. As imagens foram feitas com 
ferramentas grosseiras: alguns grafites com uma faixa estreita 
de cores eram suficientes para comunicar o essencial e cate-
quizar de forma eficaz.

O aspecto mais marcante é a unidade de estilo e a repetição 
dos temas, que se encontram na Ásia Menor, na Espanha, no 
Norte da África e na Itália: os símbolos permanecem os mes-
mos. Uma unidade da qual não se encontra traços em nenhu-
ma disposição oficial da Igreja, portanto, ainda a ser explicada.

É preciso salientar que naquele período as imagens ainda 
não eram objeto de culto: não eram veneradas, porque não 
eram representações diretas de Cristo ou da Virgem; perma-
neciam na esfera totalmente evocativa do simbolismo.

***

Cada linguagem age como portadora e mediadora de 
significados. Portanto, também a linguagem dos símbolos 
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vive da tensão entre significante e significado. No entanto, 
enquanto as unidades linguísticas – como, por exemplo, o 
vocábulo do objeto escolhido de tempos em tempos – são 
somente atribuídas, o símbolo une o significante e o signi-
ficado o máximo possível. No passado – sobretudo na visão 
mítico-mágica do mundo – esse vínculo era tão próximo 
que quase sempre equivale a uma identidade. Muitos sig-
nificados, que ouvimos hoje apenas como símbolos, eram 
outrora concebidos como a própria realidade: o sol não era 
símbolo de luz divina, mas era ele próprio um deus; a ser-
pente não era a imagem simbólica do maligno, mas era o 
Mal; a cor vermelha não era símbolo da vida, mas a própria 
energia vital. As fronteiras entre o imaginário mítico-mágico 
e o pensamento simbólico, portanto, não podem ser deli-
neadas com precisão.

Uma outra característica do símbolo é a sua ambivalência, 
tão fortemente marcada que chega ao ponto em que signifi-
cados opostos podem coincidir em um único emblema. Se 
podemos dissolver ou mitigar a ambiguidade de sinais lin-
guísticos, falados ou escritos, por meio da adição de outros 
sinais e a observância de regras gramaticais, somos capazes de 
traduzir a ambivalência de um símbolo só de forma sempre 
vaga e aproximada: a riqueza da imagem simbólica permane-
ce, no final, intraduzível, exceto pelo olhar interior.

As duas dificuldades mencionadas – identidade e ambi-
guidade – são apresentadas a todos aqueles que lidam com 
símbolos. Este caminho em cem temas teve em conta os dois 
problemas, querendo informar, em um pequeno espaço, sobre 
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o universo simbólico cristão, que tomou emprestado muitos 
de seus sinais de âmbitos culturais anteriores e diferentes.

O caminho deste pequeno livro certamente não é exaus-
tivo e deu preferência àqueles símbolos dos quais o indivíduo 
que exalava a fé e a cultura cristã é ainda consciente, seja ele 
um fiel ou não.

O conceito de símbolo foi amplamente compreendido, 
mas, por razões óbvias de síntese, só foram tocadas as grandes 
questões teológicas e os dogmas.

Ocasionalmente, foram incluídas concepções metafóricas 
de tipo simbólico que, por exemplo, vivem em nossa cons-
ciência como modos de falar ou expressões familiares.

Interpretações psicanalíticas de símbolos foram oferecidas 
apenas quando sua relação com a psicologia do profundo era 
particularmente evidente, embora seja óbvio que toda inter-
pretação simbólica tem sua própria relevância psicanalítica.

O leitor encontrará no presente volume, com base nos 
exemplos, uma visão geral do pensamento simbólico cris-
tão e, ao mesmo tempo, será estimulado a continuar a 
pesquisa sozinho.

***

Por que as antigas cruzes armênias nunca representam o 
corpo morto de Jesus, mas uma árvore florida? Em que épo-
ca histórica começou-se a desenhar a figura de Cristo com 
um peixe? De onde vêm os emblemas que indicam os quatro 
evangelistas? O que as letras gregas Alfa e Ômega significam 
na auréola do “Juiz do Mundo”?
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Sinais crípticos, símbolos enigmáticos e escritos misterio-
sos aparecem nas paredes das catacumbas, nos mosaicos das 
grandes basílicas, nos paramentos litúrgicos, nos altares, nos 
ícones e em toda a literatura sagrada do Gênesis ao Apocalipse. 
Como já mencionado, o símbolo une duas realidades aparen-
temente separadas, que só se encontram em uma convenção 
tacitamente adquirida, de modo que é difícil apreender a he-
rança espiritual de uma grande tradição religiosa.

Este pequeno guia quer introduzir no “jardim secreto” do 
imaginário simbólico cristão que marcou a história do Oci-
dente, do hebraísmo à era pós-moderna.

Uma ferramenta ágil voltada a todos os interessados em 
religião, arte, cultura e antropologia. A sua finalidade é for-
necer informações essenciais sobre o passado e o presente da-
queles símbolos em torno dos quais o homem moderno ainda 
hoje se questiona.

Com uma linguagem popular, mas que não renuncia a ser 
precisa, a pesquisa leva em conta as fontes acadêmicas mais 
credenciadas. Um mapa que, em cem temas, oferece uma 
bússola para se orientar em um universo iconográfico que, 
ainda hoje, é extraordinariamente loquaz.

Esperamos que esta leitura possa ajudar a não liquidar os 
símbolos com superficialidade, mas a reativar os restos atro-
fiados do nosso pensamento metafórico. Porque, se é verdade 
que o símbolo nunca é tão catedrático quanto a palavra, ele 
sugere ao inconsciente muito mais do que a realidade pela 
qual somos nutridos e a fé que professamos.



A árvore da vida
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1

ÁRVORE DO MUNDO

O arquétipo

A árvore do mundo, ou árvore da vida, é um dos símbo-
los mais antigos, ricos de significado e conhecidos da história 
humana. Um verdadeiro arquétipo do imaginário coletivo.

Foi venerado como uma imagem de entidades divinas e 
como lugar de permanência de poderes sagrados.

A latifolha, com a folhagem que se renova anualmente, 
era especialmente um símbolo da regeneração da vida, que 
periodicamente desafia a morte; a acutifoliada, sempre-verde, 
era considerada símbolo de imortalidade.

A figura da árvore – com as raízes fixas ao chão, o forte 
tronco que cresce verticalmente e a copa que parece tender 
ao céu – sempre foi uma referência à conexão entre as pro-
fundidades do solo e a esfera cósmica, entre a vida na terra e 
os dons preciosos do céu (água, luz, vento...). Estes aspectos 
se espelham na concepção da árvore do mundo, que era vista 
como um suporte da terra ou, mais frequentemente, como a 
personificação da árvore cósmica: na mitologia nórdica é co-
nhecido, por exemplo, o “freixo cósmico”: Yggdrasil; no Egi-
to, o sicômoro sagrado e o Djed (a espinha dorsal de Osíris) 
desempenham um papel importante no esoterismo egípcio; 
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sob diferentes nomes, uma mesma percepção se instalou tam-
bém em culturas mais distantes: a árvore da vida se chamava 
– e é chamada – Aśvattha entre os hindus e ficus religiosa entre 
os budistas.

As espessas copas dessas “árvores do firmamento” eram 
frequentemente habitadas por animais fantásticos, pelas al-
mas dos defuntos e dos nascituros, ou até mesmo acreditava-
-se que os seus ramos sustentassem outros astros, incluindo o 
sol e a lua, crescente ou minguante.

Com provável referência ao zodíaco, sobretudo na Índia e 
na China, acreditava-se que doze pássaros solares viviam entre 
as folhas da árvore cósmica para representar os doze estados 
de elevação do ser.

As interpretações antropomórficas são bastante difundi-
das: a árvore está de pé como o homem e envelhece e morre 
como ele; aparece em várias civilizações primitivas – da Ásia 
Central, do Japão, da Coreia, da Austrália – como um ances-
tral mitológico dos homens. Uma outra identificação da ár-
vore com o homem é testemunhada pelo costume, difundido 
em diferentes áreas da Índia, de casar a esposa com uma árvore 
antes das núpcias com o objetivo de fortalecer a fertilidade; a 
este contexto religioso pertencem também os casamentos sim-
bólicos entre duas árvores, cuja força é transferida para o casal.

Acreditava-se que o fogo vivia escondido na madeira de 
certas árvores, de onde podia ser extraído pelo ato de esfregar.

A tradição hindu também concebeu uma árvore crescida 
de cabeça para baixo, cujas raízes estão ancoradas no céu e os 
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galhos se alargaram no subsolo, em associação com o conceito 
místico de altura e profundidade.

A árvore do mundo gerou, então, a árvore da vida (ver 
Árvore da vida, n. 2), representação das forças materiais e ima-
teriais, conexão entre o mundo material e o das ideias.
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2

ÁRVORE DA VIDA

No princípio

Acredita-se que a árvore da vida seja uma adaptação he-
braica de símbolos já presentes entre os povos antigos (ver A 
árvore do mundo, n. 1).

No primeiro livro do Antigo Testamento lemos: “Iahweh 
Deus plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o 
homem que modelara. Iahweh Deus fez crescer do solo toda 
espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore 
da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do 
bem e do mal” (Gênesis 2,8-9).

A tradição ligada ao Midrash (um dos métodos hebraicos 
de interpretação dos textos sagrados) e ao Zohar (o livro mais 
importante do misticismo cabalístico) acreditava que origi-
nalmente as duas árvores estavam unidas. Foi o próprio Adão 
que separou suas raízes quando, antes do pecado original, ele 
tinha poder sobre a Criação e ainda se dirigia diretamente à 
Sabedoria divina.

Após aquela separação, Iahweh impôs uma ordem ao ho-
mem: “Podes comer de todas as árvores do jardim. Mas da ár-
vore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque 
no dia em que dela comeres terás que morrer” (Gênesis 2,6).
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A proibição só dizia respeito à árvore do conhecimento. 
Antes da desobediência, Adão, de fato, podia comer todos os 
frutos, também aqueles da árvore da vida.

Após a transgressão, a árvore da vida foi escondida por 
Deus para impedir que Adão, que agora conhecera e absor-
vera o mal, tivesse acesso ao segredo da vida eterna e, por-
tanto, tornasse absoluto o princípio do mal. Os progenitores 
experimentariam a morte e a destruição que eles mesmos 
haviam escolhido.

Depois de perder o estado de inocência do Jardim do 
Éden (ver Jardim, n. 10), a humanidade não tinha mais aces-
so direto à árvore da vida, que, no entanto, para o misticismo 
cabalístico hebraico, é a única resposta verdadeira ao desejo 
de alegria, de infinito e de eternidade que habita no coração 
do homem.

A árvore da vida é a síntese dos mais importantes ensina-
mentos da Cabala. É um diagrama abstrato e simbólico, com 
a forma de árvore, composto por dez entidades, chamadas 
Sephirot, dispostas ao longo de três ramos verticais paralelos.

O tronco-pilar central se estende acima e abaixo dos ou-
tros dois. As Sephirot correspondem a importantes conceitos 
metafísicos, isto é, aos diferentes níveis espirituais a serem al-
cançados para retornar ao encontro com o divino. São tam-
bém um caminho ético para o hebreu praticante.

A árvore da vida é o programa segundo o qual ocorreu a 
criação dos mundos; é o caminho de descida ao longo do qual 
as almas e as criaturas chegaram à sua forma atual, mas é tam-
bém o caminho de retorno, através do qual toda a Criação 
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pode voltar à meta que tudo anseia: a unidade no “ventre do 
Criador”, segundo uma famosa expressão da mística hebraica. 
A árvore da vida é a escada de Jacó (ver Escada, n. 65), cuja 
base repousa sobre a terra e cujo topo toca o céu. Ao longo da 
escada, os anjos sobem e descem, assim como a conscientiza-
ção dos seres humanos.
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3

ÁRVORE DO CONHECIMENTO

Agarrar a Sabedoria

A árvore da vida representa a abundância original do Pa-
raíso e é, ao mesmo tempo, um símbolo da aguardada realiza-
ção escatológica do fim da história. A árvore do conhecimento 
representa, com seu fruto atraente, a tentação de transgredir 
a proibição divina, e é a outra árvore do Éden mencionada 
no Gênesis que produziu o chamado “pecado original”, como 
resultado da desobediência à proibição imposta por Deus a 
Adão e Eva de comer seus frutos.

As duas interpretações – hebraica e cristã – daquela ances-
tral transgressão são muito diferentes entre si e o próprio sig-
nificado da árvore muda de acordo com as leituras simbólicas.

Segundo o texto de Gênesis, a árvore do conhecimento do 
bem e do mal foi colocada no centro do jardim.

Adão e Eva comeram o fruto proibido e mereceram o cas-
tigo prometido por Deus: a morte. Para recuperar o direito de 
viver poderiam ter comido o fruto da árvore da vida, mas Deus 
ordenou: “Que agora ele não estenda a mão e colha também 
da árvore da vida, e coma e viva para sempre” (Gênesis 3,22).

Segundo as palavras da serpente, depois de comer da árvo-
re do conhecimento, Adão poderia ter disputado com Deus a 
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própria onipotência, mas foi rapidamente expulso, para que, 
por toda a eternidade, nenhum homem ou mulher jamais 
pudesse comer da árvore da vida. Eva deu, então, o suco da 
fruta proibida aos animais, e daquele momento em diante a 
morte também começou a valer para eles.

Os mestres da tradição hebraica ensinam que a transgres-
são foi, de algum modo, justificável como uma tentativa de 
compreender a Sabedoria. Aquela livre escolha foi, no entan-
to, a origem e a raiz de todos os males subsequentes.

Um midrash ensina que originalmente a árvore do conhe-
cimento do bem e do mal estava vinculada à da vida, ambas 
colocadas no Jardim do Éden: com o pecado, Adão quebrou o 
vínculo. Outro ensinamento afirma que Adão, até então sábio 
e dotado de sabedoria celestial, quis ver o que estava do outro 
lado do bem, significando com isso o mundo da impureza: o 
conhecimento adquirido por Adão e Eva não era de fato o da 
Torá, mas aquele conatural ao pecado.

Para alguns exegetas hebraicos, a própria Torá é a árvore 
da vida, mas os homens não o sabem. Para o cristianismo, a 
árvore do conhecimento é símbolo da tentação e do pecado, 
do orgulho e da fragilidade humana.

A história da árvore do conhecimento do bem e do mal tam-
bém é mencionada no Alcorão, livro sagrado do Islã, no qual 
Adão e Eva aparecem em uma sura em que Maomé diz claramen-
te para ficar longe daquela árvore: “Ó Adão, mores no Paraíso, 
tu e tua esposa. Satisfaça-te onde quiseres, mas não te aproximes 
desta árvore, pois nesse caso vos tornaríeis iníquos” (Sura 2,35).1

1 N.T.: Tradução nossa.



25

4

ÁRVORE DA CRUZ

Jesus venceu a morte

A cruz é o símbolo do cristianismo por excelência, re-
conhecido em todo o mundo. É uma representação do ins-
trumento usado pelos romanos para a tortura e a execução 
capital através da crucificação, o tormento que, segundo os 
Evangelhos e a tradição, foi infligido a Jesus de Nazaré.

É uma forma simbólica muito antiga, um arquétipo, que 
antes do cristianismo já havia assumido um sentido universal: 
representa a união do céu com a terra, da dimensão horizon-
tal com a vertical, une os quatro pontos cardeais e era usada, 
bem antes de Cristo, para medir e organizar as plantas dos 
edifícios e das cidades. Com o cristianismo ela assume novos 
e complexos significados: como lembrança da paixão, morte 
e ressurreição de Jesus, e como uma advertência para imitar 
Jesus em tudo e por tudo, aceitando também o sofrimento.

A arte e a literatura cristã muitas vezes relacionam inti-
mamente a árvore da vida e a cruz de Cristo, que, segundo o 
dogma de fé, reabriu as portas do Paraíso.

A representação da cruz com folhas, flores e frutos é sím-
bolo da vitória sobre a morte; encontra-se principalmente na 
Armênia, na Alemanha e em alguns lugares da Itália.
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Khachkar, em armênio, significa “cruz de pedra”. É um 
memorial funerário esculpido. O aspecto mais comum é o de 
uma cruz florida, sem o corpo de Cristo, com uma pequena 
roseta ou um disco solar na parte inferior. O resto é geral-
mente gravado com motivos florais, cachos de uvas e decora-
ções abstratas. Os armênios nunca retratam o corpo de Cris-
to morto na cruz; a cruz armênia quer referir-se diretamente 
à ressurreição. De fato, a razão mais comum para erigir um 
Khachkar era e é a salvação da própria alma.

Uma árvore cheia de folhas e frutos com o crucifixo às 
vezes se refere à árvore do conhecimento do Éden e, portanto, 
à remissão do pecado original graças ao sacrifício de Cristo.

Ainda hoje na liturgia da exaltação da Santa Cruz, no 
Prefatio, se proclama: “Pusestes no lenho da cruz a salvação 
da humanidade, para que a vida ressurgisse de onde a morte 
viera. E o que vencera na árvore do Paraíso, na árvore da cruz 
fosse vencido”.

Luis Maria Grignion de Montfort, em O segredo de Ma-
ria, representa a devoção religiosa como “a verdadeira árvore da 
vida”, a fim de ser cultivada no coração para obter o fruto: Jesus.

A mesma árvore retorna como ícone de salvação na descri-
ção da “nova Jerusalém” do Apocalipse: “No meio da praça, 
de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutifi-
cam doze vezes, dando fruto a cada mês; e suas folhas servem 
para curar as nações” (Apocalipse 22,2) “e se alguém tirar algo 
das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também 
a sua parte da árvore da vida e da Cidade Santa, que estão 
descritas neste livro!” (22,19).
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5

TAU

O patíbulo do Messias

Alguns estudiosos criaram a hipótese de que a cruz se tor-
nou um símbolo apenas sob o imperador Constantino, com 
o fim das perseguições contra os cristãos. Para os romanos a 
cruz era, de fato, um sinal de vitória.

Dado que é um sinal gráfico muito simples, a cruz se en-
contra em muitas culturas anteriores ao cristianismo, tanto 
como simples traço decorativo quanto como motivações fun-
cionais e celebrativas.

O seu uso em contextos religiosos pagãos está associado a 
específicas variações gráficas: pensemos na suástica indo-euro-
peia (crux gammata), na ankh egípcia ou na cruz celta. Relacio-
nado com a cruz está também o Tau, típico dos cultos antigos 
do Oriente Médio e símbolo de fertilidade: por exemplo, no 
culto do deus Tamuz, cuja inicial era precisamente a letra T.

O Tau é considerado uma cruz, apesar da forma em T, 
precisamente porque os patíbulos romanos podiam ter tam-
bém esta forma (chamada então crux commissa), em vez da-
quela de cruz latina (crux immissa). A tipologia da cruz latina, 
predominante no cristianismo, não aparece em nenhum des-
ses cultos antigos. 
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No primeiro período do cristianismo, durante as perse-
guições, o símbolo da cruz é raramente encontrado nas cata-
cumbas. Na verdade, inicialmente foi usado com hesitação, 
porque a tradição clássica considerava a morte na cruz muito 
vergonhosa. Por isso é menos frequente do que os outros sím-
bolos pintados nas paredes dos túmulos cristãos: o peixe, a 
âncora, o cordeiro (ver seção símbolos das catacumbas). Acre-
dita-se que tenha sido mais comum o uso da crux dissimula-
ta, obtido, por exemplo, pela interposição da letra “tau” em 
maiúsculo (T) no centro do nome do falecido.

Só mais tarde a cruz recebeu um novo significado positi-
vo como imagem da paixão de Jesus, mas acima de tudo do 
triunfo de Cristo sobre a morte.

A cruz – como o quadrado – participava do simbolismo 
do número quatro recordando os quatro pontos cardeais e a 
compenetração de dois âmbitos opostos: o céu e a terra, mas 
também o tempo e o espaço (ver Quatro, n. 53).

Na arte figurativa cristã aparece em múltiplas formas; as 
mais usadas são a cruz grega (com os quatro braços iguais) e 
a latina (com a haste inferior mais longa que as outras); há 
também a cruz monogramada (formada pelo cruzamento das 
duas primeiras letras gregas do nome de Cristo), a cruz an-
sata ou egípcia (ankh) e a cruz decussada ou de Santo André 
(formada por duas hastes oblíquas cruzadas em forma de X).

A forma muito antiga da cruz de forquilha (semelhante 
a um Y) faz alusão ao simbolismo da árvore da vida, e, na 
arte cristã, a cruz de Cristo brotando flores e frutas aparece 
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como símbolo da salvação e da vida eterna (ver Árvore da 
cruz, n. 4).

A árvore da vida também aparece associada à ideia do 
Paraíso no Apocalipse: “Quem tem ouvidos, ouça o que o 
Espírito diz às igrejas: ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da 
árvore da vida que está no Paraíso de Deus”2 (Apocalipse 2,7).

2 N.T.: Itálico próprio da edição brasileira usada nesta tradução.


