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Resumo 

 

Esta dissertação de mestrado propõe-se a analisar, com o suporte da semiótica 
francesa, da abordagem tensiva – revisitando a noção de semissimbolismo – e do 
conceito de formas de vida empreendido por Jacques Fontanille (2005) a partir de 
Wittgenstein, o percurso de sentido das abstrações suscitadas pela escuridão – seja 
como ausência de iluminação, oposição entre cores claras e escuras, pelo ponto de 
vista da expressão, e a descrição da noite, dentre outras figuras de conteúdo. 
Assim, intento detalhar a construção do que se consolidou como a reiteração 
canônica – estabilizada – do escuro para representar conteúdos disfóricos, mais 
comuns, como a morte e o mal, e eufóricos, como o mistério e a elegância. No 
recorte que proponho, são cinco os objetos principais selecionados para estudo (e 
que articulam diferentes linguagens): a pintura O jardim das delícias, de 
Hieronymus Bosch (feita entre 1490-1508); o filme O sétimo selo, de Ingmar 
Bergman, de 1957; uma cena do filme O senhor dos anéis: o retorno do rei, de 2003, 
de Peter Jackson; o filme Luzes da cidade, de Charles Chaplin, de 1931; e duas 
propagandas (um vídeo e um cartaz) do uísque escocês The black grouse.  
 
Palavras-chave: semiótica, cinema, formas de vida e cânone 
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Résumé 
 
 
Dans cette dissertation, je propose d’examiner, avec le soutien de la sémiotique 
française, de l’approche tensive – en révisitant la notion de semi-symbolisme – et 
du concept de formes de vie entrepris par Fontanille (2005) selon Wittgenstein, le 
parcours du sens vers les abstractions soulevés par l’obscurité – soit comme 
l’absence d'éclairage et le contraste entre les couleurs claires et foncées, par le 
point de vue de l’expression, et la description de la nuit, parmi des autres de 
contenu. J’ai l’intention de détailler la construction de ce qui est devenu la 
réitération canonique – stabilisé – de l'obscurité à représenter les contenus 
dysphoriques, plus communes, comme la mort et le mal, et euphoriques, comme le 
mystère et l'élégance. Il y a cinq principaux objets sélectionnés pour l'étude (et qui 
articulent langages différentes): peinture du Le jardin des délices, de Jérôme Bosch 
(parmi 1490-1508 ); le film Le septième sceau, de Ingmar Bergman, 1957; une 
scène du film Le seigneur des anneaux: le retour du roi, de 2003, Peter Jackson; le 
film Les lumières de la ville, Charles Chaplin, 1931; et deux publicités (un affiche et 
une vidéo) du whisky The black grouse.  
 
Mots-clés: sémiotique, cinéma, formes de vie et canon 
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Tributo à gratidão 

 

“There's so much beauty in the world I feel like I can't take it 

...and my heart is going to cave in” (Beleza Americana) 

  

A minha história com a semiótica começou em Beleza americana, em 2008. Não 

vejo motivos para não relembrar do filme nesta breve carta de agradecimento. À 

parte a reflexão sobre os excessos e segredos da vida ocidental, o filme é ainda um 

maravilhoso painel sobre a contemplação – e o que se define por belo neste mundo 

caótico e repetitivo. 

            Entorpecido pela graciosa dança de um saco plástico contra o vento, Ricky 

dá a frase de abertura desta pesquisa a Jane; no fim, Lester, nos exíguos segundos 

antes de perder a consciência (e morrer), revê pela memória as impressões mais 

belas que guardou: a filha Jane quando criança, o desenho das rugas cauterizadas 

na pele da avó, “que pareciam papel”, o momento de solid~o em que contempla, 

moleque, estrelas cadentes deitado na grama. E a esposa Carolyn, e o novíssimo 

Pontiac Firebird do primo Tony. E agradece por cada ridículo segundo da estúpida 

e miúda vida que viveu. 

            Estou feliz em pensar que a minha memória funciona do mesmo modo bobo 

e sentimental. Na verdade, fico grato até pela possibilidade da memória, porque dá 

a justa medida do que julgamos digno de eternização – ainda que seja um eterno 

válido apenas enquanto a vida segue. Não há problema; não pretendo esquecer da 

ocasião em que conheci Narciso ao vivo – e de como fiquei 45 minutos sentado só, 

em um estado de prolongada admiração, frente ao quadro de Caravaggio; ou da vez 

em que, zapeando na recém-contratada TV por assinatura, em Friburgo, encontrei 

“Songbird”, do Oasis, pelo clipe estranho de 2002 – e de como, anos depois, ainda 

pagava as horas na lan house para ouvi-la repetidamente na rádio online; ou da vez 

em que ganhei o primeiro deck de Magic, em um feriado de 15 de novembro, há 13 

anos – e da primeira carta que apareceu do baralho, a nefasta Braids; ou da última 

cena com vovô Rond, no aniversário de sete anos, em que perguntei, chateado, por 

que ficava quieto no quarto enquanto comemorava com os coleguinhas da escola 
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na sala – vovô morreu dois meses depois; ou de quando, há seis meses, assisti pela 

primeira vez A atalante, de Vigo, e fiquei assustado com a beleza besta de Michel 

Simon como Pére Jules, marinheiro contador de histórias; ou da primeira festa em 

que, mais alto que mamãe, dançamos juntos; ou da lúgubre hora em que, isolado na 

Europa, viajando sozinho, conheci Idiot prayer, do Nick Cave, há cinco anos; ou do 

momento em que percebi, escrevendo sobreBeleza americana, a beleza que é a 

semiótica para os curiosos; ou das manhãs na praia em Rio das Ostras, em que saía 

de casa cedo com vovó, sozinhos, e vovó proibia a entrada na água com a frase 

“vovó ama neném” – vovó fala isso até hoje; ou do instante em que conheci Luiza 

por uma foto de internet – e nunca mais precisei de outro estímulo para amá-la. 

              Tributário da memória, sinto-me grato como Lester por cada experiência 

na vida e igualmente grato a cada pessoa que cruzou esse caminho – até mesmo as 

estúpidas, que se acumulam e deixam a oposição pela qual se obtém a grandeza do 

instante apaixonado. Por isso, agradeço à mamãe, com quem a relação será sempre 

uterina, pela confiança absurda em cada escolha arbitrária que faço; agradeço ao 

irmão Leo pela companhia serena há 21 anos; agradeço ao Tian – que não mudou 

só a minha vida, mas (e muito mais importante) a vida da minha mãe; agradeço a 

vovó Tetê, que até hoje se pergunta sobre o sentido em semiótica sem jamais negar 

a busca por compreendê-lo. 

            Também agradeço aos meus maiores amigos, que, como voluntários, optam 

por partilhar preciosos segundos de vida – mesmo que nem sempre mereça essa 

honra. Ao Vinicius, a pessoa de narrativa mais bela que já conheci – provavelmente 

a mais humana; ao Luca, que desconhece o sentido da palavra presunção; ao Luã, 

racional e passional como se deve – e nunca sem razão; ao Bruno, que nunca vira 

as costas, mesmo quando pode – e por isso é sobretudo leal; ao Lucas, porque é o 

reverso da família – na definiç~o genial de Baudelaire, “mon semblable, mon frère!” 

– e o guardião das memórias de Friburgo. 

            Na gênese desta pesquisa, é fundamental lembrar de quem concretizou o 

sonho. E primeiro ao grande amigo Guto Seabra, que falou, no fim de 2011: “Faz o 

mestrado com calma, a gente resolve no jornal”. E se arriscou porque julgava justo 

e válido o risco – a minha gratidão é eterna. Tiago Campante, Sir Robin, um dos 

melhores amigos da vida adulta, por nunca rejeitar essa amizade. Antero, João, 
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Giampaolo, Zarko e Marluci, a minha grande mestra no esporte – e professora de 

redação; porque foram o grande presente da breve estada no jornalismo, paixão 

adormecida – e jamais final.  

            Mestres da minha vida, não esqueci de vocês: Alceste Pinheiro, com quem se 

aprende até (e mais) em mesa de boteco e de quem cada conselho é precioso; Lucia 

Teixeira, de ethos e sabedoria encantadores desde a primeira aula, há longos sete 

anos. Silvia, André, Guilherme e Rosane, por cada minuto de atenção concedida – e 

por cada orientação valiosa que recebi. O doce Claude Zilberberg – que, no 

miudinho da voz, em 48 horas mudou esta análise por completo e reina como um 

dos maiores semioticistas do planeta. E Renata Mancini, que acredita e respeita 

desde o primeiro semestre de 2008 – é a responsável pela virada fundamental que, 

à sombra das narrativas canônicas, converteu o jovem jornalista em semioticista. 

Sou mancinete com o mesmo orgulho que sou Fluminense. 

            Ainda aos mestres que não conheço, mas a quem venero porque pela esfera 

da cultura fazem diferença: William Faulkner, Raduan Nassar, Nick Cave, McCarthy, 
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absoluto de sentido que deriva de cada paradoxo – porque é do paradoxo que se 

configura o conhecimento, a razão e a paixão. Você é minha memória mais gloriosa. 

  

Um agradecimento especial à Capes, provedora da bolsa de estudos que 

possibilitou esta pesquisa. 

 

 

 

 



9 

 

 

Breve preâmbulo 

 

“Between the idea  
And the reality 

Between the motion 
And the act 

Falls the Shadow” 
 

The Hollow Men, T.S. Eliot 
 

 

O curto poema de Eliot aborda, com admirável lirismo, uma humanidade vazia e 

sem perspectivas e defesas espirituais, movida unicamente pelo inevitável embate 

com a morte e a perigosa – e dúbia – conversão em alma, no além-vida; a estrutura 

da jornada contada pelo mestre britânico é moldada pela paulatina hora em que, 

finalmente, o homem precisa penetrar no reino da morte. E especula sobre qual o 

ambiente em que o périplo de vida chega ao fim; sobre o universo do submundo. 

 Em nenhum momento do poema recorre-se à palavra “escurid~o” – o que 

não remove da obra uma inteligente e complexa estratégia de ilustração dos reinos 

de vivos e mortos; para emulá-los, o poeta dá uma atmosfera lúgubre para o final 

período da vida: a Terra é vista por uma aparência infértil e desolada, habitada só 

por homens vazios, ocos, que sobrevivem atrelados a símbolos crus e destituídos, 

como as peles de ratos e corvos e os espantalhos. A iluminação solar é mínima, e a 

constituição física da realidade é de predomínio do opaco e insípido, de contornos 

vagos e sem movimento. Nos céus, são soberanas a noite e as estrelas cadentes, e a 

Sombra – o espectro de uma sombra assustadora e misteriosa – é latente em cada 

paradoxo da vida: entre a ideia e a realidade, entre a concepção e a criação. Ao fim, 

o veredito – o Apocalipse não acaba com um estrondo, mas com um leve sussurro, 

o único prelúdio ao silêncio absoluto. 

 O cruel poema aborda diversas abstrações associadas à escuridão sem que, 

para isso, precise explicitá-la – a própria cobertura figurativa dada à morte e ao 

vazio, à inércia, cumpre esse papel com precisão. Para se fazer entender, T.S. Eliot 

recicla mitos e referências literárias do passado e produz uma vívida descrição da 



10 

 

finitude humana, recuperando sobretudo o dilema da morte. Na História ocidental, 

uma questão amplamente discutida e com frequência associada à escuridão e ao 

preto, assim como unida à violência, ao pecado, à maldade e à solidão. Tradições de 

impacto como a religiosidade e a mitologia ampliaram o escopo dessas reflexões: o 

preto ficou atrelado ao submundo e à corrupção, enquanto o branco se refletiu na 

absolvição dos pecados carnais e na plenitude eterna, no Paraíso. Um paradoxo de 

muitas dúvidas e obras, sempre circundado por suspense. 

 Esta pesquisa de mestrado interessa-se pelo estudo do que reside, explícito 

e velado, sob o prisma da escuridão – quais as abstrações, as noções que são 

recobertas pela noite, pelas sombras e pelo preto. Por isso, intento relacionar 

vários objetos de alcance expressivo na cultura ocidental, em períodos históricos 

diferentes e em objetos que articulam várias linguagens, para buscar o que se 

repete e o que se inova; sem a pretensão vã em finalizar a discussão – mas ajudá-la. 

 O escuro não se prende a uma motivação natural com o que é negativo e de 

ordem disfórica; a relação do preto e da sombra com a morte, a violência e afins é 

definida por uma elaborada relação cultural que se solidificou ao longo dos séculos 

até ganhar corporeidade e força. Trevas não são unicamente negras; o caos não é 

apenas escuro – e, da mesma forma, o preto não se resume ao disfórico, mas pode, 

pela regência da mesma cultura, recobrir a elegância, o prestígio e a sofisticação, 

por exemplo; está na moda, na publicidade e na pintura com esse fim – com mesma 

força cristalizada. Por não se ater a regras semânticas naturalmente motivadas. 

 Para esta pesquisa, concentro as análises em cinco objetos, estabelecendo 

cotejos com obras afins que recorrem ao preto e a figuras negras para reiterar 

abstrações semelhantes. Três em que a escuridão é majoritariamente disfórica; 

duas em que é largamente eufórica. No centro da metodológia, uso os fundamentos 

da semiótica francesa – articulada com conceitos de outras áreas do conhecimento. 

 

Lumos. 
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Metodologia 

 

Para além da semiótica francesa, que dá a estrutura fundamental à realização desta 

pesquisa, há que se fazer uma descrição minuciosa dos elementos metodológicos 

de que lanço mão. Divido-os em quatro bases: a concepção de cânone – em que 

bebo de fontes diversas do campo das ciências humanas –, as formas de vida 

(expressão cujo uso se alicerça no diálogo entre as investigações filosóficas de 

Ludwig Wittgenstein e as considerações de Ernst Cassirer e Jacques Fontanille), a 

Semiótica Tensiva – do francês Claude Zilberberg – e o semissimbolismo. As quatro 

partes, entrelaçadas, constituem o corpo metodológico de que parto para estudar 

os cinco objetos (em suportes sincréticos e não verbais). Também é imprescindível 

ressaltar o empréstimo das ideias sobre arte, cultura e significação de Umberto 

Eco, semioticista da escola peirceana e escolado nas letras da ficção e da academia. 

Em particular de dois livros antagônicos por essência, mas complementares nas 

abordagens diacrônicas: História da feiura e História da beleza, que navegam pelas 

grandes obras da pintura e da escultura desde a antiguidade – anterior às clássicas 

Grécia e Roma – até exemplos contemporâneos de uma indústria cultural de força 

global, como argumenta Marshall McLuhan.  

 Para se chegar às recorrências semânticas (isotópicas) que são despertadas 

pela escuridão, é preciso explicar e articular as quatro bases supracitadas. Trafegar 

pela construção dos cânones (e dos ideais canônicos) que se solidificaram ao longo 

dos séculos, como o estabelecimento do cinema amparado na lógica causal – que 

virou a marca registrada da indústria de Hollywood a partir da década de 1920. E, 

com esse propósito, unir o cânone às formas de vida de que fala Fontanille (2005) 

ao propor um sistema de análise do plano de expressão que ascende do particular 

visual de um objeto (como um cartaz publicitário) ao absoluto de várias cenas 

semióticas que consideram, no escopo sensível, os usos, as estratégias e intenções 

de sujeitos que circulam. E interagem, se surpreendem e se apaixonam modulados 

por formas de vida que definem comportamentos, estilos e atitudes com base – 

exatamente – nos cânones que se repetem e se fortalecem. Como dizem Fontanille 
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e Zilberberg (2001), as formas de vida se configuram a partir de uma intenção 

enunciativa em se ocupar de um plano de expressão já dado (e reconhecido), com 

suas regras estéticas. Assim, a morte, a corrupção e a violência, por exemplo, são 

capturadas – entre os infinitos e limitados sentidos possíveis de um objeto, como 

destaca Fiorin (2004) – pela recorrência de elementos concretos do conteúdo que 

se sedimentaram como ilustrações constantes: o caixão, o revólver, o colarinho da 

roupa social. E postas, no plano da expressão, com elementos identificáveis; a citar: 

as cores escuras e o contraste entre luzes e sombras. 

 

 

Cavaleiro branco (esquerda) e Cavaleiro negro (direita), cartas do jogo Magic: The Gathering.  

 

 Tenhamos os dois exemplos acima. O cavaleiro branco é descrito, na carta, 

como um arauto da salvação, que emerge – impecável, brilhante e belo – de um 

pântano virulento após expurgar uma representação não detalhada da maldade, 

que se denota pelas marcas ocres na espada. Enquanto isso, o cavaleiro negro, 

desprovido de ideais, é descrito como um guerreiro incondicional, que vê na 

guerra o único exercício de vida possível e se compara a pragas e incêndios (“N~o 

pergunte por que luto.”) Est| rodeado por névoa, neve e |rvores negras; o 
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cavaleiro branco é desenhado em uma planície verdejante, com um castelo branco 

ao fundo. Há uma evidente oposição entre os cavaleiros, e a paleta de cores é usada 

para evidenciar, propulsar esse contraste com base em uma construção canônica 

de associações ao preto e ao branco que, ao longo dos séculos, se agregaram como 

elementos reais – concretos – de abstrações afins. E, para que sejam observados 

como o previsto, ganharam ilustrações pictóricas que se encaixavam nos usos e 

expectativas de um estilo, de uma forma de vida peculiar. 

 

Discussões sobre os cânones 

 

 

“E assim prosseguimos, barcos contra a corrente, arrastados  
incessantemente para o passado.” 

 
F. Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby 

 

A frase final do clássico de Fitzgerald é dotada de uma contradição magistral que 

sintetiza com precisão o problema do nascimento e ostracismo de cânones. Na 

água, a corrente conduz a um sentido específico (o futuro), mas o barco subverte, 

questiona a ordem; rema no sentido oposto, retrocedendo a um passado do qual 

não se consegue escapar. O paradoxo passado/futuro desempenha papel basilar na 

renovação e estabilização canônica da qual parte uma das fundações da ciência 

moderna: o método científico, que frutificou com a escola iluminista francesa em 

fins do século XVIII e com as contribuições de filósofos como René Descartes (o 

racionalismo), Charles Sanders Peirce – ainda semioticista – e Francis Bacon (o 

empirismo). Usarei o Método como ponto de partida para discutir os cânones, visto 

que é uma utilização atual e pertinente. 

 No estabelecimento de um sistema de comprovação de dados naturais que 

se confirmam como verídicos, houve na aurora do iluminismo a definição de um 

caminho – de etapas sucessivas – que permitisse a atestação de fatos a partir de 

presunções, com propósito, sobretudo, para as chamadas ciências exatas e 

biológicas, como a Medicina e a Matemática. Três passos são fundamentais: com a 

observação de um fenômeno, levanta-se uma hipótese; posteriormente, é feita a 

experimentação prática dessa hipótese, com uso do raciocínio lógico-indutivo; por 
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fim, há a comprovação/rejeição da ideia pressuposta. Com esse percurso, se obtém, 

por exemplo, a eficiência de uma vacina e de uma droga que combata determinada 

doença. A partir do momento em que a verificação de um problema científico se 

confirma, o resultado da experiência passa a integrar um universo de dados e fatos 

comprovados – um cânone. Porém, o físico Thomas Kuhn, no livro A estrutura das 

revoluções científicas, alerta para uma peculiaridade: o surgimento de novas 

constatações leva, inevitavelmente, a uma constante reciclagem do que chama de 

paradigmas – os modelos, então verídicos, já aceitos pela comunidade científica 

de uma determinada área. No século XX, Albert Einstein fundou novas bases para 

as ideias físicas de Isaac Newton; revolucionou um campo que, até então, operava 

por determinadas “verdades” que acabaram obsoletas. O mesmo aconteceu com a 

produção de medicamentos, a informática e a História, para citar alguns campos do 

conhecimento que sofrem constantes modificações. A descoberta de um fóssil de 

um animal pré-histórico pode alterar a percepção sobre uma cultura; o estudo de 

um manuscrito pode acarretar a mudança dos estudos linguísticos a respeito de 

uma comunidade de falantes qualquer. “Após uma revoluç~o científica, muitas 

manipulações antigas e medições viram irrelevantes e s~o substituídas por outras”, 

escreve Kuhn (1998, p. 165) ao analisar alterações nos paradigmas da Óptica. 

 No confronto eterno entre as bases do passado e as promessas do futuro, os 

cânones acadêmicos flutuam incertos. A verdade de hoje é a falácia de amanhã – e 

o que já se aceitou como verdadeiro é sempre o modelo de que se larga para rumar 

a novos caminhos. “Até mesmo o mais impressionante sucesso no passado de um 

paradigma não garante que uma crise seja postergada indefinidamente”, (ibidem, p. 

156). Cânones e paradigmas mudam – mas podem permanecer inalterados para 

sempre, caso não haja uma proposta de subversão. Cristalizam-se. 

 A maior parte (a grande maioria, aliás) dos exemplos de Kuhn se baseia nas 

ciências exatas e enfoca problemas que obrigatoriamente suscitavam a negação de 

um paradigma anterior. Como explicitado abaixo: 

 

Durante parte do século XVIII e mesmo no XIX, os químicos europeus 
acreditavam quase universalmente que os átomos elementares, com os quais 
eram constituídas as espécies químicas, se mantinham unidos por forças de 
afinidade mútuas. [...] No século XVIII, a teoria da afinidade eletiva era um 
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paradigma químico admirável, largo e algumas vezes frutiferamente usado na 
concepção e análise da experimentação química. 
 Entretanto, a teoria da afinidade traçou os limites separando as misturas 
físicas dos compostos químicos, de uma maneira que, desde a assimilação da 
obra de Dalton, deixou de ser familiar. (KUHN, 1998, pp. 166 e 167)  

 

Todavia, como o próprio Kuhn (1998) faz questão de enfatizar – até como uma 

crítica à escola positivista, que floresceu com a defesa irrestrita do conhecimento 

científico pela experiência e a expansão do método científico para a organização 

política das sociedades – há vários campos do conhecimento que permitem a 

coexistência de paradigmas e que não são apenas subjugados pelo determinismo 

(nem mesmo as ciências exatas são inteiramente regidas pela experiência e a 

renovação). Nas ciências humanas, como a História, a Linguística e a Sociologia, a 

convivência entre conceitos opostos é não só possível como salutar, e a introdução 

de um paradigma não obedece a um princípio de substituição, mas de adição. O 

cânone1 inicial não é excluído – de outro modo, ganha uma dimensão maior. Logo 

em seguida, analisarei casos dessa natureza. 

 

O cinema e a literatura 

 

A melhor (pelo menos, a mais prática) forma de conhecer o cânone fílmico é o 

estudo das inesgotáveis listas, feitas por academias, sites e revistas especializadas, 

das melhores e mais importantes obras da História. Rankings que variam bastante, 

embora a linguagem cinematográfica seja relativamente recente – a construção do 

cinematógrafo pelos irmãos Lumière, em 1895, é largamente considerada o marco 

inicial da sétima arte. São, portanto, 119 anos de produção cultural postos em 

xeque comparativo, com milhões de exemplos pipocando, em qualquer lugar do 

planeta, a cada minuto. Tende ao infinito – como em qualquer outra plataforma do 

conhecimento – o corpo artístico do cinema, mas, entre centenas de filmes já 

                                                           
1
 Não é atribuição desta pesquisa analisar as profundas diferenças entre os conceitos de cânone e 

paradigma; lanço mão das reflexões de Kuhn para exemplificar unicamente como, no âmbito da ciência, 

o paradigma – um dado aceito pela comunidade científica – é regido por estabilizações e subversões da 

mesma forma que, em áreas como o cinema e a literatura, referências estéticas e estilísticas (como 

modelos de rima e posicionamento de câmeras) convertem-se em cânones por repetição e adesão, mas 

podem desaparecer se substituídas por outras referências. 



16 

 

selecionados como os “essenciais” por críticos, f~s e estudiosos, v|rias recorrências 

são perceptíveis. A principal: Cidadão Kane, clássico atemporal de 1941 dirigido 

pelo americano Orson Welles e que, entre 1962 e 2002, figurou imbatível na ponta 

da lista dos maiores filmes da história da revista britânica Sight and sound, dona da 

eleição mais prestigiada do planeta, e lidera rankings de várias outras origens. A 

obra de Welles, amplamente apresentada com a alcunha de “maior filme j| feito” 

em cursos de cinema e programas de TV, detém lugar cativo nas universidades. É 

um fortíssimo cânone audiovisual – e um exemplo cristalino de que a subversão 

pode coexistir com o passado. 

 A razão primordial por que passa a inclusão de Cidadão Kane entre os 

grandes filmes do cinema é, como descreve Thomas Kuhn, o caráter revolucionário 

que move, incessantemente, a ciência adiante. A obra-prima de Welles (que estava 

com 25 anos em 1941) mexeu com as estruturas – então canônicas – do cinema de 

bases narrativas feito principalmente em Hollywood, até hoje o centro mundial de 

produções cinematográficas (em quantidade de filmes e repercussão). Na época, 

nomes como D. W. Griffith, John Ford e Charles Chaplin reinavam soberanos como 

os donos da estética clássica de contar uma história usando as ferramentas e 

limitações do gênero. Técnicas de montagem, efeitos sonoros, definição de um 

espaço interno às obras com uma sequência cronológica e compreensível para o 

espectador. Quando Welles, astuto e rebelde, lança uma história diferente: mistura 

flashbacks e interpõe, entre cenas que se sucedem no plano narrativo, episódios 

que abordam pontos de vista diferentes. Troca o posicionamento padronizado de 

câmeras; abusa da criatividade para explorar os cenários bidimensionais.  

Depois de “Kane”, o cineasta acabou rejeitado pelos grandes estúdios e 

passou o resto da vida em luta para financiar seus filmes. Não ganhou o Oscar. O 

reconhecimento da crítica e da academia em relação à obra só se solidificou nos 

anos 60, em grande parte devido aos estudos da escola francesa que fundou a 

revista Cahiers du cinéma, da qual partiram alguns dos realizadores da “Nouvelle 

vague”, como François Truffaut e Jean-Luc Godard.  Em 1952, na primeira lista da 

Sight and sound (que publica uma nova eleição a cada década), “Kane” sequer 

figurou entre os dez primeiros. A partir de 1962, dominou a liderança por 40 anos, 

invencível. Explica Gilles Deleuze em A imagem-tempo: 
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Orson Welles foi o primeiro (do cinema): ele liberta a imagem-tempo direta e 
faz a imagem ficar sob o poder do falso. (DELEUZE, 2005, p. 168) 
 
Em Welles, o sistema de julgamento se torna definitivamente impossível, até 
mesmo, e sobretudo, para o espectador. (ibidem, p. 170) 

 

 Revolucionário, portanto, Cidadão Kane passa a figurar como síntese do 

cinema moderno e se integra ao cânone de grandes obras do suporte audiovisual 

junto a filmes mais antigos – como os do próprio Chaplin – e posteriores. Não 

apaga o passado, mas passa a incorporar um cartel de clássicos em expansão. Ao 

surgir, surpreende e incomoda (fracassou nas bilheterias); em seguida, junta-se ao 

padrão e passa a sustentar uma posição que, como já analisamos antes, é flutuante: 

em 2012, a Sight and sound, em eleição de cineastas e críticos vivos, rebaixou a 

produção de Welles ao segundo lugar, ultrapassado por Um corpo que cai, de Alfred 

Hitchcock – outro autor exaltado pela Cahiers du cinéma. “Kane”, porém, n~o some 

do cânone, substituído por um oposto.  

 As inovações estéticas e narrativas de Welles e de outros diretores (como o 

alemão Fritz Lang, que é citado por Deleuze no mesmo capítulo) se convertem em 

opções para o que o cinema pode despertar como experiência visual artística. 

Notadamente o cinema noir, que chegou ao auge de popularidade nas décadas de 

1940 e 1950, suga de Cidadão Kane uma série de contribuições; por exemplo, a 

exploração do caráter dúbio das personagens, que oscilam entre a vilania e o 

heroísmo, sem um julgamento explícito, claro. Ainda assim, a despeito das variadas 

revoluções perpetradas por cineastas em filmes inovadores, é possível identificar 

um cânone relativamente restrito de estruturação narrativa e que segue regras 

definidas por uma forma estável de produção fílmica. E que em grande parte ainda 

é fundamentado pelas experiências de gênios como Griffith, Murnau e Chaplin, dos 

primórdios: é o que David Bordwell chama de “Cinema clássico-narrativo”. 

 

O filme hollywoodiano clássico apresenta indivíduos definidos, empenhados 
em resolver um problema evidente ou em atingir objetivos específicos. Nessa 
busca, os personagens entram em conflito com outros personagens ou com 
circunstâncias externas. A história finaliza com uma vitória ou derrota 
decisivas, a resolução do problema e a clara consecução ou não consecução 
dos objetivos. O principal agente causal é, portanto, o personagem, um 
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indivíduo distinto dotado de um conjunto evidente e consistente de traços, 
qualidades e atitudes. (BORDWELL, 1985, p. 18) 

 

 Ao postular Hollywood como a base espacial em que a estética clássica se 

desenvolveu, Bordwell organiza um esqueleto narrativo definido por elementos 

comuns a várias obras, como a relação de causalidade e a presença de uma sanção 

sobre o personagem ao final. Não por acaso, menciona diversas questões presentes 

na análise das fábulas de Vladimir Propp, base da constituição do nível narrativo, 

do qual parte Greimas para a construção do percurso gerativo de sentido. Bordwell 

(1985) refere-se a Propp, inclusive, ao expor que o cânone fabular, presente em 

linguagens anteriores ao cinema, como a prosa literária, serviu de base para a 

sétima arte – que procurou conciliar a fusão de sons e imagens com um cânone 

anterior – e já estabelecido – de narratividade. Filmes como Cidadão Kane e, mais 

recentemente, Pulp Fiction, de Tarantino, que ignoram regras essenciais da lógica 

causal e da sucessão cronológica dos fatos, acabam por apresentar alternativas ao 

clássico hollywoodiano, mas sem fugir de elementos canônicos (a construção de 

personagens identificáveis, a existência de um objetivo para o protagonista, a 

relação com outras personagens...). 

 Adicional ao cânone narrativo do cinema (que encontra grande paralelo na 

semiótica greimasiana), há ainda o cânone figurativo, de ilustração dos sujeitos que 

fazem parte dos filmes. No livro História do cinema mundial, dois gêneros são 

analisados em minúcias na coletânea organizada por Mascarello (2006) de forma 

particular: o noir, já mencionado, e o faroeste. Em ambos, ainda hoje considerados 

referências da estética clássica – e que dominaram as bilheterias até os anos 1960 

– a história é concretizada por elementos que se repetem à exaustão: para 

caracterizar o herói (e John Wayne sobrou como o arquétipo do herói do velho 

oeste), há roupas de caubói, armas, o cavalo, o ambiente de aridez e selvageria do 

deserto; nos filmes policiais, há um binômio inseparável, segundo Edgar Morin: o 

revólver e a moça. A sensual mulher – a femme fatale – sempre põe em xeque o 

protagonista, que oscila entre a violência do crime e as restrições das leis. Também 

são essas figuras – de novo, com um paralelo inevitável com a semiótica – cânones 

representativos que, eventualmente, são subvertidos. Em Pacto de sangue, de Billy 

Wilder, 1944, não há um solitário detetive, mas um corretor de seguros seduzido 
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(até compelido) por uma bela mulher a cometer uma fraude. No belo No silêncio da 

noite, de 1950, sequer há um conflito entre protagonistas pela resolução do crime, 

mas o foco da obra é a personalidade agressiva e misógina do roteirista vivido por 

Humphrey Bogart. No entanto, diversas figuras e estilos de expressão não fogem à 

regra – a iluminação parcial, o ambiente noturno, a sensualidade feminina, a 

sombra de um episódio (violento) não esclarecido. 

 Os faroestes seguem o mesmo paradigma. Seja com Wayne, seja com Gary 

Cooper em evidência no pôster, a estética é facilmente reconhecível. Novamente, 

como no noir, envolve um homem solitário e amargurado que, acossado em um 

ambiente naturalmente hostil e cruel, luta para sobreviver. Às vezes, degolando 

índios; em outras circunstâncias, duelando com bandidos de máscaras abaixo do 

nariz; ainda em algumas, com o único objetivo de salvar uma dama indefesa – e em 

um dos grandes clássicos do gênero, Rastros de ódio, de 1956, dirigido por Ford, 

mesclando o pacote inteiro em uma singular obra-prima (venerada pelos críticos 

franceses da “Nouvelle vague”). A identificação canônica do noir e do faroeste fez 

com que, mesmo décadas após o declínio de popularidade de ambos os gêneros, 

houvesse curiosa recuperação estética para o universo dos games. Em 2010, a 

Rockstar lançou Red dead redemption, revisita ao velho oeste; no ano seguinte, pôs 

no mercado L.A. Noire, jogo de enredo policial que empresta referências de mais de 

50 filmes para criar o universo nostálgico da Los Angeles dos anos 1940. 

 

 

Imagem extraída do jogo L.A. Noire 
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 Se é muito custoso estabelecer os cânones narrativos e estéticos do cinema, 

arte de menos de 120 anos, é ainda mais complexo construir as bases canônicas de 

uma realidade milenar: a literatura. Acadêmicos, porém, conseguem identificar, no 

infinito corpus selecionável, unidades semelhantes que agrupem diferentes obras 

em distintos gêneros. Fiorin, ao emendar reflexão linguística sobre o assunto, 

postula que “são organizações relativamente estáveis, caracterizadas por uma 

temática, uma forma composicional e um estilo” (2004, p.61), e cita como exemplos 

o conto, exíguo e de poucas ramificações narrativas; o romance, de maior volume; 

o poema, comumente organizado em versos; e a reportagem jornalística, definida 

sobretudo pela debreagem enunciva, que visa a reproduzir uma atmosfera de 

objetividade e afastamento em relação ao enunciador. Outros gêneros recentes são 

o e-mail, o correlato eletrônico da carta, e os comentários em páginas virtuais – 

objetos de pesquisa de cientistas da comunicação, como Pierre Lévy.  

 Só que, para além da superficial fragmentação da literatura em gêneros que 

se distanciam pelas particularidades na estrutura por que são compostos, há por 

conseguinte a subdivisão desses gêneros em categorias menores. O romance, por 

exemplo, apresenta dezenas de obras que se reagrupam em estilos peculiares; o 

romance policial é o correlato literário do cinema noir – inclusive, o gênero fílmico 

incorporou muitas características de autores como James M. Cain, Agatha Christie e 

Dashiell Hammett; a destacar, a centralização do enredo em volta de um crime. No 

nordeste brasileiro, o gênero cordel mistura elementos clássicos do poema e das 

icônicas cantigas medievais. Na literatura de fantasia, a história envolve eventos 

que se passam em uma realidade não palpável, com a presença de figuras do 

sobrenatural, como a magia, a bruxaria e seres mitológicos – feiticeiros, magos, 

elfos, druidas e afins. 

 Decano da universidade Yale, nos Estados Unidos, Harold Bloom publicou, 

em 1994, O cânone ocidental, compêndio que reúne e analisa, em detalhes, cada 

gênero literário emergido desde o nono século AC (a mais antiga publicação é o 

Mahabharata, épico, em sânscrito, de mitologias indianas). E, partindo de poucos 

autores que seleciona como representativos da literatura ocidental (26 nomes), 

elabora extensa lista de livros que considera essenciais na estruturação do cânone 
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– e elenca William Shakespeare, “o criador da literatura moderna”, como o ícone 

central desse olimpo. 

 Para justificar a seleção de Shakespeare – ao lado de Dante Alighieri – como 

o epicentro da literatura, Bloom elabora um denso ensaio sobre os conceitos de 

base sobre os quais argumenta, a começar pela definiç~o de “c}none” e a noç~o de 

“cl|ssico”. E, com not|vel lucidez, explicita que o bardo inglês se destaca sobre os 

demais não só pela riqueza da obra dramática e poética que produziu, mas ainda – 

e em particular – pela originalidade que demonstrou ao subverter os cânones da 

época e instaurar novos padrões que até hoje são fundamentais à construção de 

ficções. Também ressalta que Shakespeare “cria” o homem moderno ao postular a 

reflexão – “o di|logo com nós mesmos” – como fermento narrativo. Em miúdos: o 

elemento de mudança é central, para Bloom, na estabilização do cânone; por mais 

paradoxal que seja essa analogia.  

 

Toda originalidade literária forte se torna canônica. Há alguns anos, numa 
noite de temporal em New Haven, eu me sentei para reler, mais uma vez, 
Paraíso Perdido, de Milton. Tinha de escrever uma conferência sobre ele como 
parte de uma série que estava dando na Universidade de Harvard, mas queria 
começar tudo de novo com o poema: lê-lo como se jamais o houvesse lido 
antes, na verdade como se ninguém jamais o houvesse lido antes de mim” (...) 
“... { medida que continuava lendo até o fim, e fiquei curiosamente chocado, 
um pouco alienado, e no entanto assustadoramente absorto. O que estava 
lendo? (BLOOM, 2010. P. 40-41) 

 

 É com essa argumentação que o acadêmico americano sustenta a eleição de 

um cartel de clássicos centrado em poucas dezenas de autores – até mesmo para 

embasar o raciocínio pragmático que envolve a escolha de um cânone: o auxílio ao 

leitor comum para que, no espaço restrito da vida, consiga escolher as obras mais 

relevantes (e melhores, de certa forma) para conhecer. Uma vez que um autor (ou 

alguns autores) é responsável pela renovação de um determinado estilo e norteia o 

estilo sucessor, parece lógico, para Bloom, que se observem de perto os mestres da 

subversão. É como se a biblioteca mítica de Borges (idolatrado pelo americano), de 

fato, fosse composta por 26 vértices – cada vértice referente a um escritor central – 

e qualquer obra da literatura ocidental obrigatoriamente passasse pela interseção 

entre dois nomes. O cânone do crítico literário é uma constante revisita de estilos 

antigos que passam por uma revolução qualitativa – mas os fundamentos de cada 
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gênero, como as bases dramáticas de Shakespeare e a estrutura minimalista de 

Chaucer, para os contos, se mantêm intocadas, como setas da bússola artística. 

 Um dado pragmático: Bloom dá amplo destaque ao irlandês James Joyce, 

que revolucionou o cânone narrativo com Ulisses em 1922 e introduziu a prosa em 

“fluxo de consciência”, que intenta emular a estrutura linguística em que o discurso 

é formulado pela mente. Amigo e contemporâneo de Joyce, T.S. Eliot afirmou 

categoricamente que Ulisses é a express~o fundamental do século XX. “O livro do 

qual somos devedores e do qual nós n~o poderemos jamais escapar”, publicou, em 

resenha, na revista americana The dial em novembro de 1923. O que não significou 

a posterior exclusão, do cânone literário, de obras que não acompanhassem o 

estilo incomum da prosa do irlandês – a partir de Joyce, o fluxo de consciência, 

usado por autores como William Faulkner e Virginia Woolf, passou a coexistir com 

romances de natureza oposta. 

 

O cânone artístico 

 

UMA COISA QUE realmente não existe é aquilo a que se dá o nome de Arte.  
Existem somente artistas. Outrora, eram homens que apanhavam terra colorida 

 e modelavam toscamente as formas de um bisão na parede de uma caverna;  
hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para os tapumes;  

eles faziam e fazem muitas outras coisas. (GOMBRICH, 2013, p. 21) 
 

Curiosamente, Ernst Gombrich inicia a introdução do célebre A história da arte 

rejeitando que haja, efetivamente, um corpo bem definido de produções culturais 

que possam receber a alcunha de “arte” em detrimento (rejeiç~o) de outras – vale 

lembrar que Oscar Wilde, com acidez, considerava qualquer arte demasiado inútil. 

Afirma, depois, que não há razões incorretas para se gostar de um quadro; mas 

sobram razões erradas para não se gostar. E, recoberto por esse discurso 

imparcial, rasga elogios a artistas de diferentes séculos e realidades culturais para 

detalhar as peculiaridades de cada período histórico, desde as pioneiras pinturas 

rupestres, sem pôr em privilégio qualquer escola, qualquer estilo pictórico. Chega, 

assim, à cena artística do pós-2ª Guerra Mundial, de ícones como Jackson Pollock e 

David Hockney, com o propósito de emoldurar, com atenção crítica à realidade 
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sociocultural de cada recorte sincrônico, as principais características – nos planos 

de expressão e de conteúdo – postas em um enunciado visual. 

 Ao abordar a estética do princípio do Renascimento, por exemplo, Gombrich 

(2013) estuda o renomado italiano Fra Angelico e comenta as evidentes – para o 

autor – diferenças estilísticas para contemporâneos como o escultor e pintor 

Tommaso Masaccio. Fala ainda da herança do florentino Giotto para a ruptura com 

os padrões góticos, desprezados pelos italianos, ainda rancorosos pela derrocada 

do outrora poderoso Império Romano e que avaliavam a arte gótica “como hoje 

falamos do vandalismo quando nos referimos { destruiç~o inútil de belas coisas” 

(ibidem, p. 167). E, preocupado em apresentar um vasto panorama dos estilos que 

coexistiam, dá amplas descrições das particularidades de cada grande artista, para 

então selecionar os elementos comuns que compuseram o cânone da época; como, 

na emergência da Renascença, a obsessão pelo realismo pictórico, a busca pela 

representação ideal da perspectiva e o motivo cristão. Por migalhas e variações, 

encontra recorrências estilísticas sólidas. 

 E por que não concentrar-se só no que Fra Angelico e Masaccio mantinham 

em comum? Gombrich esmera-se em explicar que, a despeito da inevitável seleção 

de cânones, há perfeitamente como, em qualquer circunstância social, existir uma 

profusa quantidade de obras e artistas com propósitos, recursos e produções 

diferentes. Assim como no cinema e na literatura, na arte a restrição de um cânone 

não é necessariamente acompanhada de uma exclusão de opostos – nos Países 

Baixos, Jan van Eyck fazia, em paralelo com os italianos, uma pintura inteiramente 

diferente e, da mesma forma, integra o riquíssimo cânone artístico ocidental. É 

mais importante, pontua Gombrich (2013), a faculdade da admiração da diferença 

– e cabe uma remissão à sempre atual ideia de valor dada por Saussure. O oposto 

não existe no cânone das ciências exatas, mas é a condição para a inovação e a 

produção cultural nas artes das humanidades. Em virtude dessa propriedade, não 

h| valor predefinido, universal. “Tudo é relativo”, como falava sabiamente Einstein. 

 

(O estudo da história) É, sobretudo, um excelente modo de exercitarmos 
nossos olhos para as características particulares das obras de arte. E, por 
conseguinte, de aumentarmos nossa sensibilidade para os mais sutis matizes 
de diferença. (GOMBRICH, 2013, p. 25).  
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 Umberto Eco parte do mesmo argumento ao analisar, em viés diacrônico, as 

diferentes visões artísticas sobre a beleza e a feiura. Em livros complementares, 

observa que o ideal do belo – que, em larga escala, acompanhou a escola clássica 

greco-romana ao longo dos séculos – é amplamente relativizado e se define por 

simbioses. Mesmo em clássicas obras literárias de mestres gregos e romanos há o 

questionamento sobre a correlação entre a beleza estética e a beleza dos estados 

de alma e moral, e não necessariamente o belo acompanha o virtuoso. Eco (2007, 

p.26) recorda que Pausânias defendia a preferência pelo belo de espírito, ainda que 

não fosse o mais vistoso. Já o discurso religioso denotava ampla preferência pela 

beleza associada aos valores bíblicos de pureza e graça, enquanto a feiura quedava 

reservada à degradação do pecado e ao demoníaco. Na renascença, o ideal 

pictórico de beleza concentrava-se na perfeita harmonia de formas; no século XIX, 

o belo por vezes se destacava como o incomum entre uma miríade de corpos 

semelhantes – e Victor Hugo, na clássica e curta novela O homem que ri, narra que o 

deformado órfão Gwynplaine, de sorriso expandido e feiura risível, suscita absurda 

atração sexual na nobre duquesa Josiana. 

 

 

Gwynplaine (Conrad Veidt) é seduzido pela nobre Josiana (Olga Baklanova) no filme  

expressionista de Paul Leni (1928) 
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 Esse preâmbulo que passa pela epistemologia do método científico e pelas 

artes da humanidade – e a destacar o cinema, a literatura e as artes plásticas – 

intenta calçar uma ideia central desta pesquisa: o cânone não deixa de se formar 

por um lento processo de sedimentação e estabilização, e por essa propriedade é 

passível de classificação por autores de variadas frentes acadêmicas. Mas, no reino 

das artes e dos objetos semióticos, o cânone muda, atravessa metamorfoses e, por 

fim, renasce revigorado; jamais se esvai, como a fórmula matemática obsoleta e o 

medicamento que caiu em desuso com a emergência de uma inovação. Eterna, a 

escuridão acompanha o processo canônico: paradoxal, perene e, contudo, efêmera. 

 

As formas de vida 

 

Primeiro, uma breve remissão à física. Em 1935, o austríaco Erwin Schrödinger fez 

um ensaio científico sobre o paradoxo de uma circunstância absurda – na qual dois 

estados mutuamente incompatíveis poderiam, logicamente, acontecer de forma 

simultânea. Schrödinger supôs que um gato qualquer, uma vez lacrado dentro de 

uma caixa, estaria, no mesmo momento, morto e vivo. Como? Preso à caixa há um 

dispositivo que detecta atividade radioativa e que, se disparado, libera um veneno 

que mata o gato. Porém, para o observador que não sabe o desenrolar de eventos 

na caixa, é impossível saber se o dispositivo está engatilhado; portanto, em virtude 

de um evento aleatório, o animal encontra-se em estado de vida e morte conjuntas 

– e só quando a caixa é aberta consegue-se a resolução do paradoxo. 

 A experiência de Schrödinger, usada primariamente para fatos de natureza 

científica, aplica duas ideias filosóficas presentes na semiótica atual: o princípio de 

retórica do reducto ad absurdum, a exaustão de um argumento até a confirmação 

com base em um postulado inverossímil, e a relativização da lógica aristotélica de 

contraditórios e contrários – que acabou incorporada por Greimas para a fundação 

do quadrado semiótico, com ressalvas. Greimas e Courtés, no Dicionário de 

semiótica, definem o estado de contradição como a negação de uma categoria de 

conteúdo por outra; ou seja “a presença de um pressupõe a ausência do outro e 

vice-versa” (2011, p. 98). Assim, por uma perspectiva lógica, o contraditório de 

vida é a não vida, porque ambos são mutuamente excludentes. Já a contrariedade é 
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dada pela (2011, p. 99) “relaç~o de pressuposiç~o recíproca” entre duas categorias 

do eixo sem}ntico, “quando a ausência de um pressupõe a do outro”. A vida e a 

morte, portanto, são contrárias, visto que fazem parte do mesmo eixo semântico e 

estão submetidas a uma relação de obrigatoriedade lógica. A vida pressupõe a 

morte, o branco pressupõe o preto. 

 O gato de Schrödinger, eternizado como o “princípio da incerteza”, ilustra 

um problema de interpretação: sem a confiança explícita no que se observa, há de 

se considerar a validade de ideias contraditórias e de se relativizar a experiência. O 

mesmo dilema é vivido pelo autor que, incerto sobre o discurso que propala, não 

domina a reação do espectador; Rubem Braga, na crônica O canário, de 1959, põe 

essa dolorosa reflexão em perspectiva: 

 

Tanto tenho falado, tanto tenho escrito – como não imaginar que, sem querer, 
feri alguém? Às vezes sinto, numa pessoa que acabo de conhecer, uma 
hostilidade surda, ou uma reticência de mágoas. Imprudente ofício é este, de 
viver em voz alta. Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que 
alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo 
mesmo ou com a sua vida de cada dia; a sonhar um pouco, a sentir uma 
vontade de fazer alguma coisa boa. (BRAGA, 1997) 
 

 Como alerta Fiorin (2004), é irrelevante buscar a circunscrição dos efeitos 

de sentido de uma obra, mas as pistas dadas ajudam o enunciador a estabelecer a 

coerência semântica desejada – que restringe o labirinto de análises acerca do 

objeto. Com essa ideia em mente, o autor de um enunciado procura, com minúcia, 

elaborar um discurso que apresente pouca margem a descaminhos e chegue ao 

enunciatário sem arroubos, sem sustos. E lança mão de recursos estilísticos – da 

ordem do plano de expressão – que, já sedimentados, cristalizados dentro de uma 

determinada cultura, são conhecidos do público. Retomando Gombrich (2013): por 

mais individual que fosse a arte que desenvolveu, Fra Angelico não descartava o 

dourado para ilustrar as auréolas dos anjos e do menino Jesus nos quadros que 

pintava; se houvesse optado pelo marrom, causaria o choque, o espanto, e não 

conseguiria o efeito desejado junto ao público eclesiástico. 

  Traz Jacques Fontanille essa discussão para o campo da semiótica no livro 

Significação e visualidade: exercícios práticos, de 2005 – no qual retoma diálogo 

feito com Zilberberg na obra Tensão e significação, de 2001. Fontanille (2005) 
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argumenta que, uma vez conhecido o percurso de análise definido por Greimas 

para o plano do conteúdo – o percurso gerativo de sentido –, é preciso rediscutir o 

papel do sensível na observação de objetos semióticos para comportar, no escopo 

de estudo, as categorias inerentes à experiência do sujeito com a realidade cultural 

em que vive. Assim, propõe uma metodologia de níveis de pertinência para o plano 

de expressão aplicado aos objetos, em que cada nível é convertido em “conteúdos 

de significaç~o” (Fontanille, 2005, p.15).  

 Em última instância, o semioticisa francês estipula que haja a inclusão das 

múltiplas dimensões dotadas de sentido que circundam o objeto primeiro de 

análise – como uma pintura e um livro. Os arredores de uma moldura; a disposição 

do quadro na parede de um museu; a interação entre o posicionamento de um 

quadro e o dos demais – e a consequente relação dessa escolha com os visitantes 

do museu; os usos e expectativas dos visitantes (a pergunta: por que pôr a Mona 

Lisa no centro de uma sala enorme do Louvre, em Paris?). Até que, ao fim, haja a 

reflexão sobre as estratégias inerentes ao plano de expressão que façam com que o 

objeto suscite os efeitos desejados no público. É quando Fontanille (e Zilberberg) 

recuperam uma racionalização de Ludwig Wittgenstein sobre a linguagem: as 

formas de vida. 

 No livro Investigações filosóficas, formado por curtos aforismas, o filósofo 

austríaco discute os pressupostos lógicos envolvidos na interação do homem com a 

realidade – e não deixa de destinar espaço central à relação da linguagem humana 

com os conceitos que representa. Questionando a cada momento a validade do que 

afirma, Wittgenstein chama a linguagem de um jogo social que põe em destaque os 

acordos culturais – comumente aceitos – que restringem as palavras a específicos 

significados que, não por isso, possuem valores absolutos. No aforisma 23, o autor 

explica que o sentido jamais será fixo, embora seja obrigatoriamente acordado em 

uma sociedade; porém, poderá sofrer mutações e esquecimentos – e que é por essa 

razão que se constitui um jogo: com as regras postas à mesa, as pessoas flutuam 

em um universo de possibilidades racionais dentro de um contexto particular. 

 

Certo e errado é o que os homens dizem; e os homens estão concordes na 
linguagem. Isto não é uma concordância de opiniões mas da forma de vida. 
(WITTGENSTEIN, 2012, p. 123; grifos do autor) 
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 Fontanille e Zilberberg emprestam essa noção de Wittgenstein para afirmar, 

na lógica interna à semiótica, que em última instância os objetos são construídos a 

partir de estilos recorrentes e sedimentados dentro de uma cultura – e que se solta 

desses estilos para estabelecer os atos de linguagem. Seja para reafirmá-los, como 

no caso dos cânones, seja para subvertê-los, quando o cânone é remexido. Então, 

qualquer objeto semiótico, uma vez apreendido na consideração do sensível, acaba 

por subsumir uma (ou várias) formas de vida que circulam na sociedade e são 

inteligíveis por isso. É com essa constatação que o preto é usado para recobrir a 

corrupção, a solidão e a morte, e o branco é comumente lançado para recobrir a 

graça, a beleza e o divino. Posteriormente, Ernst Cassirer (2011) viria a aplicar o 

conceito à filosofia das formas simbólicas para, em consonância com Wittgenstein, 

atestar que a percepção humana da realidade se dá a partir da mediação de 

elementos simbólicos categorizados pela mente – e que a realidade mítica e 

indiscutível é particular da religiosidade, que confere ao nome a própria essência 

do conceito. Então, eliminado o benefício da dúvida sobre as formas simbólicas, 

haveria de se contentar o religioso com o aceito e espiritual, em uma relação 

sentimental e não racional, embasada nos jogos de sentido e linguagem. 

 Em detalhes, o esquema elaborado por Fontanille subdivide o “percurso 

gerativo da express~o” em seis níveis de pertinência que, gradualmente, ascendem 

no que se refere à amplitude do recorte selecionado. Assim, a cada subida de nível 

são adicionadas – ao escopo de análise – as propriedades sensíveis e materiais 

enunciadas na respectiva categoria. O percurso é detalhado pelo autor no diagrama: 

 

Tabela 01 

Tipo de experiência Instâncias formais 

Figuratividade Signos 

Interpretação Textos enunciados 

Corporeidade Objetos 

Prática Cenas predicativas 

Conjuntura Estratégia 

Ethos e comportamento Forma de vida 

Reprodução de FONTANILLE (2005), p. 36 
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 A união da semiótica greimasiana com a lógica filosófica de Wittgenstein 

não é desprovida de uma reflexão epistemológica por parte de Fontanille. Pergunta 

o francês: uma vez que se admite a veracidade da ideia de um plano estruturado de 

níveis de pertinência para o plano do conteúdo, por que não – visto que o sensível 

e o princípio da imanência seguem caros à semiótica – buscar a construção de um 

percurso gerativo que dê conta dos aspectos significativos concernentes ao plano 

de expressão, a segunda metade da função semiótica de Hjelmslev?  

 

Se se parte do aparecimento dos fenômenos que se oferecem aos diversos 
modos da percepção sensível, se admite, ao mesmo tempo, que o plano da 
expressão pressupõe uma experiência semiótica, cuja solução possível e 
decorrente consiste então em se interrogar sobre os níveis dessa experiência, 
questionando-se sob quais condições eles podem ser convertidos em níveis 
pertinentes da análise semiótica. (FONTANILLE, 2005, p. 16) 

 

 Com atenç~o { ideia greimasiana de “experiência semiótica”, Fontanille 

abraça diferentes gerações de semioticistas para embasar o percurso de níveis. 

Primeiro, recorre a Saussure para retomar a discussão sobre os elementos de 

conteúdo presentes em um enunciado qualquer selecionado como objeto. Pontua 

que, a partir dos anos 1970, houve efetivamente uma substituição: a semiótica dos 

signos dá lugar a uma semiótica do discurso, na qual os enunciados não mais são 

observados como “amontoados de signos” (unidades sem}nticas mínimas) que se 

articulam em cadeias sintagmáticas. Nessa primeira escalada, acontece a mudança 

do nível da figuratividade para o nível da interpretação – porque o objeto é, por 

fim, admitido como dotado de uma intencionalidade, uma direção de sentido que 

decorre das estratégias de enunciação. Textos-enunciados, como chama o autor, 

são então as grandezas pertinentes ao segundo nível do percurso – que articulam 

reiterações semânticas (isotopias) concretas e abstratas, mas o foco deixa de se 

concentrar na identificação e isolamento dessas figuras (signos) para se ater às 

minúcias estratégicas que dão a direção significativa ao enunciado. 

 A pintura é o exemplo selecionado por Fontanille para embasar a ideia: de 

acordo com o autor, a seleção de signos e unidades elementares como nível de 

pertinência só permite, nas artes plásticas, o estudo diacrônico de estilos e práticas 

pictóricas, enquanto “a passagem ao nível de pertinência superior”, do enunciado 

visto como uma unidade, põe os elementos sensíveis em uma dimensão plástica, 



30 

 

que congrega os aspectos de expressão da pintura em um corpo homogêneo. É 

curiosa a alusão à pintura, por parte de Fontanille, porque o objeto de análise que 

fará a correlação entre os seis níveis advém dos estudos de Jean-Marie Floch, 

acadêmico francês de vultosas contribuições à semiótica plástica: as estratégias de 

enunciação publicitária nos metrôs de Paris – o cartaz de propaganda inscrito em 

uma situação cultural específica. 

 Explica Fontanille (2005, p. 18) que o enunciado é, portanto, “um conjunto 

de figuras semióticas organizadas” de forma homogênea, em um único suporte de 

quaisquer dimensões, seja oral, gestual, visual, enfim. Esse enunciado é cognoscível 

a partir de um “dispositivo de inscriç~o” (ibidem) que dá conta de certos recortes 

em detrimento de outros. É suficiente para a análise de um cartaz retirado da 

afixagem em que está inserido, mas impreciso para a análise que considere o 

resíduo substancial que pertence à afixagem – e não integra o cartaz isolado. 

 

Contudo, para falar na afixagem desses cartazes, é necessário, ao menos, poder 
levar em consideração os seus suportes de fixação. Isso significa passar a uma 
semiótica dos objetos. (FONTANILLE, 2005, p. 19) 

 

 Segundo Fontanille, os enunciados inscritos em um suporte são dotados de 

uma intencionalidade e se destinam, ent~o, a um “uso ou pr|tica mais ou menos 

especializada”. O entorno de um cartaz é fundamental { an|lise semiótica, posto 

que as estratégias publicitárias são construídas com objetivos que dependem do 

local de inscrição. A propaganda no ônibus é diferente da propaganda no metrô e 

na TV; logo, as particularidades sensíveis de cada anúncio obedecem a um plano 

específico que visa a integrar uma situação semiótica. A admissão dessa camada de 

sentido ocorre na passagem do nível da interpretação para a corporeidade: a 

semiótica do enunciado homogêneo cede lugar à semiótica do objeto. É o suporte 

dos objetos que determina a eficiência da enunciação; para estudar uma campanha 

publicitária, é preciso considerar os distintos entornos, imprescindíveis. 

 Um breve resumo: até agora, houve a efetiva mudança da perspectiva de 

análise em dois níveis graduais: primeiro, ao se passar da relação sintagmática de 

signos à constatação do enunciado como uma unidade homogênea; depois, ao se 

passar da análise isolada do enunciado à análise do objeto atrelado ao suporte em 
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que se insere, para considerar os usos pretendidos pelo enunciador. Não basta 

para Fontanille, contudo, estacionar nesse ponto. De fato, a preocupação do autor 

em elaborar um método de análise que considere o plano de expressão é constante 

na semiótica contemporânea, como reflete Barros: 

 

As estruturas textuais estão fora do percurso gerativo do sentido, e o exame 
do plano da expressão não faz parte das preocupações da semiótica. Tal ponto 
de vista pode ser mantido sempre que a express~o “transparente” assume 
apenas o encargo de suportar o significado ou, como o nome o diz, de 
expressar o conteúdo. Em grande número de textos, no entanto, a posição da 
semiótica não se sustenta, pois há, nesses textos, interesse em se explicarem 
as organizações da expressão para a tarefa de construção dos sentidos. Parece 
paradoxal, mas, neles, a express~o “produz” sentido. Além de cumprir o 
encargo acima mencionado de expressar o conteúdo, o plano da expressão 
assume outros papéis e compõe organizações secundárias da expressão. 
(BARROS, 2005, p. 76-77) 
  

 É exatamente para suportar os enunciados que, em palavras de Barros, não 

se sustentam como objetos pertinentes sem o plano de expressão que Fontanille 

elaborou o percurso de níveis. Também para considerar, inerente aos suportes, a 

relevância do contrato fiduciário no sujeito da enunciação – há uma intrínseca 

relação entre o suporte (o ônibus, a parede de uma casa, a TV, a internet e afins) e 

os objetivos do enunciador. Fontanille observa que os objetos sensíveis articulam 

dois planos da enunciação: a enunciação inscrita em discurso, enunciada, e a que se 

encontra em nível pressuposto, virtual, que envolve as modalidades de usos: por 

exemplo, o mecanismo de aceitação/rejeição de uma propaganda pelo usuário. As 

estratégias sensíveis são essenciais para que haja a aceitação e o propósito seja 

cumprido. As situações semióticas (noção emprestada de Landowski) consistem 

então em experiências de interação perceptiva: por exemplo, a visualização, por 

um francês que utiliza o metrô, de uma propaganda do cigarro Marlboro em frente 

à estação. Só que, em um espectro ainda mais amplo, essa experiência é apenas 

uma entre as várias que concorrem dentro de uma prática social; o anúncio 

Marlboro não está isolado; é parte integrante de uma cena predicativa peculiar – e 

concorre com outros anúncios (e as máquinas de refrigerantes e doces, os demais 

usuários, a bilheteria, os cartazes institucionais do governo...). Com essa 

perspectiva, o nível de pertinência passa da corporeidade à prática. 
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Um objeto, configurado a partir de um certo uso, vai desempenhar um papel 
actancial no interior de uma prática técnica (cujo uso é a atualização 
enunciativa) que consiste em uma ação sobre um segmento do mundo natural. 
Nesse segmento, o instrumento e o usuário estão então associados no interior 
de uma mesma cena predicativa, na qual o conteúdo semântico do predicado é 
fornecido pela temática da própria prática. (FONTANILLE, 2005, p. 26) 
 

 Cada cena predicativa (que organiza uma situação semiótica) detém vários 

papéis actanciais específicos que se relacionam com os demais em uma competição 

de forças. É de interesse enunciativo para a Marlboro atrair a atenção do usuário – 

embebido em usos e expectativas – contra as outras campanhas que disputam essa 

atenção. É o que determina a escolha de um visual mais conservador para certos 

locais e circunstâncias e a seleção de um design mais arrojado, surpreendente, com 

vista a um público diferente. Todavia, cada cena predicativa está organizada em 

uma situação de ajustamento com as demais cenas com as quais convive em uma 

realidade natural. Como opina Fontanille, “seja ignorando-as, dominando-as, 

recobrindo-as, marginalizando-as, pouco importa” (Fontanille, 2005, p. 27).  

 Para que um objeto seja eficiente dentro de uma cena, é preciso observar as 

estratégias enunciativas que englobam as variadas cenas em que esse objeto está 

presente (os locais em que um cartaz está afixado, por exemplo). Quando se põem 

em estudo as dimensões estratégicas, há a ascensão ao quinto nível: conjuntura. 

Segundo Fontanille, a noção de situação semiótica é fragmentada em duas partes: a 

das práticas (que assumem a forma de cenas predicativas), em um nível, e dos 

ajustes ao entorno, às demais práticas (as estratégias). São as escolhas expressivas 

que definem o predomínio (ou o ocaso) de uma cena, e essas escolhas, de certo 

modo, acabam sendo estabilizadas, previsíveis no seio de uma realidade. Será de 

opção recorrente por parte do Marlboro fazer anúncios em vermelho e branco, as 

cores da marca, para que a propaganda seja reconhecível pelo usuário. Tudo para 

obter vantagem na concorrência de objetos.  

 Floch, ao estudar os cartazes do metrô, atentou para as diferentes atitudes 

dos usuários que, na negociação de práticas, selecionam uma entre algumas zonas 

críticas que se fazem presentes: as portas da estação, os vagões, as escadas são 

regiões que servem como suportes de objetos – e são críticas porque se encontram 

em uma relação de oposição mútua (novamente a noção de valor de Saussure é 

emulada); portanto, as estratégias de enunciação devem se adaptar às estratégias 
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dos usuários. Como, em geral, uma pessoa fica cerca de dez minutos na estação de 

metrô, a publicidade precisa superar outras cenas para conseguir a evidência 

sensível. É um mecanismo de dupla face: constroem-se enunciados de expressão 

(já sedimentada) que se adequem às estratégias dos diferentes usuários, dotados 

de atitudes específicas. Estilos expressivos que visam a atingir a valorização do 

usuário – e que estão, por conseguinte, submetidos a estratégias que circulam e 

competem na sociedade. Cristalizadas, essas estratégias são as formas de vida, o 

último estágio do percurso de Fontanille: ethos e comportamento. 

 

(As formas de vida objetivam) focalizar, para o emissor, ou apreender, para o 
receptor, a estética, ou seja, o plano de expressão de um sistema de valores, 
tornado sensível graças à disposição coerente das esquematizações por uma 
enunciação. (FONTANILLE e ZILBERBERG, 2001, p. 209) 
 

 Em último caráter, os objetos são configurados para que emulem estilos 

representativos de uma construção social. Criada por Wittgenstein, rediscutida por 

Cassirer e adaptada por Fontanille e Zilberberg, a noção de formas de vida não só 

encerra a argumentação acerca da relevância das estratégias de expressão para a 

semiótica como questiona os limites, conceituais, da definição de um corpus de 

análise semiótica. Relativiza a separação entre enunciado e contexto – e, exalta 

Fontanille, dá à semiótica a pertinência metodológica para chegar à análise das 

culturas. Textos-enunciados compostos por signos, inscritos em objetos, integram 

situações semióticas que articulam práticas – cenas predicativas que se ajustam 

mutuamente e concorrem com estratégias de enunciação. No fim, subsumem e 

selecionam as formas de vida que circulam na sociedade, referendando escolhas de 

expressão. Na Renascença, Fra Angelico produziu quadros que incorporavam um 

sistema de valores particular – e são analisáveis quando dispostos em coerência 

semântica. Joyce, revolucionário, subverte a linguagem cronológica convencional, 

mas não deixa de representar um sistema de valores, um estilo. Ainda que, a modo 

pessoal, seja responsável pela reciclagem e criação de um estilo inovador. O livro é 

uma cena predicativa que concorre com as demais: a internet, o cinema, eventos 

sociais, propagandas. É preciso uma estratégia para colocá-lo em vantagem. 

  Os jogos de linguagem de Wittgenstein, elaborados por uma posição lógica 

de interpretação do conhecimento, servem à semiótica como uma metáfora: no 
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duelo constante entre os dois vértices da enunciação, a flutuação de possibilidades 

é filtrada para que haja uma restrição significativa – a intencionalidade de que fala 

Fontanille. Mesmo a mais autoral e inovadora produção cultural é imersa em um 

conflito de estilos recorrentes, sedimentados, claustrofóbicos. O historiador da arte 

Heinrich Wölfflin, por exemplo, explica que o artista está sempre envolvido entre 

os estilos “da escola, da época e da raça”. Esse raciocínio abstrato explica o c}none 

como uma estrutura expressiva recorrente: com determinado objetivo – e levando 

em consideração os múltiplos usos e expectativas dos usuários – o enunciador vê e 

projeta na arte que elabora uma reiteração canônica de elementos; assim, atinge 

um amplo número de espectadores, adquire notoriedade, aproveita-se de uma bem 

fundada estratégia para se fazer sujeito (Fiorin, 2004) no mundo, enunciar.  

 O cânone é a atestação de uma fórmula eficaz que justifica a repetição. É a 

cobertura sensível que dá sentido a um objeto que briga por um lugar – exíguo que 

seja – no campo de presença do sujeito. Também é a construção expressiva de que 

se parte para que haja a eficaz subversão, a negação de uma coerência programada. 

Harold Bloom exalta os escritores que conseguiram renovar os grandes cânones 

literários, mas jamais deixa de enfatizar que o cânone é um anticânone especial, 

um simulacro de rejeições e inovações com gênese em valores já estabelecidos. Só 

há Shakespeare – e a “fundaç~o do homem moderno” – porque houve, antes, um 

cânone oposto, com o qual o drama do bardo inglês dialoga.  

 Esta pesquisa se concentra na análise canônica das representações estéticas 

do que se convenciona chamar escuridão. 

 

A semiótica da escuridão 

 

“Comete-se um crime quando o movimento vicioso do espírito, onde reside  
a paixão, se atira arrogante e tumultuosamente, ou pratica-se uma infâmia  

quando a alma não refreia os afetos donde nascem os prazeres carnais. Assim, se a  
própria alma racional é viciosa, os erros e as falsas opiniões contaminam a vida. 

Era este o estado da minha alma. Ignorava que ela, por não ser a mesma essência 
da verdade, devia ser ilustrada por outra luz, para participar da Verdade, porque Vós 

alumiareis a minha lâmpada, Senhor, e esclarecereis as minhas trevas, ó meu Deus. Todos 
nós participamos da vossa plenitude, porque sois a verdadeira luz que alumia todo o homem 

vindo a este mundo, e em Vós não há mudança nem sombra instantânea.” 
 

Confissões, Santo Agostinho 
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Em um episódio da aclamada série da HBO Família Soprano, Bobby Baccalieri, 

cunhado do chefão Tony Soprano, em pescaria num lago na fronteira entre Canadá 

e Estados Unidos, reflete com Tony sobre a imprevisibilidade da morte. “Acho que, 

quando acontece, a gente n~o vê, ouve, n~o?” Traz imediatamente { superfície da 

cena a ideia de cegueira, que encontra um paralelo já consolidado com a escuridão. 

Trevas que se opõem à luz, como analisa Santo Agostinho. O escuro e sombrio é 

adverso à iluminação, que se encontra apenas no contato piedoso com as sagradas 

escrituras. A verdade esclarecida e luminosa versus a mentira cega e opaca.  

 No último episódio de Família Soprano, o raciocínio de Bobby a respeito da 

eterna iminência e imprevisibilidade da morte retorna. Na cena final, em uma 

elaborada sequência narrativa, Tony aguarda, em um restaurante de Nova Jérsei, 

por cada familiar próximo: a primeira a chegar é Carmela, a esposa; logo depois, o 

filho Anthony Junior; por fim, a filha Meadow, que demora a estacionar o carro e, 

quando estava para entrar no restaurante, fica sem destino visível ao espectador. 

Tudo porque o último corte antes do encerramento se dá pela perspectiva de Tony 

– o mafioso ouve o sino da porta do local e vira o rosto para checar se Meadow 

chegara. Mas não sabemos se Meadow entrou: a cena parte do olhar preocupado 

de Tony para um corte seco e abrupto, simulando o ponto de vista cinematográfico 

do protagonista. Tela preta e silenciosa – rola por alguns segundos até que, enfim, 

os créditos finais surgem. A morte de Bobby ganha contornos visuais: é invisível, 

surda, completa. E preta. 

 

 

Sequência final de cortes em Família Soprano, 2007 
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 A série não explica se, efetivamente, Tony é assassinado por algum mafioso. 

Mas dá pistas fortes que, se postas em perspectiva no percurso gerativo de sentido, 

dão consistência às infinitas análises que pipocam na internet, desde 2007, com 

especulações sobre o fim do chefão. A começar – e encerrar – pela histórica e forte 

associação do preto com a morte; uma equivalência entre elementos dos planos de 

expressão e conteúdo que deriva de antes de Santo Agostinho e permanece até 

hoje. Cristalina, nítida, universal. David Chase, o autor da série, jamais esclareceu o 

enigma do fim; e pouco importa o que Chase diga – relevantes são os elementos de 

que se utiliza para encerrar a violenta e cruel saga de um gângster contemporâneo. 

Ao recorrer ao preto, o roteirista destina implacável força figurativa à morte – por 

que não escolher o rosa? O bege? Porque, conscientemente, apela a uma forma de 

vida consolidada para se fazer enunciar. 

 Tamanha é a sofisticação narrativa de Chase que, ao estruturar a abstração 

da morte, faz inclusive uma referência restrita ao gênero fílmico gângster: laranjas. 

A gênese da emergência da fruta como uma figura da morte vem da obra-prima O 

poderoso chefão I, de 1972. Antes de sofrer uma emboscada, Don Vito Corleone 

compra laranjas de uma banca; bem depois, morre imediatamente após começar a 

brincar com o neto – enquanto mastigava uma laranja. No episódio final da série, 

Tony é visto conversando com Carmela enquanto descasca uma laranja; e adota 

um gato da mesma coloração que, curiosamente, observa de forma incansável o 

retrato de Christopher Moltisanti, jovem mafioso. Morto. O laranja cromático e o 

laranja fruta, em uma elaborada construção simbólica (inerente ao ethos do gênero 

gângster), reforçam a ideia de morte que paira no episódio. São indissociáveis 

elementos de um “sistema de valores” que sempre renasce para conferir coerência 

a uma enunciação – vide o encerramento, em 2013, da série Breaking bad, que 

novamente exibe laranjas no anteceder de uma morte. David Chase já expôs os 

elementos; não precisa se explicar. 

 O percurso de análises de Fontanille que desemboca nas formas de vida, por 

definição, prega uma expansão das fronteiras do objeto para comportar os limites 

do sensível e perceptivo no escopo. Tratando-se de uma sequência narrativa, não é 

preciso escalar os vários degraus definidos por Fontanille para acoplar diferentes 

suportes – não é preciso comportar cada TV e computador usados para assistir à 
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série e as estratégias que concorrem pela atenção do espectador/usuário durante 

um percurso por uma estação de metrô. A exibição de um episódio não demanda 

concorrentes; porém, ao chegar às formas de vida, Fontanille se vê regredindo ao 

âmago da função semiótica proposta por Hjelmslev: a união indissociável entre um 

plano de expressão e um plano de conteúdo. No fim, a escalada de níveis não só 

comporta uma escalada de abrangência no plano de expressão, mas referenda a 

exigência de uma análise que não abandone o conteúdo. Universal, a forma de vida 

volta ao infinito particular das relações de valor que estão em jogo no enunciado – 

para observar que sempre s~o reiterações de relações de valor (“sistemas de valor” 

é a expressão de Fontanille e Zilberberg) que circulam na sociedade com único 

objetivo: estabelecer coerência para o usuário. No caso do usuário de clássicos do 

gênero gângster, nada mais coerente e eficiente do que aludir a laranjas. 

 Fontanille dá dimensão cultural à relação navegante entre os dois ângulos 

do sujeito da enunciação. Põe na roda metodológica a ideia de que o sensível – o 

expressivo – é modulado por estabilizações e subversões. Um raciocínio que só se 

faz pertinente porque Saussure, há cem anos, definiu o seminal conceito de que o 

valor de um signo é dependente dos demais, em uma cadeia sintagmática, por uma 

relação de oposição. Fontanille amplia a ideia de intertexto, analisada por Barros 

(2005) para pensar sobre a ideia de análise semiótica por excelência: o exame do 

enunciado para que se recupere, a partir do próprio enunciado, “o enredo da 

sociedade e da história” (2005, p. 78). Afinal, desde quando laranjas possuem uma 

relação natural com a morte? 

 Como já mencionado, esta pesquisa se ocupa das reiterações canônicas da 

escuridão: o preto (e a paleta de cores escuras – marrom, vinho, cinza – que visam 

a suscitar o sombreamento e a opacidade) emulado na pintura, no cinema e na 

associação com figuras de ordem expressiva cromática, como a noite e a cegueira. 

Com esse fim, e apoiado nas reflexões filosóficas acerca das formas de vida, faço a 

ligação com o percurso gerativo de sentido greimasiano com ênfase no nível mais 

palat|vel e “superficial”, como raciocina Fiorin (2004) sobre o nível discursivo, 

mas sem deixar de remeter sistematicamente, quando necessário, aos níveis 

narrativo e fundamental; até porque estão ligados umbilicalmente. Busco 

encontrar as recorrências abstratas, impalpáveis, que decorrem da repetição de 
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elementos concretos associados à escuridão. Inclusive, para argumentar que não é 

só de conceitos disfóricos – negativos – que vive o preto e seus pares, mas ainda de 

conceitos eufóricos, como a sofisticação e o prazer. Ambos referendados por um 

cânone pujante e viril que se repete e reluz há séculos – como bem exemplifica o 

paralelo entre Santo Agostinho, do século V depois de Cristo, e os Sopranos, de sete 

anos atrás. Com o recorte de cinco objetos de diferentes períodos históricos e de 

linguagens distintas, intenciono mostrar a abrangência desse cânone; contudo, sem 

a pretensão de esgotá-lo. É infundado. 

 Um exemplo da escuridão graciosa, oposta à de Santo Agostinho – de grande 

influência no pensamento filosófico ocidental –, se encontra na literatura oriental. 

Em 1933, o japonês Junichiro Tanizaki escreveu um curto ensaio intitulado Em 

louvor da sombra, que em francês é chamado de Eloge de l’ombre. Texto limpo e 

reflexivo, a obra de Tanizaki dedica-se ao estabelecimento de uma oposição aos 

padrões estéticos ocidentais comumente eufóricos. O autor japonês avalia que, se 

no Oeste a luminosidade e a plenitude visual são valorizadas, nas culturas orientais 

a sombra e a escuridão dão dotadas de peculiaridades expressivas encantadoras – 

e que o mistério da penumbra é superior à resplandecência absoluta da percepção. 

Pondera que a sombra é o ambiente propício à reflexão e à admiração de eventos 

que se descortinam aos poucos na presença do espectador, e que o caminho de 

contemplação é valioso, em detrimento de uma experiência sensível explícita. Mais 

de 50 anos depois, Greimas recuperaria o ensaio de Tanizaki em Da imperfeição, 

com foco em um excerto particular: 

  

...No instante em que entrei nessa sala, uma empregada de idade madura, com 
as sobrancelhas raspadas, dentes enegrecidos, estava ajoelhada a colocar o 
castiçal em frente de um grande biombo; atrás desse biombo que delimitava 
um espaço luminoso de cerca de duas esteiras, caía, como que suspensa do 
teto, uma profunda obscuridade, densa e de cor uniforme, na qual a claridade 
indecisa da vela, incapaz de penetrar a sua espessura, ressaltava como numa 
parede preta. Alguma vez, vocês que me leem, “viram a cor das trevas { luz de 
uma chama?” S~o feitas de uma matéria diferente das trevas da noite numa 
estrada, e se posso arriscar uma comparação, parecem feitas de corpúsculos 
como que de uma cinza tênue, onde cada parcela resplandecesse com todas as 
cores do arco-íris. Pareceu-me que iam introduzir-se em meus olhos e, sem 
querer, bati as pálpebras. (TANIZAKI in GREIMAS, 2002, p. 48-49. Tradução 
adaptada de Ana Claudia de Oliveira para a primeira edição brasileira) 
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 Não é do propósito de Greimas, no capítulo em que analisa Tanizaki, fazer 

reflexões sobre a escuridão. O mestre lituano parte do japonês para filosofar sobre 

as propriedades materiais e sinestésicas do objeto semiótico – e o caráter mutável 

de que se compõe a experiência, como a mudança química que produz a chama. 

Mesmo assim, Greimas observa com densidade que um aspecto essencial para a 

valorização da obscuridade detrás do biombo por Tanizaki é decorrente não só da 

mutabilidade – e ineditismo – da experiência, que difere do vislumbre sombrio em 

outras circunstâncias (como a noite em uma estrada), como ainda do caráter 

absoluto do preto cromático. Lembra Greimas que, na junção das cores primárias, 

o vermelho, o amarelo e o azul, obtém-se o preto; portanto, a natureza da sombra é 

portadora de uma multiplicidade universal condensada somente pela ausência 

cromática. A experiência da admiração da penumbra é a experiência da admiração 

de um fato particular que retrocede à origem própria das coisas. 

 

As trevas perfeitas contêm virtualmente todas as cores, toda a beleza do 
mundo, elas são a cor protopática: nada tem de assombroso o fato de que a 
energia condensada em cada uma das partículas ‘respland(eça) com todas as 
cores do arco-íris’ e que o objeto apareça como uma revelaç~o da intimidade 
do ser. (GREIMAS, 2002, p. 52) 

  

 A metafísica de Greimas – e, por conseguinte, de Tanizaki – é oposta à ideia 

de vazio emulada pelo preto em Família Soprano, na qual a escuridão equivale à 

anulaç~o da sinestesia (“n~o se vê, n~o se ouve nada”). Para o japonês, a sombra é 

completa, magistral, sintética; não circunscreve a morte, mas a iminência de que se 

engata para sentir o perceptível, a consistência da vida. O preto disfórico, então, é 

relativizado pela cultura oriental – subsumida por uma forma de vida oposta – da 

mesma forma que para o barroco, segundo Wölfflin (2010), a beleza não é oriunda 

da superexposição, mas do contraste e do sinuoso. Um breve retorno aos Sopranos: 

em uma curta cena, muito antes do fim da série, Meadow e Anthony Junior – filhos 

de Tony – analisam um poema do canônico Robert Frost, Stopping by woods on a 

snowy evening. Em dúvida sobre a correta interpretação do poema, Anthony se 

pergunta: qual o significado da neve espessa que cobre o caminho do narrador? E 

Meadow, que j| conhecia o poema, decreta: “Eterno nada? É a morte.” No que, em 
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dúvida ainda maior, Anthony replica: “Achei que o preto fosse a morte.” Meadow 

deixa o quarto com a frase: “Também o branco”. Há sempre a relativização. 

 Jean-Marie Floch reflete à semelhança: 

  

Mais le choix du noir et du blanc et leur mise em contraste ne sont pas limités 
aux seuls sujets tragiques, tout simplement parce qu’il existe dans la realité 
dans les innombrables figures du monde et dans les univers de réference les 
plus divers, des ‘choses’ en noir et des ‘choses’ en blanc. La craie est blanche, et 
le tableau est noir: ils seront choisis pour répresenter, dans sa réalité concrète 
et sensible, le monde de l’école et de l’éducation. (FLOCH, 1990, p. 157)2 
 

 Floch reconhece que, entre o branco e o preto, a associação de conteúdos se 

dá por uma relação (saussuriana) de arbitrariedade. E que em várias recorrências 

isotópicas os dois elementos cromáticos andarão juntos – na educação, o quadro 

negro e o giz branco são figuras complementares. Com início nesse pensamento, o 

semioticista francês desenvolve uma elaborada separação para aliar as diferentes 

categorias que unem, no plano do arbitrário, conteúdo e expressão. Em Sous les 

signes, les stratégies, livro de análises publicitárias, Floch observa que, com muita 

regularidade, diferentes anúncios de medicamentos fazem uma distinção abrupta 

entre duas categorias expressivas – por exemplo, no plano eidético, das formas, a 

oposição entre circular e quadrado – e referem-nas a correlatos de conteúdo: o 

circular está para a euforia assim como o quadrado está para a depressão. E nota 

que essa associação paradoxal opera como um intermediário entre os sistemas de 

significação abordados por Hjelmslev – os sistemas simbólicos, em que um dado de 

conteúdo possui a mesma forma de um único e exclusivo dado de expressão, como 

a logomarca da Coca-Cola (indissociável); e os sistemas semióticos, nos quais não 

há conformidade entre os dois planos e será preciso separá-los para construir uma 

análise. A esse nível intermediário, Floch – retomando estudo de Greimas, 

Semiótica figurativa e semiótica plástica, de 1978 – denomina semissimbolismo, 

posto da seguinte maneira por Barros: 

                                                           
2
 “Mas a escolha do preto e do branco e sua colocação em contraste não são limitadas a seus sujeitos 

trágicos, simplesmente porque existe na realidade das inumeráveis figuras de mundo e nos universos de 

referência mais diversos, as ‘coisas’ em preto e as ‘coisas’ em branco. O giz é branco e o quadro é negro: 

eles serão escolhidos para representar, na realidade concreta e sensível, o mundo da escola e da 

educação.” (Tradução livre) 
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Uma categoria da expressão, não apenas um elemento, mas uma oposição de 
traços, correlaciona-se a uma categoria do conteúdo. Nesses casos, pode-se 
afirmar que a relação entre expressão e conteúdo não é convencional ou 
imotivada. A expressão concretiza sensorialmente os temas do conteúdo e, 
além disso, instaura um novo saber sobre o mundo. (BARROS, 2005, p. 77) 

 

 Tenhamos o Magic, jogo de cartas que já mencionei. Há cinco cores: azul, 

branco, preto, verde e vermelho; essas cinco, respectivamente, se associam a cinco 

figuras da natureza: ilha, planície, pântano, floresta e montanha. Perfis cromáticos 

que, em amplo espectro, se associam a várias ideias abstratas: o azul, por exemplo, 

é o controle, a inteligência e o conhecimento; o vermelho é o ímpeto, a explosão e a 

imprudência; o verde é a natureza, o vigor e a regeneração. As cartas das cores se 

restringem pelas habilidades particulares associadas a cada perfil: os baralhos em 

vermelho caracterizam-se pela explosão de dano rápido, mas arriscado; os verdes 

se definem pelas criaturas fortes e pela rápida produção de recursos (mana) de 

que se precisa para usar (baixar) as cartas; nos dois polos de oposição, residem o 

branco – da graça, pureza e bondade – e o preto, da corrupção, crime e cobiça. E, 

em última instância, uma oposição de conteúdo que encontra iguais (canônicos) no 

plano das cores: o branco está para o moral assim como o preto está para o imoral. 

Com as armas de cada um dos lados, as cores duelam pela soberania no jogo; se as 

cartas brancas exigem menos sacrifício para realizar suas habilidades, as cartas 

pretas, de outro modo, demandam sempre um custo alto (perda de vida, sacrifício 

de criaturas) que é recompensado com habilidades diferenciadas. No poderoso 

encantamento branco Honra dos puros, as criaturas brancas ficam mais fortes sem 

que o dono abdique de nada; já na fortíssima Confidente sombrio, o preço para 

comprar uma carta a mais a cada rodada (o mais importante recurso do Magic) 

somente chega com o pagamento de alguns pontos de vida. 
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Confidente sombrio (esquerda) e Honra dos puros (direita), cartas do jogo Magic: The Gathering.  

 

 Se o semissimbolismo dá conta de vários objetos sem maiores problemas, é 

na análise de complexidades de conteúdo que paira uma dúvida: até que ponto a 

categoria de expressão resume apenas uma isotopia em rejeição às demais? No 

Magic, o preto recupera uma forma de vida bem instituída para recobrir não só a 

imoralidade como a violência, o crime, o ilícito e mesmo o demoníaco. Já o branco, 

imerso na mesma forma de vida, corresponde à antítese de cada abstração. Temas 

que se articulam com figuras (de um lado os demônios, zumbis e ratos; do outro, os 

monges, exorcistas e leões) para produzir enunciados coerentes. Com essa ideia 

em mente, é difícil se limitar ao sistema semissimbólico. Até porque, atualmente, a 

análise do plano de expressão implica o recurso ao sensível que se impõe no 

campo de presença, mexe com as estruturas e oscila modulado pelo eterno devir. 

Como na metáfora da mutabilidade admirada por Junichiro Tanizaki, o sistema 

semissimbólico, às vezes, demanda o vínculo a uma nova metodologia de estudo 

que não se concentra nas equivalências da função semiótica de Hjelmslev; aplica a 

função, entretanto, aos estados de alma e matéria. Então, formas de vida, cânones e 

o percurso gerativo de sentido se unem à Semiótica Tensiva. 
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Tensão e escuridão 

 

“Vós sois a verdade que preside a tudo, e eu, na minha avareza, não Vos queria 
perder. Mas, além de Vós, desejava possuir também a mentira. Nisto parecia-me com aqueles 

que não querem mentir muito, com receio de perder a noção  
da verdade. Foi assim que Vos perdi, porque Vós não permitis que Vos  

possuamos juntamente com a mentira.” 
 

Confissões, Santo Agostinho 
 
 

 
Definidas por Wittgenstein e Fontanille, as formas de vida consistem em estruturas 

culturais absolutas que coexistem em sociedade e interferem – melhor, definem – 

as estratégias de enunciação. São forças poderosas de regulação e ajustamento do 

percurso enunciativo; e que, em inovador estudo de Zilberberg publicado em 2012, 

são aplicadas não a um objeto em especial (ou a um recorte de cenas predicativas), 

mas a uma paixão: a avareza. No artigo L’avarice comme forme de vie, o francês 

apresenta uma elaborada relação de equivalência entre o sentimento cobiçoso e os 

fundamentos da chamada Semiótica Tensiva, desenvolvida pelo próprio Zilberberg 

desde os anos 80. E, para estabelecer esse vínculo metodológico, recorre a Greimas 

e ao livro Semiótica das paixões – em especial o capítulo dedicado ao percurso da 

avareza como um elemento constituinte (e fundamental) do nível narrativo. 

 Sempre riquíssimo em exemplos, Zilberberg alude nesse artigo ao clássico 

Eugénie Grandet, de Balzac, obra da “Comédia humana” que aborda a avidez por 

acúmulo de riqueza por uma perspectiva largamente disfórica. Pai da protagonista, 

Félix adquiriu fortuna pela ocupação de empresário e herdeiro, mas empreende 

forte esforço para convencer a família de que são financeiramente modestos. Com 

esse fim, vivem em uma residência simples e decadente, com adereços puídos. Têm 

poucos acessórios pessoais – e nenhum luxuoso –, mas ainda assim Eugénie é vista 

na cidade em que moram como uma solteira desejável, e Félix é admirado na vila 

pela exemplar postura capitalista, que preza pela sobriedade e retenção monetária. 

Tigre e serpente são os animais usados por Balzac para compará-lo com a fauna: a 

metódica e precisa espera do felino até o momento do bote se soma ao eficiente 

ataque perpetrado pela cobra, que digere a presa com avidez e frieza. Enfim: Félix 
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é bem-sucedido no desejo perpétuo de enriquecer, e Zilberberg explica da seguinte 

forma esse percurso narrativo: 

 

 

 

 

  

 Ao dotar Félix das competências supracitadas, Zilberberg, em retomada de 

Greimas, afirma que o sujeito avarento é peculiar por um caráter de progressiva 

ascensão: quanto mais acumula e ganha, mais deseja acumular e ganhar; para que 

chegue ao final da narrativa em plenitude, precisa que as duas ações atuem juntas, 

porque são interdependentes. Assim, Zilberberg aplica a lógica narrativa inerente 

ao avarento ao gráfico que modula as grandezas de intensidade e extensidade que 

oscilam dentro do campo de presença do sujeito semiótico em interação com uma 

experiência de percepção. É o fundamento da Semiótica Tensiva. 

 Segundo Zilberberg, qualquer ato enunciativo – portanto, conduzido pela 

narratividade, o princípio de mudança entre estados inicial e final – comporta as 

instâncias intensivas e extensivas, que se articulam conforme haja articulação dos 

planos de conteúdo e expressão no enunciado. O intensivo é da ordem do sensível, 

passional e emotivo, enquanto o extensivo é da ordem do racional e apreensível ; 

uma vez que um elemento qualquer adentra o campo de presença do sujeito, há a 

flutuação entre os instantes de interação não processada – como o susto, o choque 

– e de apreensão racionalizada. Quando o objeto semiótico prima pela estratégia da 

surpresa, a intensidade é mais elevada que a extensidade; porém, como Zilberberg 

(2011) afirma ao citar Kant, o fim último de qualquer experiência é direcionado à 

inércia, ao estado de anestesia. É quando o eixo da extensidade atinge o nível mais 

elevado, anulando o eixo da intensidade. O gráfico abaixo ilustra o raciocínio: 

  

 

 

 

 

Querer-possuir 
Querer-ganhar 

Querer-acumular 
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 Parte considerável da reflexão de Zilberberg deriva de Cassirer, que aborda 

nos volumes da série A filosofia das formas simbólicas e em outras obras – como o 

ensaio Linguagem e mito – a noção de que, nos atos de linguagem, há limites de 

interação entre sujeitos a partir de dois polos: o polo da instância mítica, apenas 

passional – como o discurso religioso e apaixonado – e o polo da instância lógica, 

caracterizada pela pura racionalização – como o discurso científico. Entre os dois 

polos, os atos de linguagem oscilam em relação ao conteúdo e à expressão; coube 

portanto a Zilberberg rebatizá-los: a ordem do mítico é a ordem da intensidade (da 

alma); já a ordem do racional é a ordem da extensidade (das coisas). Esse processo 

de articulação é denominado tensividade. 

 

A tensividade constituiu tão somente a relação da intensidade com a 
extensidade, dos estados de alma com os estados de coisas. Até onde podemos 
entrever, a razão de ser de um sistema, semiótico ou não, reside no controle, na 
gramaticalização de uma alteridade: entre processo e sistema, para Hjelmslev, 
entre sintaxe e semântica, para Greimas. Trata-se de estabelecer trocas e uma 
circulação entre duas entidades plurais ou numerosas, ou ainda de fixar as 
regras gramaticais de uma boa ‘comunicaç~o’. (ZILBERBERG, 2011, p. 287) 
 

 No estabelecimento da metodologia, Zilberberg, a exemplo de Hjelmslev, se 

esmera em criar pares conceituais que formem uma relação de oposição – como a 

visão hjelmsleviana, seguindo Saussure, de sistema (língua) e processo (fala), que é 

supracitada. E, para conseguir com eficácia levar ao gráfico tensivo os diversos e 

versáteis discursos da realidade, postula categorias que, de forma hierárquica, 

selecionam as grandezas no campo de presença. Três modos semióticos, então, 

efetuam essa modulação: sobre os demais, o modo de eficiência relaciona-se 

 

 

 

Intensidade 
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diretamente com a entrada da grandeza no plano sensível; variação entre a 

absoluta irrupção e exacerbação passional (o sobrevir) e a entrada gradual e lenta 

(o pervir). Em segundo plano, outros dois modos semióticos continuam esse 

desmembramento com atenção às demais categorias gráficas: o modo de existência 

é o responsável pelas modulações do campo de presença e articula a oposição 

entre o que é esperado, previsto, e que reside como inusitado e arrebatador, que 

depois decresce em intensidade. Por fim, o modo de junção é o que categoriza o 

objeto: se a grandeza (objeto) invade o campo de presença com domínio sensorial, 

há uma lógica concessiva; se a grandeza emerge alicerçada às demais grandezas, há 

a lógica implicativa. Ambas as lógicas funcionam como entes filosóficos: a 

concessão é a subversão de expectativas (embora x, porém y), posto que a 

implicação é a afirmação de expectativas (se x, então y). Na simbiose entre os 

modos semióticos, o pervir é modulado pela visada e pela implicação, enquanto o 

sobrevir é modulado pela apreensão e pela concessão. 

 
Tabela 02 

Processo Pervir Sobrevir 

Operador Implicação Concessão 

Vivenciado Espera Espanto 

Reprodução adaptada de ZILBERBERG (2011), p. 178 

  

 Uma vez sintetizada a divisão entre os modos semióticos, Zilberberg chama 

a atenção para um elemento filosófico fundamental: o acontecimento. Explica que é 

a “realizaç~o do irrealiz|vel” (Zilberberg, 2011, p. 176), ou seja, a presença de uma 

grandeza sedutora e implacável, que suspende o sujeito – assim, relativa ao 

sobrevir por oposição ao estado, que mantém a organização de grandezas: 

 

O acontecimento é o correlato hiperbólico do fato, do mesmo modo que o fato 
se inscreve como diminutivo do acontecimento. Este último é raro, tão raro 
quanto importante, pois aquele que afirma sua importância eminente do ponto 
de vista interno afirma, de forma tácita ou explícita, sua unicidade do ponto de 
vista extensivo, ao passo que o fato é numeroso. (ZILBERBERG, 2007, p. 16) 
 

 Por esse posicionamento, Zilberberg defende que a relação do sujeito com 

as grandezas do campo de presença é eternamente efêmera, e que os objetos são 
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apreensíveis entre as oscilações do sobrevir e do pervir. Por mais arrebatador que 

seja um evento, sempre haverá a consequente gradação do inteligível, o aumento 

do eixo da extensidade sobre o da intensidade. Porém, o acontecimento que se põe 

estuporante (o instante em que o sujeito se apaixona, por exemplo) será da ordem 

do sobrevir. Só que, posterior ao susto, ao estilhaçamento das expectativas – o caos 

iminente – a percepção substitui o que Cassirer nomeia “fenômeno da express~o”. 

 Por esse enquadramento, um determinado autor, portador de um estilo de 

expressão, pode livremente optar por estratégias de enunciação que se baseiem 

em recursos já repetitivamente estabilizados – ou, de outro viés, pode ousar com 

vista a surpreender o enunciatário. Ambas as estratégias são formas de vida que 

retornam à enunciação como encaminhamentos do discurso; mesmo o insólito é 

característico de uma forma de vida, porque parte de um cânone precedente para 

subvertê-lo. A peculiaridade essencial, para Zilberberg, que define a elevação de 

uma grandeza a forma de vida é o status de homogeneidade no campo de presença. 

É quando existe equivalência entre a acentuação intensiva e a dispersão no eixo 

extensivo; assim, a grandeza detém uma imersão inevitável, da qual não se escapa. 

Essa mensuração se dá pelas subcategorias inerentes aos dois eixos articulados. 

Tonicidade e andamento são intensos e modulam a irrupção de qualquer grandeza. 

Temporalidade e espacialidade são extensos e modulam a naturalização e, enfim, a 

difusão da grandeza no campo de presença. A avareza de Balzac, bifurcada entre a 

inevitável força do acento de desejo por acúmulo de riquezas (um desejo eterno) e 

a obrigatória continuidade desse acento no espaço narrativo (o acúmulo nunca é 

suficiente), coloca em equilíbrio os valores de absoluto (da intensidade) e universo 

(da extensidade). Como aponta Zilberberg no gráfico: 
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 Alerta o semioticista francês, porém, para o fato de que a homogeneidade 

não implica uma constante igualdade entre os eixos, mas uma constância. Segundo 

Zilberberg, a avareza é definida pelo modo de existência do pervir, que preza pela 

lentidão de andamento e a subsequente relação implicativa. O acúmulo é gradual e 

previsível, embora sempre dotado de uma vigorosa força passional; para que seja 

entendido, recorre novamente a Hjelmslev e, indiretamente, a Saussure. Triagem 

(correlato do paradigma) e mistura (correlato do sintagma) são conceitos 

hjelmslevianos para a articulação dos sentidos em um enunciado; o primeiro é de 

natureza intensa, como a sílaba, conquanto o segundo é extenso, como a palavra; 

os dois se interrelacionam e definem a coerência enunciativa. No caso da avareza, 

funcionam com vistosa sincronia – e assim há a homogeneidade. 

 

À operação de triagem, que constitui o dinheiro como valor de absoluto, 
sucede uma operaç~o de mistura que assimila o ‘movimento’ ao ouro. No 
limite, não haverá grandeza que não seja aos olhos do avaro capitalisável e 
acumulável. (ZILBERBERG, 2012, p. 6)  
 

 O complexo raciocínio de Zilberberg aponta à aplicação do modelo Tensivo 

a qualquer forma de vida, já que sempre haverá um estilo expressivo inerente ao 

modo como o objeto acaba por adentrar o campo de presença do sujeito. A avareza 

é explicitada no romance clássico de Balzac no nível narrativo – é o percurso de 

manipulação/ação/sanção de Félix –, mas esse conteúdo é univocamente ligado a 

uma estratégia de expressão; os dois planos devem operar em contiguidade dentro 

de uma forma de vida (cf. Fontanille, 2005). Toda forma de vida, em essência, é o 

produto cultural de uma expressão a serviço de um conteúdo em particular. Pela 

complexidade, a lógica metodológica de Zilberberg auxilia na resolução de 

problemas de análise que o semissimbolismo não elucida por completo – como a 

oscilação entre aspectos de expressão associada à alterância de predomínio entre o 

intenso e o extenso. Por um modelo canônico de representação da escuridão, o 

preto dialoga com o branco, e a fluidez entre as duas cores ocorre na medida em 

que o sujeito é capturado pelo acontecimento e, depois, racionaliza a experiência. 

Notadamente disfórica, a escuridão da penumbra e do desconhecido opera com 

sucesso como um elemento de suspensão passional, que se enquadra na lógica do 

sobrevir, do confuso e acelerado.  
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 Para ficar na esfera da avareza, é pertinente recorrer a Hieronymus Bosch, 

que posteriormente será revigorado nesta pesquisa. Em Os sete pecados capitais, 

pintado entre o fim do século XV e o princípio do século XVI, o mestre flamenco dá 

cobertura pragmática às sete grandes falhas de caráter condenáveis com a punição 

implacável no inferno – uma história que deriva de cânones religiosos como Santo 

Agostinho e São Tomás de Aquino (o frade, grande responsável pela interpretação 

dos sete pecados, analisa-os em detalhes no compêndio Suma Teológica, datado do 

século XIII). Dispostas em situação de isonomia, como um círculo, as fraquezas 

humanas são convertidas em episódios do cotidiano; laterais ao círculo central, 

outras quatro esferas representam as diferentes circunstâncias por que esperam 

os homens no fim da vida: a morte, o julgamento, o paraíso e o inferno, local em 

que os pecados são quitados. 

 

 

Detalhe da avareza no quadro de Bosch 

 

 Na cena acima, observa-se que a personagem central, com as vestes de um 

juiz – em destaque a figura do chapéu preto –, portanto obrigada a uma postura de 

isonomia, estica a mão esquerda para, discretamente, receber um suborno de um 

interessado. Assim, em sintética conversão para o percurso gerativo de sentido, faz 

do acúmulo um privilégio sobre outros objetivos – ou seja, é objeto-valor do juiz. 

No momento que a cena ocorre, não há punições, e o ambiente natural é belo, com 

o céu azul – as cores são heterogêneas e harmônicas. O mesmo ocorre na descrição 
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dos demais seis pecados; porém,  a sanção das personagens – exemplo de sanção 

para a humanidade – reside nos quatro círculos adicionais, que ilustram as duas 

saídas possíveis para virtuosos e pecadores.  

 

 

O quadro completo 

 

 Nas partes superiores, Bosch localiza a morte (a unção dos enfermos) e o 

julgamento final, que decide para qual extermo o morto será encaminhado; já nas 

partes inferiores, do lado esquerdo há o inferno; do lado direito, o paraíso, no qual 

Deus aparece rodeado por anjos. Pelos recursos do semissimbolismo, e levando em 

consideração a disposição expressiva da pintura de Bosch, é possível estabelecer 

algumas relações de oposição. Afirma Gombrich (2013) que Bosch foi um inovador 

a partir de uma estética est|vel de representaç~o: “Foi a primeira e possivelmente 

a única vez que um artista conseguiu dar uma forma concreta e tangível aos medos 

que assolavam o homem medieval”, opina. Imerso em uma forma de vida notável, o 

pintor apresenta, na dimensão figurativa, o grotesco que espera o homem pecador 

após a jornada na Terra. Afasta-se de punições etéreas, plausíveis apenas no plano 

sobrenatural, para apresentar castigos físicos, cruéis e que se assemelham a dores 

rotineiras da existência. É fácil identificar, no círculo do inferno, a violência através 
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da decapitação, do golpe da espada, do afogamento e da consumação pelo fogo. O 

avarento aparece no lado direito do círculo, “cozido” em um caldeir~o fervente no 

caldo de moedas que acumulou ao longo da vida. Concretizada por figuras reais, a 

punição assusta, incomoda: é da ordem do sobrevir – e um sobrevir assustador, do 

qual o homem busca escapar desesperadamente para chegar ao conforto divino.  

 Enquanto o inferno é retratado com absoluto predomínio de cores escuras, 

como o vermelho, o marrom e o preto, em um ambiente cáustico de obscuridade, o 

paraíso é dominado pelo dourado, em uma atmosfera mais clara e brilhante. Essa é 

uma possível interpretação semissimbólica que põe dois opostos: na expressão, o 

sombrio confronta o iluminado; no conteúdo, respectivamente, a violência opõe-se 

à paz, à graça. Topologicamente, há outra reflexão: Bosch opta pelo lado esquerdo 

– canonicamente visto, pela Igreja Católica, como o lado associado ao diabólico – 

para o inferno, enquanto o paraíso reside no lado direito. Como exemplo evidente 

da ingerência de uma forma de vida, a opção do pintor elenca o /esquerdo/ para o 

pecado, com uma conotação disfórica, e o /direito/ para a virtude, que é eufórica. 

 Com a aplicação dos gráficos de Zilberberg à análise semiótica da pintura, é 

factível chegar a um semissimbolismo tensivo, no qual o plano de expressão adquire 

um correlato não apenas do conteúdo, mas variável no campo de presença. Cruel e 

agressivo, o inferno, recoberto por uma escuridão enlouquecedora, dá a sensação 

de nervosismo e instabilidade, enquanto o paraíso é acalentador. Pelas normativas 

de Zilberberg, a escuridão infernal está para o sobrevir assim como a luminescência 

paradisíaca está para o pervir: 
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 Hieronymus Bosch atinge, com maestria, a redução dos sete pecados pela 

estética da escuridão e repercute uma forma de vida cristalina para enunciar com 

coerência e suscitar a compreensão. O percurso do humano carnal, suscetível ao 

julgamento post mortem, caminha no paradoxo entre a eterninade castigada e a 

opção pelo abraço divino. Caminha, logo, entre o arrebatar do acontecimento e a 

calidez do estado, entre o susto e o relaxamento, entre o caos e a ordem. 

 Ao longo dos séculos posteriores a Bosch e São Tomás de Aquino, o preto 

voltou a aparecer associado ao desvio de caráter: novamente no que se refere à 

avareza, é relevante destacar uma incômoda gravura de George Cruikshank para 

uma edição do século XIX de Oliver Twist, de Dickens, na qual o cobiçoso Fagin, 

preso em uma cadeia, aguarda resignado e atormentado a pena de enforcamento. 

No desenho, em preto e branco, o predomínio é por grossos riscos negros para 

descrever a pequena cela em que Fagin, sozinho, agoniza. A luz é um privilégio do 

lado de fora do cárcere e só entra pela janela quadrada no canto superior. Trevas 

se sobrepõem à claridade no retrato do destino do avaro, que explorava órfãos – 

como Oliver – para acumular riquezas. A sanção é clara: o pecado escurece a alma. 

 

 

Ilustração de George Cruikshank (1792-1878) para ediç~o de “Oliver Twist” 
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Análise dos objetos 
 

 
And to the crow he said, “O you false thief! 

I will anon requite you that false tale! 
You sang but lately like a nightingale; 

Now, you false thief, your songs are over and done, 
And you'll all those white feathers lose, each one, 

Nor ever in your life more shall you speak. 
Thus men on traitors shall their justice wreak; 

You and your offspring ever shall be black, 
Nor evermore sweet noises shall you make, 

But you shall cry in tempest and in rain 
In token that through you my wife was slain.” 

Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales 

 

Em um primeiro momento, busquei construir, passo a passo, o corpo metodológico 

desta pesquisa com especial atenção aos pilares referenciais – as formas de vida, a 

Semiótica Tensiva, o semissimbolismo e a reflexão sobre os cânones. Agora, chega 

o momento de aplicá-los, junto a outros conceitos, aos cinco objetos de análise que, 

propositadamente, mantive em sigilo até o momento, para estender a construção 

do suspense. Como já mencionei, seleciono cinco obras originárias de diferentes 

épocas e que articulam diferentes linguagens – seja da pintura, de ordem visual, 

seja no cinema, sincrético por excelência, que integra as linguagens verbal, musical 

e visual. Com ênfase nas estratégias de enunciação que recobrem a escuridão nos 

objetos, faço um percurso que caminha da representação canônica do escuro com 

um viés disfórico, predominante, (a exemplo da morte, da maldade, da violência, 

da solidão e do pecado) ao estudo de construções eufóricas, já nos dois últimos 

objetos (como a elegância, o luxo e o prazer). Por vezes, retomarei considerações 

feitas nos primeiros capítulos para revigorar conceitos pertinentes às análises. 

Também busco ater-me aos fundamentos semióticos de maior relevância para 

cada objeto – sobretudo o nível discursivo, com recorrências aos demais níveis e a 

outros pormenores dos estudos semióticos.   
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O pecado original 

 

 

 

A obra que abre este capítulo de análises é a célebre O jardim das delícias, de Bosch, 

autor de quem já falei brevemente. Feita entre 1490 e 1510, segundo dados do 

Museu do Prado, em Madri, onde está em exibição, a pintura é composta por um 

quadro central que é ladeado por outros dois mais estreitos. Três ambientes, 

assim, se sucedem em sentido à direita: o quadro do lado esquerdo (1) ilustra a 

criação do homem: Deus cria Adão e Eva no paraíso – em que há apenas elementos 

figurativos da natureza: plantas, a água e animais seja à caça, devorando outros 

animais, uma exigência do ciclo da vida – convivem em harmonia em uma planície 

verdejante – o céu azul e vívido ilumina o Paraíso, até então em plena estabilidade. 

As únicas marcas de escuridão são os animais de coloração negra que emergem da 

água na extremidade inferior e em outros quatro pontos – animais repulsivos, de 

olhos amarelos, garras afiadas: alguns inexistentes, como a criatura rastejante de 

várias cabeças e o monstro com cabeça de pato e corpo de peixe que lê um livro, 

calmo, sentado sobre uma pedra. O resto do quadro é dominado pela imobilidade e 

pela economia figurativa: a fauna e flora aparecem de forma esparsa. O unicórnio, a 

girafa e o elefante e o antílope são belos e pintados em cores claras, em notável 

oposição a répteis, peixes e anfíbios: sapos, pássaros mutantes, lagartos rastejantes 

– mas ainda ratos e porcos pretos, ameaçadores. 
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Já na pintura central (2), a maior, ocorre a primeira oposição visual: o universo 

sóbrio do Paraíso dá lugar ao universo superpopuloso e caótico da Terra, com a 

inserção de uma figura inédita: o homem. Faltam espaços desocupados, e centenas 

de homens convivem com animais e plantas. Sempre em grupos, eles experienciam 

a dádiva da vida: alimentam-se, interagem com a natureza, fazem sexo e dançam de 

semblante sorridente e despreocupado – sempre despidos, conforme vieram ao 

mundo. Bosch preocupa-se em reproduzir um panorama completo da existência, 

que oscila entre imagens de atividades essenciais à sobrevivência, como a 

reprodução e a alimentação, e imagens do prazer, como a música e a dança. Na 

realidade palpável da Terra de Bosch, homens e animais se misturam para formar 
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figuras únicas, anormais: o homem põe a cabeça dentro da boca do peixe; monta 

em pássaros e sobrevoa o céu azulado – cujas cores repetem o padrão da pintura à 

esquerda. Quebram a madeira das árvores e imiscuem-se na folhagem, refestelam-

se na água e deformam a harmonia criada por Deus. O objeto central dos homens é 

o prazer, convertido em pecado: os sete desvios capitais são evidenciados por 

figuras canônicas; como o pavão, da vaidade, e a maçã, fruto da derrocada da 

humanidade. Os humanos de pele branca, já corrompidos, bebem do elixir da 

promiscuidade; misturam-se a mulheres negras; dançam e abusam fisicamente de 

animais negros, aves escuras de bicos pontiagudos servem frutas; ainda assim, 

porém, é periférica a presença da escuridão cromática no quadro, dominado pela 

mesma configuração harmônica do Paraíso. 

 

 

  

 Por fim, no quadro derradeiro (3), há uma abrupta e assustadora revolução 

cromática: o céu azul cede lugar à noite sombria, sem nuvens, e a alegria mundana 

é substituída pela agonia do castigo: é o Inferno do qual não se escapa. A exemplo 

de Os sete pecados capitais, o pintor flamenco opta por uma paleta escuríssima para 

o submundo religioso; o preto é dominante, absoluto, pincelado apenas por feixes 

de uma luz misteriosa, amarelada e associada ao fogo. Fogo, inclusive, que destrói 

residências e surge borbulhante de erupções vulcânicas. Antes felizes, os homens e 

mulheres se veem abandonados, aterrados e consumidos pelos pecados que 

cometeram; um avarento, agachado, defeca moedas em um poço escuro; outro, 

solitário, é abordado por um porco com o véu de uma freira e um repulsivo bicho 

de pés peludos protegido por um elmo escuro: só é perceptível, de forma sutil, o 

olho afiado do animal atrás do elmo. A luxúria humana, representada pelo jogo de 

dados, é cortada por facas e espadas; os jogadores são devorados por enormes 

monstros; dona do pecado original, a mulher é consumida pela escuridão: frente a 
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um espelho, uma pecadora, ao lado de um burro negro, está resignada, de olhos 

fechados, enquanto um sapo e duas mãos de dedos longos e finos engatam um 

abraço vampírico. A nitidez e a luminosidade da água do Paraíso desapareceram 

junto ao calor: os lagos congelaram e não revelam nada além da fina camada sólida 

por onde os condenados passam.  

 Na configuração macabra do Inferno, a cultura ocupa o espaço da natureza: 

as isotopias da guerra, da indústria, da construção e das artes aparecem recobertas 

pelas armas, o metal, os edifícios em chamas e os instrumentos musicais; a mão 

humana encosta na obra divina com poder destrutivo e profano; dentro de uma 

estrutura parecida com um enorme ovo, impera o devasso: o vinho e o banquete. 

Em lugar da convivência entre humanos e animais, há a simbiose antinatural: 

homens com pés de aves; bichos asquerosos com corpo de mamíferos, asas escuras 

e rosto humano. A antropofagia reina sobre a ordem religiosa e produz aberrações 

não aceitas por Deus, não planejadas para o plano perfeito da Terra. O espectro da 

morte absorve a humanidade por completo – pela ação cronológica (a ampulheta 

em pedaços, morta), as dores do castigo conduzem, verticalmente, os lascivos ao 

subterrâneo. São assassinados, engolidos, afogados e incendiados; caminham inertes 

e perfurados, em barcos destruídos (à melhor imagem dantesca) rumo à completa 

e inexpugnável escuridão. 
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A oposição caótica 

 

Os versos de Chaucer que abrem este capítulo são de um dos contos escritos pelo 

autor para descrever, com notável acidez, a sociedade medieval inglesa. Visto por 

Bloom como um dos mais importantes nomes da literatura ocidental, o britânico 

criticou nobres, clérigos e plebeus; abordou o sexo proibido, a usura, o pecado e o 

medo espiritual que modulava o comportamento das pessoas em uma realidade de 

grande poder da igreja católica – o fim do século XIV. A estrofe em particular é do 

conto The Manciple’s Tale, do penúltimo segmento da obra. A narrativa, feita em 

versos, relata a história mítica de Apolo, homem virtuoso que, preocupado, vigia 

sempre a esposa com medo de acabar enganado. Apesar da cautela, contudo, Apolo 

descobre por intermédio do animal de estimação, um corvo branco, que a mulher 

cometeu adultério com um homem de menor posição social. Tomado pela fúria, 

por fim assassina a esposa, mas acaba se arrependendo e põe a culpa no corvo, que 

presenciou o adultério. Então, depena o animal e condena-o a viver abandonado e 

a passar o resto da vida com uma plumagem negra. Segundo Chaucer, essa lógica 

mística é a responsável pela coloração peculiar dos corvos até hoje. 

 Figurativizado como um agente da morte e do pecado (a lúxuria da fofoca), 

o pobre corvo constituiu-se, ao longo dos séculos, em um elemento constante de 

obras que visavam a ressaltar abstrações disfóricas. E sempre preto, como explica 

Chaucer: muito depois, Edgar Allan Poe, no célebre poema The raven, recuperou a 

mitologia do corvo para escrever sobre a solidão e a loucura. Mais recentemente, 

em Família Soprano, Christopher fica preocupado ao observar que, na cerimônia de 

iniciação à máfia, um pequeno corvo aparece na janela – interpreta isso como um 

sinal de que algo ruim está prestes a acontecer. Teme que seja morto em breve. 

 Na brilhante história de Chaucer, a mudança narrativa do corvo é posta em 

substância pela conversão do branco em preto. A ave de penugem clara é inocente, 

enquanto a ave escura é profana, maculada. Em um lento processo de estabilização, 

o corvo passou a integrar uma forma de vida: é sempre lançado pelo enunciador 

para recobrir noções negativas – como o mau presságio, sentimento repelido por 

Christopher. E até mesmo Bosch bebe dessa fonte referencial: discretos, os corvos 
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voam pelo universo condenado do jardim das delícias. Sintetizam a pertinência de 

um cânone representativo usado para conferir coerência à magistral pintura. 

 Ao refletir sobre a pertinência atual da concepção clássica – greimasiana – 

de semissimbolismo, Caliandro (2009) lembra que Floch, em meados dos anos 80, 

já argumentava que, na equiparação de categorias de expressão e conteúdo, a ideia 

de absoluta arbitrariedade, base dos sistemas semióticos, cede lugar à situação de 

parcial motivação – que incide sobre os sistemas simbólicos – no semissimbolismo. 

Portanto, põe luz à noção de iconicidade, que aproxima conteúdo e expressão por 

uma relação de proximidade plástica. Fontanille (2005), ao falar de formas de vida, 

assegura pertinência à iconicidade na construção dos estilos sedimentados: uma 

imagem de uma construção é utilizada para referir-se a essa construção devido à 

identificação visual entre a manifestação sensorial e o objeto da realidade. Picasso, 

por exemplo, discute de forma brilhante a iconicidade na série de desenhos “As 

metamorfoses de um touro”; em onze imagens individuais, o pintor parte da mais 

evidente representação do animal, com abundância de recursos pictóricos para pôr 

em semelhança a obra e o real, à mais abstrata ilustração do bovino – que, na final 

gravura, é restringido a poucas linhas pretas sobre a superfície branca. Linhas que 

Picasso define de forma a encontrar a estrutura visual mínima que oponha o bicho 

a quaisquer outros elementos da realidade: mantém, então, o desenho do corpo do 

mamífero de quatro patas e a curvatura do chifre: figuras fundamentais para que 

haja a oposição com a vaca (não chifre), o alce (chifres cônicos) e o búfalo (chifres 

pouco curvados). Também Caliandro, para referendar a discussão acerca da 

pertinência do semissimbolismo como recurso suficiente para analisar linguagens 

não verbais, recorre ao mítico de Cassirer: 

 

...Essa intuição de uma certa forma de motivação transparece igualmente no 
texto citado de Greimas, que, implicitamente, parece situar o semissimbólico 
(e portanto, para ele, toda semiótica plástica) entre, de um lado, a 
representação regida pela arbitrariedade do signo (“uma relaç~o arbitr|ria 
entre o representante e o representado”) e, de outro, a representação icônica, 
em que a imitação do mundo natural se funda sobre uma relaç~o ‘motivada’ 
(Greimas, 2004, p. 77–78). Nesse sentido, o exame de um “texto pl|stico” 
seria, para ele, comparável à análise de um texto mítico, e seria necessário 
postular uma ‘apreensão mítica’ para poder depreender sua significação 
global. (CALIANDRO, 2009, p. 3) 
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 Ainda que não descarte por inteiro a pertinência do semissimbolismo (e não 

é esse o objetivo do artigo que escreve), Caliandro se pergunta sobre a aplicação 

pragmática de categorias opostas – contrárias ou contraditórias – para estabelecer 

paralelos entre os dois planos pela dificuldade em se localizar, na manifestação 

plástica, categorias que se oponham com essa presteza: não é necessário que haja, 

enunciado, o curvo para que haja o reto. Então, é possível que um recurso de 

expressão mantenha um mínimo de motivação parcial – seja com elementos da 

natureza, seja com elementos culturais – no objeto. As formas de vida são recortes 

estilísticos que reúnem estratégias de enunciação que acabam dotadas desse lastro 

(até certo ponto) motivado: recorrente, o preto adquire relação de iconicidade com 

as categorias de conteúdo que recobre. 

 Na complexa pintura de Bosch, são inúmeras as possibilidades de análises 

semissimbólicas. No que concerne a categorias eidéticas (cf. Floch, 1990), relativas 

à forma, como exemplo, identificam-se as diferenças entre os objetos pontiagudos, 

a exemplo dos rabos de animais e das armas, e os objetos curvilíneos – ilustrações 

de humanos. A maior parte dos bichos que figurativizam o perigo e o grotesco, 

como ratos, monstros de várias cabeças e corvos, é pintada em preto, enquanto os 

animais belos, como o unicórnio e o cisne, são de cores claras, como o branco, o 

bege e o verde. Topologicamente (ibidem), quanto ao posicionamento, observa-se 

enorme dispersão de linhas, cores e figuras no painel central – a expressão da vida 

na Terra ocupa por completo o recorte. Porém, no Inferno, quando a humanidade 

sofre as punições e morre, a concentração de imagens se dá no plano inferior; em 

equivalência com categorias do plano de conteúdo, opõe-se a /vida/ (expansão) à 

/morte/ (concentração inferior).  

 No que concerne a esta pesquisa, o foco é a observação das isotopias que 

são reiteradas pela escuridão. Nas linguagens visuais, como a pictórica, sobretudo 

é de ordem cromática (cores, luzes e sombras) a materialização do escuro: o preto 

e a paleta de cores escuras, como o cinzento e o marrom, para obscurecer ou fazer 

opaca uma cena. Todavia, alerta Wölfflin (2010) que os conceitos de obscuridade e 

clareza não estão subjugados à simples disposição de cores. O preto não implica o 

obcuro e o branco não implica o claro – o excesso de luz sobre uma superfície põe 

no escondido os contornos de um objeto, por exemplo. Na obra de Bosch, herdeiro 
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do Renascimento, o desejo pela nitidez completa é notável: mesmo no Inferno, os 

corpos de animais, instrumentos e humanos são modelados com o predomínio da 

forma sobre as cores; muito pouco é dedutível, inferível. A morte aparece pelo jugo 

da espada, das chamas e da carnificina; a escuridão, assim, acaba evidenciada por 

figuras sem o elemento semântico da luminosidade – a noite, a fumaça e as nuvens 

impedem o domínio dos raios solares. Enquanto, na Terra, domínio de Deus, há a 

opção por cores frias e brilhantes (imperam o azul, o branco, o bege e o verde), o 

Inferno – a casa do Diabo – é ilustrado com amplo predomínio de cores quentes e 

opacas, com especial destaque ao preto, ao vermelho e ao cinza (do metal).  

 Nessa oposição entre categorias de expressão /brilho/ e /opacidade/, há 

semelhantes de conteúdo: na Terra e no Paraíso, a plenitude é da vida, do prazer e 

da liberdade: homens e animais convivem e desfrutam da natureza sem punições 

ou amarras. Fiorin (2003) analisa que, no estudo do semissimbolismo, é preciso a 

atenção com o percurso gerativo de sentido por completo, e não apenas com foco 

no nível fundamental e profundo, das categorias semânticas de base no discurso. A 

segmentação da obra de Bosch é uma separação entre as etapas actanciais do nível 

narrativo. Enquanto, na Terra, a humanidade está na ação – o exercício da vida –, o 

Inferno retrata a sanção negativa, o pagamento decisivo pelos pecados. É nessa 

mudança que acontece a conversão do prazer e do pecado em violência, morte e 

perdição. Torna Bosch coerente e reconhecível, então, o paradoxo entre o divino e 

o profano justamente pelo recurso a um estilo sedimentado – e modulado por uma 

motivação parcial – para enunciar; uma forma de vida estável e competente. Temas 

que a escuridão reitera: a morte, a violência (o corte da espada, os corpos ardem 

em chamas, o ataque de monstros a homens), o mal (a isotopia do Inferno), o caos 

(a ruína de construções, a simbiose aberrante entre objetos, humanos e animais, a 

guerra) e a feiura (seres deformados). Isotopias opostas às enfatizadas nos painéis 

do primado do brilho sobre o negro – a harmonia, a paz (não há impedimento à 

exaltação do prazer), o bem (no Paraíso, a figura de Deus é central) e a vida.   
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 Na esteira do raciocínio de Caliandro sobre o semissimbolismo, proponho 

por fim a aplicação dos gráficos de Zilberberg ao jardim profano. Segundo pontua 

Gombrich (2013), Bosch conseguiu, com admirável precisão, assustar a sociedade 

da época ao retratar castigos identificáveis no plano da Terra, como o assassinato e 

a queimação pelo fogo. O homem medieval religioso viu-se condenado a sofrer os 
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martírios de uma existência mundana que ardia na pele – a isotopia do físico vence 

o espiritual. As obras do pintor reiteravam a utilização do preto e de cores escuras 

para evidenciar a morte e a violência (posteriormente, outros mestres fizeram o 

mesmo, como Pieter Bruehgel na obra-prima Triunfo da morte) e chocavam pela 

verossimilhança com a realidade do humano carnal. Com esse intuito, Bosch perfaz 

a passagem, na construção dos painéis, da calma e satisfação ao medo. Nos dois 

primeiros quadros – da esquerda à direita, segundo normativa ocidental de leitura 

– o ambiente da Terra e do Paraíso é dominado pela alegria estampada no rosto 

dos pecadores e pela plenitude de ação. A realização das vontades não encontra 

antissujeitos fortes; a concretização da competência poder-fazer é sublime. Porém, 

na chegada ao Inferno, quando a sanção negativo-pragmática é aplicada, a paz se 

converte em apreensão – modificação que coincide com a mudança no predomínio 

de cores. Quando o claro prevalece, o eixo horizontal é dominante – é a seara do 

conforto do conhecido; já no reinado da escuridão, o susto e o nervosismo ocupam 

o campo de presença com a entrada de uma nova grandeza: o Inferno desempenha 

a função de acontecimento para romper com a estabilidade da vida. Se o Paraíso e 

a Terra são quase idênticos do ponto de vista cromático, é no fim da jornada 

humana que ocorre o choque e a elevação da atonia anterior.   

 Tonicidade, como já se explicou, é uma das subcategorias da intensidade e 

representa um paradoxo, uma ruptura de qualquer ordem caracterizada por um 

aumento: na passagem do Paraíso para a Terra, a estabilidade expressiva é latente. 

Tempo e espaço estão dilatados, o andamento é estável e a atonia predomina. No 

Inferno, a subversão leva a uma escalada intensa – e Zilberberg (2011), ao falar da 

revoluç~o sobre a atonia, recorda com pertinência Deleuze, que no livro “Diferença 

e repetiç~o” proclama a intensidade intrínseca { diversidade: “Todo fenômeno 

remete a uma desigualdade que o condiciona. Toda diversidade e mudança remetem 

a uma diferença que é sua raz~o suficiente.” (Deleuze, 2006, p. 313). Tensão e 

semissimbolismo se unem em um gráfico articulado que, como busca Caliandro 

(2009), objetiva ampliar as potencialidades do semissimbólico com vistas a uma 

aplicação pragmática. A eficaz construção do efeito de nervosismo e surpresa no 

enunciatário se deve aos recursos estratégicos da forma de vida em que a obra de 

Hieronymus Bosch se insere. 
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 Do mesmo modo, é factível aplicar ao jardim das delícias a formulação de 

Zilberberg para a avareza como forma de vida. Autor do Renascimento, o flamenco 

Bosch esmera-se em estruturar um panorama completo da constituição humana; 

as centenas de personagens retratadas – primeiro, pecando; depois, sofrendo – dão 

um caráter universal ao quadro. Não é apenas um único indivíduo (ou um grupo) 

que peca e sofre, mas qualquer humano. Ao prolongar o desenvolvimento da vida 

desde a pré-vida, da Criação, ao pós-vida, a morte, o artista demonstra que, assim 

como a avareza, a existência subsume uma forma de vida. Se, na extensidade, há a 

expansão em perspectiva cronológica e espacial (o retrato de cada etapa da vida), 

na intensidade a própria reversão do estágio de atonia na chegada ao Inferno dá o 

valor de absoluto, porque o julgamento final pela morte é a única sanção em que 

podemos desembocar. Não existe alternativa. No discurso religioso – portanto 

mítico, segundo Cassirer – o percurso narrativo da humanidade é fixo e pessimista. 

Assim como o percurso do avarento, sempre insatisfeito com o acúmulo. Para que 

o retrato expressivo da existência e da inevitável perdição seja assustador e nítido, 

Bosch não vê melhor saída que estabelecer um contraste cromático entre a vida e a 

morte: a oposição claro versus escuro desempenha a alternância de estágios que 

são incompatíveis – e dos quais jamais se pode escapar.    
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 A contiguidade entre o absoluto e o universo, reflexiva do estilo de Bosch – 

como visto no quadro “Os sete pecados capitais”, j| abordado – ilustra a junção da 

ideia de formas de vida com as relações semissimbólicas e a Tensividade. Esta 

primeira análise de um objeto canônico busca evidenciar como certas categorias 

abstratas do plano de conteúdo aparecem recobertas pela escuridão. Nas próximas 

quatro análises, intento esmiuçar como as mesmas categorias novamente 

reaparecem a partir da configuração do escuro (do preto, especialmente) em 

objetos de outros períodos e estilos, mas que permanecem sob a esfera de uma 

forma de vida muito cristalizada. E retornam a morte, a violência e a maldade; com 

a adição, entretanto, de outras isotopias igualmente disfóricas, como a solidão. 
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 A peleja do diabo com o dono do céu 

 

“Bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres,  
nos homens. Até: nas crianças – eu digo. Pois não é ditado:  

“menino – trem do diabo”? E nos usos, nas plantas, nas águas,  
na terra, no vento... Estrumes. 

... O diabo na rua, no meio do redemunho...” 

Grande Sertão: Veredas, João Guimarães Rosa 

 

Na ficção mágica de Guimarães Rosa, a isotopia do escuro expõe o norte dos limites 

da crença do questionador Riobaldo. Se, ainda no começo do romance, o sertanejo 

assume postura firme para reverberar que o diabo – agente absoluto das coisas 

más – não roda livremente pelo mundo, mas apenas preso ao corpo dos homens 

dos “avessos”, em outras partes do glorioso romance o protagonista se preserva 

em absoluta cautela frente à escuridão. Até porque, como reconhece, as vistas do 

diabo são da ordem do preto, do oculto, do breu, conservadas em uma atmosfera 

de mistério e incerteza. Então, com a sabedoria dos anos de sertão, Riobaldo vê de 

soslaio os sinais do mal e do perigoso na realidade árida do Nordeste. Temente, 

olha os dedos pretos dos jagunços, ladrões e assassinos; caça nos espaços da vista 

por índices da presença do diabo, do que-diga. Reconta, em maravilhosa passagem, 

que à “noitinha, os morcegos pegam a recobrir os bois com lencinhos pretos. 

Rendas pretas defunteiras” (Rosa, 2008, p. 130). O preto é da ordem do luto, do 

capeta e da violência estampada na face rústica dos jagunções. 

 Todavia, não é só de perícia que vive a mitologia de Riobaldo. O inquieto e 

inseguro sertanejo indaga sobre a existência do divino e do profano, corre atrás da 

origem das coisas e, receoso sobre o que não consegue compreender e observar, 

posta-se no limiar da noite e do apagar das luzes. Sofre por antecipação de ciladas 

e encruzilhadas porque não distingue nada na absorta escuridão do sertão. A visão 

bloqueada, o escuro que acolhe o perigo e o desconhecido. Tanto que, em versos de 

pura paixão e admiração por Diadorim, resigna ao domínio da luz a segurança que 

emana da presença do companheiro:  

 

Vi como é que olhos podem. Diadorim tinha uma luz. Reponho: em tanto já 
estava noitinha, escurecendo; aquela escuridão queria mandar os outros 
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embora. O que Diadorim reslumbrava, me lembro de hei-de me lembrar, 
enquanto Deus dura. (ROSA, 2008, p. 580) 

  

 A escuridão do imprevisível e oculto, que assombra Riobaldo, não é apenas 

inerente ao plano de expressão, como um oposto à luminosidade. É semântica e 

metafórica, a exemplo da escuridão que circunda o princípio da incerteza do gato 

de Schrödinger: uma cegueira sinestésica que se converte em receio e curiosidade, 

como a cegueira violenta que oprime o condenado do conto de Poe, “O poço e o 

pêndulo”, e conduz o homem { loucura dentro de uma cela sem qualquer fiapo de 

luz. Também como a cegueira de espírito que desempenha o papel de destinador 

na jornada melancólica do cavaleiro Antonius Block, protagonista de O sétimo selo 

(1957), de Ingmar Bergman, interpretado por Max von Sydow. Retornado das 

Cruzadas, jornada histórica e religiosa que levou milhares de cristãos ao Oriente na 

Idade Média, o nobre sueco volta a uma Suécia desolada pela peste negra e pelos 

arroubos de purgação: clérigos definem o flagelo do açoite para afastar o diabo e 

curar a praga dos ratos, queimam aleatoriamente mulheres jovens supostamente 

possuídas pelo mal. Perseguido pela morte que vinha pela espada na guerra santa, 

Block reencontra um país árido e igualmente dominado pelo espectro da morte, 

em que a busca pela sanidade equivale à busca pela sobrevivência.  

 Tal qual o Quixote de Cervantes, o pragmático cavaleiro é acompanhado por 

um escudeiro cético e bonachão, Jöns (Gunnar Björnstrand), que não mantém com 

o oculto a relação de apreensão do mestre. A dupla peregrina pelo país até voltar 

ao castelo de Block, mas, ainda no início da viagem, vestida em preto e com o rosto 

branco e pálido, a figura da morte, emulada pela própria Morte (em notável caso de 

sincretismo) actante, surge do vazio para emitir o aviso: chegou a hora de Block, 

que não aceita perecer enquanto não encontrar um sentido para a vida e notar a 

presença de Deus nos acontecimentos mundanos. Por isso, propõe o desafio: jogar 

uma partida de xadrez contra a Morte para que, enquanto não haja o xeque-mate, 

realize enfim o propósito de iluminar as dúvidas racionais que nutre sobre a vida. 

Posteriormente, Block aceitará o destino inevitável. 

 Enquanto viaja com Jöns, o protagonista conhece vários personagens: Mia 

(Bibi Andersson) e Jof (Nils Poppe), casal de artistas itinerantes que é liderado por 

Jonas (Erik Strandmark), um habilidoso ator e conquistador amoroso; Plog (Ake 
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Fridell), o ferreiro que anda à procura de Lisa (Inga Gill), a sedutora e infiel esposa 

– que comete adultério às escondidas com Skät –; a jovem menina (Maud Hansson) 

que é queimada na fogueira por bruxaria; e uma mulher de aparência frágil e que 

nunca fala (Gunnel Lindblom), contratada por Jöns para servir de criada. Também 

reencontram o desonesto Raval (Betil Angberg), clérigo que induziu Block a partir 

nas Cruzadas, dez anos antes do período em que se passa o filme, e que rouba itens 

valiosos de cadáveres para revender. 

 Ao longo do périplo da dupla, que aos poucos é acompanhada pelos demais 

personagens, a Morte e Block se reencontram para alguns lances do jogo. Enquanto 

isso, o nobre persiste na incerteza sobre o papel divino na realidade e não obtém 

resposta frente aos absurdos que vislumbra. É quando, movido por um desejo de 

redenção, busca enganar a Morte para, ao menos, salvar o bondoso e apaixonado 

casal de artistas, pais de um lindo bebê chamado Mikael. Por fim, após uma longa 

noite de chuva, vento e raios, Jof e Mia escapam – por momento – da foice letal, mas 

o restante de homens e mulheres acaba consumido pela cobrança inerente à raça 

humana: eles chegam ao castelo de Block e encontram a esposa do cavaleiro, Karin 

(Inga Landgre); depois de um jantar, no qual é recitado um excerto do livro bíblico 

da Revelação (Revelação 8:1), a Morte aparece do breu para levá-los ao submundo. 

E Block, j| cansado pela busca incessante por respostas, pede desesperado: “Deus, 

Você que está em algum lugar, que deve estar em algum lugar... Tenha piedade de 

nós, Deus! Tenha clemência! Apareça da escurid~o em que se encontra!” A jovem 

muda, contudo, quebra o silêncio para encerrar: “Est| acabado”.  
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Triunfo da Morte 

 

Em artigo sobre autorretratos de Tarsila do Amaral, Teixeira (2004) – que não fala 

de Block, mas é como se falasse – reflete sobre a natureza do saber científico e, com 

postura otimista, argumenta que a construção de metodologias como a semiótica 

frutifica a partir dos fragmentos e dúvidas relativas aos princípios e fundamentos 

em que essas metodologias se baseiam. Que o desconhecimento e a incerteza são 

inerentes ao sentido, dotado de uma bela imperfeição que objetiva a ruptura com a 

inércia. Em outro artigo, de análise de dois cartazes de cinema, realiza a mesma 

reflexão filosófica: “O percurso do homem no mundo é assim mesmo: um percurso 

de golpear o contínuo, instaurando sentidos” (Teixeira, 2008, p. 172). 

 Essa “aparência imperfeita do sentido” (idem, 2004, p. 234), para Teixeira, 

ganha um corpo de coerência quando se aplica a semiótica – e seus métodos de 

análise – aos atos enunciativos que, já lembrava Fiorin (2004), fazem com que o 

sujeito se inscreva no mundo. Todo objeto semiótico é um ato enunciativo, é fruto 

de uma enunciação e do recorte de contínuos e fragmentos da realidade por parte 

desse sujeito. Nessa circunstância, o estudo dos processos plásticos – destinados a 

linguagens não verbais – e, portanto, das categorias de expressão que se articulam 

nos discursos, como a categoria cromática, perfazem o caminho que conduz à 

imersão completa no objeto. É a partir desse mergulho, que não intenta recuperar 

no enunciado os elementos de gênese, “história pessoal de vida” (Teixeira, 2004, p. 

234), mas sim reconstruir as estratégias de enunciação, que o semioticista busca 

recuperar os meandros da memória, da cultura e da sociedade que são resgatados 

justamente no discurso, conforme reflete Barros (2005). A relativa escuridão que 

move o semioticista mantém a fertilidade que subverte e recicla o cânone: 

 

Acolher, para elaborar como discurso, os universais semióticos e os produtos 
da história, integrá-los como interdiscursos à combinatória intradiscursiva 
gerada pela ilusória subjetividade de um enunciador. (TEIXEIRA, 2004, p. 234) 
 

 É movido pela curiosidade, a escuridão racional, que o pragmático Block 

duela com a Morte em um jogo de xadrez de vencedor antecipado. Ele sabe que não 

pode vencê-la para sempre, embora alimente o sonho de descobrir a eternidade do 

Paraíso – no fim, Jöns satiriza o medo do patr~o: “Na escurid~o em que você afirma 
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que Deus está, não há ninguém para ouvir seus lamentos. Eu poderia purgar suas 

preocupações sobre a eternidade, mas agora n~o h| mais como”. Essa escurid~o de 

conteúdo, logo, desempenha a função de destinador na narrativa de Block, dotado 

de um querer-saber articulado com um poder-saber. Na performance, o constante 

jogo de xadrez adia a realização da sanção; Block espera que, assim, seja positiva e 

que entre em conjunção com o objeto-valor – a paz de espírito, a ciência a respeito 

da vida. Não consegue, e acaba encoberto pela morte preso à mesma escuridão. 

 O duelo entre a vida e a morte e a claridade e a escuridão está no centro das 

oposições fundamentais do filme de Bergman, que desenvolveu cuidadoso estudo 

da cultura medieval – figuras, relações sociais, conceitos difundidos – ao construir 

o cenário da peste durante as Cruzadas. Com esse propósito, recorre a formas de 

vida estilizadas que recobrem as estratégias de expressão: a principal, o paradoxo 

/branco/ e /preto/, que desemboca em /luminosidade/ e /obscuridade/. Também 

atenta a uma reconstrução figurativa muito eficaz para ilustrar os personagens – 

do mítico, como a morte, e do real, como os artistas. O ferreiro, por exemplo, surge 

com roupas sujas, mãos enegrecidas e um enorme martelo nas mãos, e os atores 

usam vestimentas icônicas, como a do bufão, e fantasias com figuras: chifres, penas 

e garras; além dos instrumentos musicais, como a flauta e o alaúde. Ilustrando uma 

lógica medieval, dominada pelo cristianismo, Bergman acaba retomando figuras do 

painel assombroso de Bosch, e o escuro recobre as mesmas abstrações disfóricas – 

em especial a morte, que centraliza na obra uma querela contra a vida e a antítese 

entre a compreensão e a incompreensão.  

 Logo no início do longa, Block sorteia as cores das peças que são usadas no 

jogo, e a Morte fica com as peças pretas. Sarc|stica, lança: “Acho apropriado para 

mim”. Dotado de longas roupas negras, a Morte possui uma p|lida face branca, que 

destoa do restante da personagem pelo caráter de mobilidade. Enquanto as vestes 

permanecem quase imóveis, estendendo-se aos pés, o rosto pálido – e a palidez é 

uma figura da morte, da perda da vitalidade – se mexe no contato com os homens, 

assim como as luvas negras que cobrem as mãos e pouco aparecem. É na vívida e 

macabra articulação de expressões faciais que a Morte mostra-se animada e exibe 

espanto, satisfação e irritação. É possível até buscar uma relação semissimbólica 

entre as categorias /mobilidade/ versus /imobilidade/ e vida versus morte.  
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 Aliás, a dualidade entre o branco e preto, que marca a figurativização, é 

recorrente em representações da morte, como uma lembrança de que é intrínseca 

à vida, ainda que haja uma relação lógica de contrariedade entre ambas. Herdeiro 

de formas de vida, Bergman inspira-se em antigas configurações para filmar. Entre 

as quais uma pintura que é referida em um curto diálogo com a Morte, que 

pergunta a Block como soube da habilidade do algoz no xadrez: “Vi em pinturas”, 

responde o cavaleiro, aludindo a um afresco de uma igreja sueca na vila de Täby – 

em 2004, em documentário, o próprio Bergman falou da pintura (ainda que não 

seja preciso escutá-lo para estabelecer um paralelo intertextual).  

 

 

Afresco da Morte jogando xadrez em igreja sueca, datado do fim do século XV 

  

 Ainda que não se escape do branco – no Tarô medieval, a morte é retratada 

como um paladino de armadura negra que anda sobre um cavalo alvo –, é no preto 

que a Morte se desenvolve. As vestes negras usadas pela personagem são usadas 

por um pintor para desenhar o percurso da humanidade em uma capela visitada 

por Block e Jöns – de novo, a morte é figurativizada de modo canônico, com a face 

de um esqueleto (crânios aparecem ao longo do filme inteiro), a enorme foice e as 
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roupas escuras, com um capuz cobrindo o rosto. E o pintor ironiza: “Um cr}nio é 

mais interessante que uma mulher nua”, referindo-se ao implacável medo humano. 

 

 

 

 Outra referência passível de captura pelas intermitências do filme deriva de 

um dos primeiros registros da morte personificada no cinema – e justo no cinema 

sueco, do mestre Victor Sjöstrom, de quem Bergman é assumido aprendiz. Na obra 

muda A carruagem fantasma, de 1921, um funcionário da morte é personificado 

por um vulto de capuz negro e foice. Transparente, a personagem é incorporada 

por um humano que falecera recentemente e, de forma incessante, busca, do alto 

de uma carruagem velha conduzida por um cavalo esquelético, as novas vítimas 

que sucumbem à realidade inevitável. 

 

 

Imagem do filme  A carruagem fantasma 
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 Na mitologia do filme, o encarregado de recolher os mortos, a cada ano, é o 

último humano a morrer em 31 de dezembro, à meia-noite. Então, por 12 meses o 

infeliz defunto precisa cumprir com as obrigações com a morte – só então poderá 

descansar em paz. Na película, a carruagem fantasma só aparece à noite ou durante 

o anoitecer, sempre protegida pelas sombras; no filme de Bergman, a morte não se 

restringe à noite, mas é nas horas de baixa iluminação solar e nos ambientes sem 

luminosidade – como florestas densas – que surge frente a Block para jogar. Brota 

da sombra, sem prenúncio, protegido pela escuridão; em uma floresta, leva Jonas, o 

pecador, para o submundo; no castelo, emerge de um corredor negro; na capela, 

engana Block, coberto pelo capuz negro, em um escuro confessionário. Figura da 

escuridão, a noite funciona como um adjuvante para a Morte. 

 Na última cena, o contraste entre o brilho cromático da manhã e a sinistra 

atmosfera do escuro é ainda mais evidenciada. Salvos por Block, os artistas lutam 

sozinhos contra uma densa chuva, em uma floresta sem luz, à noite, e receiam pela 

chegada da Morte – que, enquanto isso, perpetra a recolhida dos outros no castelo. 

Jof, com medo, proclama: “É o anjo da morte, e é enorme!”. Observando que o sol 

voltou a raiar e os pássaros cantam, Jof relaxa e reflete, olhando ao fundo de uma 

colina: “Vejo eles, Mary! Ao fundo, contra o céu nublado e chuvoso. Todos est~o: o 

ferreiro e Lisa, o cavaleiro, Jöns, Raval (morto pela peste) e Jonas Skät. E o estrito 

mestre, a Morte, ordena-os a dançar. Deseja que segurem as mãos e sigam a dança 

em uma longa fila. À frente, segue o mestre, com a foice e a ampulheta.” Finaliza, 

depois, com a frase: “Eles se afastam da aurora em uma dança solene para longe, 

para regiões escuras...” 
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 No belíssimo corte, a silhueta das personagens é moldada pela oposição do 

preto contra o cinzento. E a figura da morte, visível pelo formato pontiagudo da 

foice, não é a única banhada apenas em preto. Todos os demais, agora mortos, são 

vistos pelo mesmo prisma cromático. Todos possuem a mesma identidade visual: o 

artista, o ferreiro, o cavaleiro, a adúltera, o ladrão e o escudeiro sucumbiram, no 

fim, à mesma constituição da Morte, habitante de uma localidade em que o negro 

do solo é pleno e a aurora está longe. Cobertas pela escuridão, as silhuetas fazem 

contraste com a profusa luminosidade brilhante da família de artistas, que mantêm 

um valor semântico oposto à morte: a vida. Novamente, a relação semissimbólica é 

estabelecida – agora, para evidenciar a sanção diferenciada.  

 Na interseção entre o predomínio do escuro e do claro no filme, acontece a 

mesma oposição no plano do sensível. Enquanto as personagens andam pelas vilas 

e convivem em ambientes iluminados pelos raios solares, a sensação é de conforto. 

Porém, quando os ambientes são fechados e a noite ressurge, há a perspectiva da 

iminência da morte – que pode ou não aparecer. Outro paralelo ocorre entre as 

isotopias da solidão e da coletividade; a Morte só se manifesta – até a cena final – 

quando as vítimas estão sós. Assim acontece com Jonas e nos encontros com Block. 

Transportado para o gráfico tensivo, o paradoxo possui constituição parecida com 

a do painel de Bosch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensidade 

Extensidade 

Escuridão > Claridade 

Solidão > Coletivo 

Claridade > Escuridão 

Coletivo > Solidão 
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 Além da recorrência isotópica da morte, que ocupa por inteiro o filme, e da 

relação semissimbólica que é passível de nota com a solidão, vale ressaltar outras 

duas referências ao preto que recobrem abstrações disfóricas: a primeira é a magia 

negra, o mal em que se refugiam os soldados para afastar o diabo da mulher que 

acaba condenada por bruxaria. Eles criam uma mistura de péssimo cheiro que une 

o sangue e o líquido amargo da bile de um cão negro. É curiosa a escolha por um 

animal preto: a coloração do cão, oposta às demais cores, desempenha um papel de 

poder; é preciso dilapidar os órgãos de um cachorro preto para que o mal fique 

neutralizado. Cães brancos, azuis ou verdes não obteriam o mesmo efeito. 

 A segunda referência é, na verdade, uma outra reiteração da morte a partir 

da emulação, por homens, de figuras canônicas. Na procissão que ilustra a paixão 

de Cristo e o autoflagelo dos doentes pela peste, sentinelas religiosos cobrem-se 

em roupas negras, imersos em densa fumaça, e seguram crânios. Figurativizando a 

morte, a humanidade busca a conjunção com um objeto-valor rígido: a clemência 

eterna, a purgação dos pecados que fazem com que o castigo divino chegue mais 

rápido, na forma de uma praga impiedosa.  

 

 

 

 O objeto-valor de Block é o mesmo de qualquer humano manipulado – por 

intimidação e sedução, sobretudo – pelo destinador cristão: a eternidade em paz. 

Como programa de uso, atalho para a concretização do plano, os homens de fé se 
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submetem à vontade divina para que a vida na Terra dure o suficiente. Também há, 

contudo, o componente do medo, um poderoso adjuvante que acelera a conjunção 

final com a morte, porque catalisa o cumprimento dos programas de uso que são 

exigidos para que a plenitude seja alcançada. Na situação particular do cavaleiro, o 

medo atua como um adjuvante para que o último programa de uso – descobrir se 

há, de fato, uma entidade sobrenatural regendo a existência – seja completado 

(“Nós fazemos do nosso medo um ídolo e chamamos de Deus”, confessa Block). Se 

houver conjunção com esse programa, então Block finalmente descobre o sentido 

da vida e pode morrer em plenitude. Ao longo da narrativa, porém, há um câmbio 

de planos: Block busca, antes do julgamento final, fazer uma última ação válida e, 

de forma astuta, encontrar o sentido da vida em uma boa ação: salvar a família de 

artistas. Consegue esse programa de uso (microetapa da narrativa principal), mas 

deixa a Terra sem a certeza de que haverá uma metafísica realidade na escuridão. 

 Na análise de O sétimo selo, busquei enfatizar, como na pintura de Bosch, as 

isotopias abstratas que são manifestadas pela escuridão. A obra de Bergman é 

riquíssima em minúcias que não fazem parte do escopo deste projeto – a análise de 

que a única salvação é a arte, visto que apenas a família itinerante sobrevive, por 

exemplo. O foco se concentra no escuro – no preto, no sombrio, no oculto. Assim, 

busquei mostrar que abstrações semelhantes que saltavam do jardim das delícias 

novamente apareceram no filme. Temas disfóricos, como a morte, a solidão e o 

mal, mas ainda um de natureza dúbia, que é a escuridão como incerteza. Atraído 

pela dúvida, a dúvida metafórica que conduz a ciência, Block busca solucionar os 

dilemas da vida; de forma simultânea, a atratividade da incerteza possui conotação 

eufórica e disfórica, porque o incerto é do mesmo modo assustador. Essa premissa 

é sintetizada com precisão pelo próprio cavaleiro, que, em resposta ao confessor (a 

Morte, oculta), afirma que a humanidade não escapa de pensar sobre a morte e o 

nada eterno no fim da jornada na Terra: “Até que eles se encontrem no limite da 

vida e vejam a escurid~o”.  
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Sob o domínio do mal 

 

When he rides, my fears subside 
For darkness turns once more to light. 
Through the skies, his white horse flies 

To find a land beyond the night. 
 

Once he wore grey, he fell and slipped away 
From everybody’s sight 

The wizard of them all, came back from his fall 
This time wearing white 

 
Nimrodel/The Procession/The White Rider, Camel 

 

O quadro de Bosch preza uma construção alegórica da realidade, na qual seres de 

várias cabeças e animais em mutação com humanos coabitam a Terra, recoberta 

por formas geométricas antinaturais – árvores que emanam galhos pontiagudos e 

objetos cilíndricos; porém, para que consiga o efeito de assombro, o pintor precisa 

sustentar, no âmbito do plano de expressão, uma estratégia nítida – e, no plano de 

conteúdo, figurativizar o prazer, o pecado e as abstrações disfóricas do Inferno 

com uma concretude lancinante. Lança o escuro e o claro para irradiar o paradoxo 

entre os dois universos da vida: ou seja, ainda que haja subversão do realismo, as 

formas de vida que recobrem uma ideia de realidade acabam emuladas para 

refletir o que, nas palavras de Wittgenstein, se constitui em uma “concord}ncia na 

linguagem”.  

 No caso de “O sétimo selo”, a construç~o figurativa desenhada por Bergman 

é inteira da ordem do real, com atenção fixa em elementos medievais para recobrir 

o universo caótico confrontado por Antonius Block. Com a exceção da Morte. Tema 

abstrato, a morte que interage com os homens é surreal, mas é concretizada por 

um conjunto de recursos cromáticos e isotópicos. O preto, sobretudo.  

 Com igual objetivo, a arte que se propõe inteira no plano do fantástico, a 

exemplo da literatura infanto-juvenil – histórias de bruxos e fadas, elfos e dragões, 

deuses e demônios –, ainda que explore, no reverso de Bergman, o inexistente, se 

prende a correlatos reais. O dragão de A bela adormecida é dotado de escamas de 

répteis, dentes afiados, asas ameaçadoras; a bruxa que serve a maçã à Branca de 

Neve utiliza sortilégios macabros para produzir um alimento letal; porém, cobre-se 

de preto para personificar o mal; usa, nos feitiços, órgãos de morcegos, serpentes e 
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ratos, animais que recobrem o ocultismo e, inclusive, aparecem no painel de Bosch. 

Sempre haverá uma reiteração canônica para desenhar o percurso semântico das 

obras (ainda que seja o anticanônico, que rejeita o cânone); a enunciação parte de 

formas de vida para obter eficiência e muda apenas no nível do figurativo: a guerra 

– abstrata – em um filme sobre o Vietnã é concretizada por metralhadoras, facas e 

bombas; em um conto infantil, surge como varinhas de condão e magias. 

 De acordo com Cassirer (2011), o intervalo entre o mítico e o racional, por 

mais abstrato que se configure, sempre é alicerçado na realidade. Wittgenstein (cf. 

2012), ao abordar a noção de jogos de linguagem, determina essa constituição 

como objetivo essencial da própria ideia de linguagem – a mediação da realidade. 

Aristóteles, ao rejeitar a separação platônica entre o mundo das ideias e o mundo 

real, material (cf. Marcondes, 2006), inicia esse raciocínio; e uma reprodução 

canônica da dualidade entre os dois sábios gregos é observada no afresco A escola 

de Atenas, de Rafael, no qual a dupla aparece no centro da enorme pintura.  

 

 

Detalhe de afresco A escola de Atenas, de Rafael Sanzio 
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 Idosos, os dois cânones filosóficos opõem-se no plano semissimbólico: 

enquanto Plat~o aponta para cima, para o “mundo ideal”, o “real” aristotélico é 

indicado no centro, da Terra concreta. Rafael, de modo magistral, usa uma 

estratégia de enunciação para revestir de realismo o paradoxo entre Platão e 

Aristóteles. Essa estratégia é chamada por Barros (2005) de ancoragem: 

 

Trata-se de atar o discurso a pessoas, espaços e datas que o receptor 
reconhece como “reais” ou “existentes”, pelo procedimento sem}ntico de 
concretizar cada vez mais os atores, os espaços e o tempo do discurso, 
preenchendo-os com traços sensoriais que os ‘iconizam’, os fazem ‘cópias da 
realidade’. (BARROS, 2005, p. 58) 

 

 Na bela composição do grupo britânico progressista Camel, conta-se a lenda 

de um mago que, poderoso, converte a escuridão em luz sobre um cavalo branco e, 

após sofrer um golpe e “cair”, retorna ao mundo despido das vestes cinzas, agora 

em branco. Este mago é Gandalf, o célebre personagem criado por J. R. R. Tolkien 

para a série de romances sobre a Terra-média, o universo fictício em que ocorrem 

obras como O hobbit e a saga O senhor dos anéis. Na concepção de Tolkien, que foi 

ainda ensaísta e linguista, os homens convivem na Terra-média com hobbits e 

outras criaturas fantásticas, como elfos, anões, goblins e orcs – os repugnantes e 

feios seres controlados por Sauron, o senhor do escuro e inimigo da vida plural. 

Ilustrado por Tolkien como corrupto, ambicioso e cruel, Sauron é o lorde do mal, 

uma entidade de poder quase invencível e que, com astúcia, dribla a morte e visa a 

dominar as raças da Terra-média por completo, subjugando-as aos seus desejos. 

Quer a destruição do mundo dos homens, que lutam pela liberdade e são ajudados 

por Gandalf, um idoso senhor dotado de absoluta bondade e sabedoria e que veio 

ao mundo para evitar a vitória das forças profanas. 

 É uma realidade de mágica, criaturas inexistentes e figuras sem paralelo na 

concretude da Terra, como os enormes dragões e Balrog, o demônio de chicote que 

acaba levando Gandalf à escuridão em combate nas minas de Moria. Mas Tolkien 

n~o foge por completo do “real”: a ancoragem usada pelo autor é feita na plenitude 

de figuras – os homens são retratados pela cultura medieval, andam sobre cavalos 

e dividem-se em fazendeiros, ferreiros e soldados. Os alimentos são reconhecíveis 

– as florestas são cobertas de árvores e plantas, as roupas são reais, assim como a 

água. O irreal é adaptado do real, como as aranhas monstruosas, os ents, árvores 
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falantes, e os wargs, criaturas cruéis que se assemelham a lobos. E as forças do bem 

são cobertas pela luz e pelo branco, em contraste com as forças do mal, de Sauron, 

j| definido como o “senhor do escuro”. 

 Tolkien vendeu mais de 500 milhões de livros no mundo inteiro e inspirou a 

produção de vários filmes de sucesso. Entre 2001 e 2003, Peter Jackson adaptou O 

senhor dos anéis em sequência: na última obra, O retorno do rei, finaliza o épico 

com a batalha final entre Mordor e a coalizão da liberdade, a destruição do anel do 

poder – instrumento criado por Sauron para dominar as outras raças – e a chegada 

de Aragorn, herói humano, ao reinado de Gondor, a grande casa dos homens na 

Terra-média. Nesta pesquisa, detenho-me em uma curta cena de O retorno do rei, 

obra de 2003, para analisar a explícita oposição cromática entre branco e preto 

com o objetivo de reiterar abstrações de euforia e disforia. 

 Na cena, que ocorre entre 01h12m e 01h14m na edição estendida do filme, 

um grupo de cavaleiros de Gondor foge de Osgiliath, dominada por orcs do mal, e 

corre para o refúgio em Minas Tirith, a cidade branca e capital de Gondor. Na vasta 

planície, são perseguidos por alguns nâzgul, monstros a serviço de Sauron – aves 

aladas gigantes, com o corpo negro, garras enormes e dentes afiados e que emitem 

um som ensurdecedor. Os nâzgul são guiados pelos espectros do anel, os nove reis 

humanos do passado que sucumbiram à corrupção de Sauron e, depois de mortos, 

acabaram invocados a serviço do senhor do escuro. São invisíveis e usam vestes 

negras e armaduras rígidas para que sejam identificáveis. Três dos espectros são 

vistos na planície de Pelennor, que circunda Minas Tirith. 
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 Enquanto os nâzgul fazem ataques sucessivos aos cavaleiros, que buscam 

desviar e chegar a salvo em Minas Tirith, Gandalf (Ian McKellen) parte da cidade 

branca, montado em um lindo cavalo branco, Shadowfax – da raça dos mearas, os 

mais poderosos cavalos do mundo – e, munido de um cetro branco, em vestes 

brancas, com cabelos e barbas brancas, parte pela planície e solta um poderoso 

raio de luz para repetir os nâzgul. Posteriormente, leva em segurança os homens, 

liderados pelo capitão Faramir (David Wenham), aos portões de Minas Tirith. 
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 Como prefacia a música do Camel, Gandalf, antes de virar o mago branco, 

vestia-se em cinza. Como um dos cinco feiticeiros da ordem que foram mandados à 

Terra-média como reguladores do bem e da vida, Gandalf estava em segundo lugar 

na hierarquia, atrás de Saruman, o sábio – que, desejoso do anel do poder e com 

ambição de reinar no mundo ao lado de Sauron, voltou-se contra os homens e elfos 

e acabou destituído pelas forças que regem o universo. Então, Gandalf incorporou 

as vestes brancas do mais alto posto da ordem – na escalada cromática, o cinza está 

para a /sabedoria e poder/ assim como o branco está para /a maior sabedoria e o 

maior poder/. No começo do filme, Saruman é morto após perder os poderes, 

punido por Gandalf, o principal emissário do bem na luta contra Sauron, os orcs e 

homens corrompidos e os espectros. 

 Na cena, o domínio da narrativa se divide: nos iniciais 30 segundos, a fuga 

dos cavaleiros é atrapalhada pelos nâzgul, em um ambiente de escuras nuvens – 

que ofuscam o azul do céu e a luz do sol. A montagem rápida, de sucessivos cortes, 

acentua o drama dos cavaleiros, que são atacados com crueldade; do oposto lado 

da planície, enquanto isso, Gandalf corre desesperado (a única fala durante a cena 

é “Veja! É o cavaleiro branco!”, falada por um cidad~o qualquer). Os cortes que 

visualizam Gandalf são mais longos que os do ataque dos nâzgul, dando a ideia de 

lentidão contra a velocidade dos espectros. Na metade da cena, porém, o mago alvo 

aproxima-se o suficiente para soltar o raio de luz do cetro – exatamente no ponto 

no céu em que as nuvens negras cedem lugar à luminosidade do azul. É o domínio 

do bem que resta contra o domínio do mal.  
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 No nível narrativo, há o conflito entre o programa de Gandalf – resgatar os 

homens – e o programa dos espectros – matar a maior quantidade possível. Temas 

variados se articulam nos dois lados: morte versus vida, violência versus paz, perigo 

versus segurança. A isotopia do bem versus mal é reiterada pelos valores emanados 

pelos dois lados: os nâzgul mordem, machucam, maculam e matam; Gandalf busca 

o oposto – repelir, defender, acolher, proteger. Esses valores recobrem, no cânone, 

a maldade e a bondade e são enunciados pelos prismas cromáticos: preto para as 

forças do mal; branco para as forças do bem. Além da oposição entre as isotopias 

de beleza e feiura – os nâzgul possuem linhas desconexas e repulsivas, com dentes 

incongruentes, formas grotescas, e Gandalf é harmônico, com feições humanas, o 

cavalo branco é vistoso e o cetro é construído com apuro geométrico. A luz opera 

como um antissujeito impenetrável e afasta os vilões, que retornam às sombras em 

que estão confortáveis. Outra oposição semântica que põe a luminosidade contra a 

escuridão na peleja entre o bem e o mal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Passa, obrigatoriamente, pelo revestimento de nível discursivo a concretude 

dos programas narrativos supramencionados. Para salvar os homens, Gandalf usa 

um bastão branco, a velocidade do cavalo branco e a habilidade com magia. Já os 
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nâzgul dizimam os cavaleiros com a violência, o instrumento para obter conjunção 

com o objeto-valor. O mago, porém, evita essa conjunção e consegue salvar parte 

do destacamento, uma salvação eufórica que aparece pelo domínio cromático da 

claridade sobre a escuridão no fim da cena (a cidade branca aparece imponente do 

lado direito do corte). 

  

 

 

 Quando Peter Jackson opta pelo recuo na utilização da câmera e mostra um 

panorama geral da planície, exibe com evidência a oposição cromática entre claro e 

escuro. Os nâzgul limitam-se ao plano das sombras escuras que circundam Mordor, 

e Gandalf solta um raio luminoso até o limite das nuvens cinzentas, construindo 

um paralelo espacial. Na aplicação aos gráficos tensivos, percebe-se com clareza a 

aplicação dos efeitos de expressão no diagrama sensível. No início da cena, cortes 

rápidos e contraste cromático fazem o andamento acelerado e quebram o estado 

de atonia (preto e branco contrastam nos cortes que intercalam Gandalf e nâzgul). 

Mas a escuridão é plena e dominante quando o momento de angústia e apreensão é 

elevado. Todavia, após o raio de luz, a luminosidade invade o campo de presença e 

provoca o afatamento dos nâzgul; no fim da cena, não há mais o preto dos nâzgul, 

repelido – a atonia novamente predomina e o andamento desacelera. O valor de 

universo da proteção de Gandalf leva ao conforto. 
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 Até o apogeu narrativo de Gandalf, são 15 cortes com oito ataques diretos 

aos cavaleiros; depois, apenas quatro cortes mostram a chegada do grupo a Minas 

Tirith; na maior parte das investidas contra os homens, Jackson opta por câmeras 

em zoom, que detalham as mordidas e ataques de garras e mostram a proximidade 

dos espectros em relação aos vulneráveis humanos; já Gandalf é visto de longe, em 

perspectiva na planície enorme, distante de quem precisa salvar. São recursos do 

plano de expressão de uma linguagem sincrética, o cinema, para elencar opostos de 

ordem semântica e articular as respostas sensoriais de enunciatários. Opõe preto e 

branco para subsumir uma forma de vida canônica que, mesmo no reino fantástico, 

recobre com coerência um sistema de valores reais: o embate do bem contra o mal. 

 Também é notável ressaltar que Jackson, ao adaptar o filme de um romance, 

converte as noções de escuridão e brilho narradas por Tolkien em imagens que 

prezam a oposição entre o preto e o branco. Sauron, chamado de “o senhor do 

MAL BEM 

I 

E 

Abundância de escuridão 

Abundância de claridade 
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escuro” no livro, o lorde do mal, da guerra e da desolaç~o ganha um desenho preto 

dos pés à cabeça, assim como seus servos, os orcs, de pele escura e grotesca, e os 

nâzgul, os espectros do anel. 

 Conforme indica Fontanille (2008), é na forma de conteúdo e expressão que 

se consolidam os valores que, postos em sistema, entram em um jogo de diferenças 

“que formam uma rede coerente: é a condiç~o do inteligível” (p. 47). Para o 

semioticista francês, as formas de expressão e conteúdo da função semiótica de 

Hjelmslev (cf.1999) estariam relacionadas ao inteligível e a substância dos planos 

ao sensível. Ao incorporar o semissimbólico ao gráfico tensivo, busca-se unir forma 

e substância em um substrato de análise que não se punha pertinente até então 

para articular uma dimensão opositiva – como branco versus preto – à dimensão 

perceptiva do sujeito imerso em um campo de presença. Os gráficos de 

semissimbolismo usados até agora, assim, usam quatro grandezas: as categorias de 

forma de conteúdo e expressão, divisíveis, e as de substância, que se relacionam de 

modo indissociável entre os limites dos eixos de intensidade e extensidade.  

 O preto da escuridão, portanto, não só recobre valores semânticos no plano 

de conteúdo como desempenha uma função sensível – serve para aludir à morte e, 

com esse propósito, despertar o susto, o assombro, o incômodo. Também por isso é 

usado: esse viés de acontecimento, de suspensão epistêmica, é parte da estratégia 

enunciativa de um autor, que parte de um cânone para enunciar com clareza. Como 

observei até o momento, as mesmas abstrações são reiteradas em distintos objetos 

pela mesma estratégia cromática – e sempre com uma axiologia disfórica, negativa, 

com o impacto da repulsa e da inquietação. O mal, a morte, a violência, o profano 

e a solidão, por exemplo, aparecem reiterados por figuras e isotopias do escuro 

(conteúdo e expressão) em objetos de linguagens, estilos e períodos diferentes. É 

com essa perspectiva que se estuda o cânone – o elemento de contínua reiteração e 

estabilização. A partir de agora, contudo, faço o contraponto ao disfórico: o cânone 

não é só negativo. 
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A dama e o vagabundo 

 

“Already with thee! Tender is the night, 
And happily the Queen-moon is on her throne, 

Cluster’d around by all her starry Fays 
But here there is no light” 

 
Ode to a nightingale, John Keats 

 

O belíssimo poema de Keats inspirou o mundo, de Fitzgerald a Blur – sem certeza, 

desconfio da mão mágica em Tender. Suave é a noite em que repousa o rouxinol, 

protegido da excessiva luminosidade das manhãs como argumenta Tanizaki; noite 

que amaina o calor no verão e liberta os vagalumes para que brilhem na opacidade 

do ocaso. A noite que acolhe os solitários e protege da exposição indigesta; esconde 

os dramas do coração e evita a vergonha; dá o ponto de pena e comiseração aos 

falcões, os indigentes da madrugada retratados por Hopper. Sim, a noite não é só o 

reduto do pecado e do castigo – o entreposto entre a vida e o Inferno. A escuridão 

pode encantar e acolher o imperfeito de Greimas – o homem que prefere a calidez 

da sombra ao excesso da claridade.  

 Ao falar da importância do plano de expressão na análise semiótica, Barros 

(2005) adverte para as diferenças entre os enunciados verbais e não verbais. Conta 

que, nas pinturas, por exemplo, a expressão não funciona somente como suporte, 

mas “produz sentido” (2005, p.76). O Batman, o Cavaleiro das Trevas de Bob Kane 

e Frank Miller, prefere a noite porque, vestido em preto, acaba protegido pelas 

sombras e se desvia do olhar atento e eternamente crítico da população que enche 

as ruas de Gotham City até o crepúsculo. Esconde-se na escuridão e, assim, obtém 

defesa; por esse fim, qualquer filme que reproduza a narrativa do herói capricha na 

oposição entre o visto e o oculto. Transportando o mito do Morcego para o 

universo bipolar das modalidades veridictórias, constata-se que o Bruce Wayne 

das festas e luzes é da ordem do parecer, enquanto a essência, o que Bruce 

realmente é, permanece no breu das noites sujas de Gotham. A escuridão é 

eufórica, e o preto produz sentido na descrição cromática da vida dupla do Batman.  

 Essa noite cálida, isotopia do conforto e da proteção, virou cânone de livros 

policiais e histórias de suspense. O detetive de caráter dúbio sempre se aventura à 

noite, sozinho, em um ambiente que recende a corrupção, sexo e duplicidade. Nos 
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filmes noir, a escuridão é eufórica e reiterada da mesma forma que a escuridão 

disfórica nas obras que já analisei. Na melhor lógica saussureana de valor, o cânone 

do preto não é restrito ao negativo – ao longo dos séculos, ganhou sedimentação 

um escuro positivo, como na poesia de Keats, do início do século XIX. Shakespeare, 

o bardo central do cânone de Bloom (2010), já preconizava a beleza do negro em 

Sonho de uma noite de verão. A axiologia depende dos contornos figurativos e 

semânticos de cada obra.  

 Três das isotopias eufóricas suscitadas pela escuridão são a sofisticação, a 

elegância e o mistério – visto anteriormente na análise do percurso narrativo do 

cavaleiro Antonius Block no filme O sétimo selo. Com outras duas análises, objetivo 

a ilustração dessas abstrações – a começar pelo estudo de outro filme, o clássico de 

Charles Chaplin Luzes da cidade, de 1931, comédia romântica considerada uma das 

obras-primas do astro britânico. 

 Na obra, feita com a estética do cinema mudo, Chaplin interpreta o célebre 

Carlitos, o vagabundo pobre que sobrevive a situações cômicas e surreais em uma 

realidade que parece pô-lo a escanteio, como um humano marginal. A construção 

do mítico personagem é subsumida por uma forma de vida: Chaplin sempre reusa 

várias figuras para definir com precisão o ethos do vagabundo: a cartola rota, as 

roupas puídas, os sapatos furados, a bengala velha e o indefectível bigode viraram 

marcas registradas do autor. No longa em questão, novamente aparecem: Carlitos 

é mostrado como um gentil e carente indigente que, em uma ocasião aleatória, por 

fim conhece uma bela vendedora de flores que é cega e muito pobre. Vive com a 

avó e luta para bancar as despesas da humilde casa em que residem. Apaixonado, 

Carlitos se esforça para conquistá-la e, ciente de que a moça precisa urgentemente 

pagar o aluguel e fazer uma cirurgia ocular, junta dinheiro para ajudá-la. No andar 

da narrativa, conhece ainda um excêntrico milionário que, quando está bêbado, é 

afável e solícito, mas nos momentos de sobriedade se esquece da amizade iniciada 

com o vagabundo e se comporta com egoísmo e arrogância.  

 Após noites de farra com o ricaço, um breve emprego como funcionário da 

companhia pública de limpeza e uma luta hilária de boxe amador, Carlitos obtém o 

dinheiro para salvar a jovem cega e acaba preso por roubar o precioso cheque de 

1.000 dólares dado pelo benfeitor durante a noite. Ao fim, contudo, revê a moça, 
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agora dona de uma loja de flores – e com a visão normalizada. Ela de início não 

sabe que o maltrapilho cavalheiro é o ajudante misterioso, mas sente as mãos 

doces de Carlitos e identifica a mesma suavidade apaixonada do homem com quem 

se encontrou – literalmente às cegas – várias vezes nos momentos de sofrimento.  

  

 

 

 Desprovido de recursos financeiros para efetivamente viver como um nobre 

gentleman, Carlitos se apega ao único elemento figurativo que suscita a identidade 

com uma realidade a que não pertence: o vestuário. O paletó está apertado, é feita 

de bambu a bengala e a calça está com rasgos visíveis, mas o vagabundo não liga: o 

importante é parecer um cavalheiro. Tanto que, na cena final, a confusão cômica 

que afasta a identificação do herói com o ajudante desconhecido é exatamente a 

ideia de não parecer – a mulher não vê no maltrapilho um sujeito capaz de auxiliá-

la por meios financeiros e acaba se chocando com a revelação romântica. 

 Em Semiótica do discurso, Fontanille (2008) assevera que a ação, etapa de 

mediação entre os regimes de manipulação e a sanção, é uma das dimensões do 

objeto semiótico porque rege o elemento de narratividade – estado final diferente 

de estado inicial – dos actantes e revela o destino das personagens. 
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O regime da ação baseia-se na transformação descontínua das conjunturas. 
Uma ação liga duas situações: a situação inicial e a situação final, cujos 
conteúdos são invertidos: antes da ação, o ambicioso é pobre e desconhecido; 
depois da ação, ele é rico e (talvez) estimado. Dessa cláusula derivam todas as 
propriedades da ação. (FONTANILLE, 2008, p. 191) 

 

 No caso de Carlitos, permeia a obra o desejo de converter-se em cavalheiro; 

a opção pela roupa sofisticada é um recurso narrativo para que o nobre propósito 

seja cumprido, e os esforços desempenhados pelo protagonista caminham nessa 

direção. Trabalhar para conseguir dinheiro e abusar do estado ébrio do milionário 

para captar um financiamento são, então, programas de uso do vagabundo para no 

fim atingir o objeto-valor de base: conquistar o coração da jovem.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Trágica é a competência de Carlitos: ele quer, mas não pode viver sempre 

em conjunção com o sonho; falta-lhe dinheiro. Só parecer, porém, um cavalheiro já 

auxilia o percurso narrativo, e reside nesse aspecto a sucessão de esforços. A moda, 

inerente à configuração social da personagem, mantém o frágil vínculo entre dois 

mundos opostos – é a isotopia de equivalência, o fiapo de decência figurativa que 

iguala, mesmo no plano apenas do parecer, o pobre ao rico, porque modula sempre 

as funções sociais de cada sujeito no âmago da sociedade (é um fenômeno de 

interação cultural), conforme analisa Barthes (2009). Na história, o fortalecimento 

do preto como sinônimo de elegância deriva da estilista francesa Coco Chanel, que 

em 1926 criou o “petite robe noire”, no Brasil conhecido como o “pretinho b|sico”, 

como uma vestimenta feminina que aliasse o “simples, o sofisticado e o vers|til”, 

DESTINADOR: Aspecto passional (amor) 

SUJEITO: Carlitos 

OBJETO-VALOR:  
O coração da jovem 
cega 

ADJUVANTES: Rico bêbado, jovem 

dama, colega de vestiário no boxe 

 

ANTISSUJEITOS: Rico 

sóbrio, policiais, fiscal, 

mordomo 
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de acordo com Barbara Peters, especialista do programa de Estudos da Mulher da 

Northern Illinois University (NIU), nos Estados Unidos. Na época, a famosa revista 

de moda “Vogue” cunhou a criaç~o de Chanel – um vestido compacto, escuro e 

curto, não necessariamente caro – equivalente à criação do Ford-T, o primeiro 

carro popular da indústria automobilística. A fama do “pretinho b|sico” como 

referência de estilo aumentou quando a personagem de Audrey Hepburn, em 

Bonequinha de luxo, de 1961, aparece com a roupa. 

 

 

Imagem do filme Bonequinha de luxo 

 

 Carlitos dorme em um banco público e não pode comprar muitas flores do 

arranjo da amada, mas veste-se com o apuro possível. Motivado a ajudá-la, arruma 

até um emprego, o que não cogitara no começo da história, exatamente com foco 

em aproximar-se da condição de cavalheiro. Na série aclamada de TV The Wire, o 



94 

 

contraventor Stringer Bell, ambicioso líder do comércio de narcóticos na cidade de 

Baltimore, sempre usa roupas caras e bem cortadas para se encontrar com os ricos 

investidores com os quais busca fazer negócios e aplicar o dinheiro sujo obtido na 

região pobre do município. Stringer intenta entrar em um mundo diferente do em 

que cresceu, como um negro sem recursos morador de um conjunto habitacional, e 

a isotopia da moda põe em equivalência a nobreza e a plebe. Na rotina de gerência 

das bocas de fumo, o vilão não se preocupa em usar as roupas elegantes – no fim, 

Bell é enganado pelos políticos e banqueiros e acaba morto, e o parceiro de crime 

Avon Barksdale, com ironia, critica o amigo: “Talvez você seja muito esperto para o 

nosso mundo, mas n~o esperto o suficiente para esse outro mundo”. Nos filmes de 

gângster da década de 30, como Inimigo público nº 1 e Alma no lodo, os jovens 

bandidos que conseguem sucesso no submundo logo abandonam as roupas velhas 

para aderir à estética vigente. Interpretado por James Cagney, o cruel Tom Powers 

reencontra a humilde e honesta m~e e, em cena de not|vel beleza, afirma: “Vê, Ma, 

como estou vestido? Sou um homem de sucesso!”. 

 No universo sarcástico de Carlitos, os homens de estirpe vestem preto. Nas 

festas e nas ruas, a opção pelas cores escuras é latente – e mesmo o figurino usado 

pelo protagonista é escuro, com calça cinza e paletó preto sobre uma blusa clara. 

Também os sapatos são pretos, assim como o chapéu. Curiosamente, quando o rico 

bêbado leva o vagabundo a um evento social, empresta-lhe um smoking ainda mais 

negro e brilhante, preto dos pés à cabeça. Nessa oposição cromática, a escalada do 

escuro para o muito escuro para recobrir a moda enfatiza um valor eufórico para o 

preto: é o luxo, a elegância, a sofisticação que se obtém com a soma de figuras do 

chique com as escolhas cromáticas de um enunciador mergulhado em uma forma 

de vida para atestar a condição de requinte – ainda que apenas no parecer. 

 Essa definição do escuro como elemento de luxo é acentuada pela brilhante 

sequência narrativa na qual Carlitos, após a jornada como encarregado de limpar 

as fezes de animais, muda de roupa para visitar a jovem cega no horário de almoço. 

É um emprego pouco digno e subalterno, obtido no desespero, mas o vagabundo 

não se importa, contanto que consiga ajudá-la financeiramente. A questão, porém, 

é o fato de que o vestuário do serviço é inteiramente branco, em contraste com as 

cores escuras das roupas de gentleman. Só garçons, vendedores e valetes utilizam 
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roupas claras no filme – cargos de pouca relevância social. Já o figurino da noite, 

dos eventos de gala e dos ricaços a bordo de carrões, é negro. 

 

 

 

 Relembrando o que pondera Fiorin (2004), é na peculiaridade inerente ao 

nível narrativo que se observa o valor eufórico dado por Carlitos à escuridão. No 

programa de uso “visitar a amada e impression|-la”, o vagabundo se esmera para 

fazer com que a jovem se encante. Por isso, na hora do almoço, embora não precise 

abandonar as vestes do emprego, Carlitos opta por fazê-lo para que consiga atingir 

a conjunção com o objeto-valor e parecer elegante e refinado. Tanto que, apenas 

pela perspectiva da moça, a empreitada é irrelevante, porque a moça é cega e não 

distingue entre o preto e o branco. Relevante é o valor dado pela personagem ao 

câmbio cromático e figurativo – porque não basta o preto, mas as roupas que são 

recobertas pelo preto. A modalização veridictória pelo efeito de verdade (mas que 

é mentira) é obtida pela ancoragem, a procura, como explica Barros (2005), pela 

verossimilhança icônica com a realidade. O recurso cômico, inclusive, deriva da 

relação absurda entre as isotopias do luxo e da pobreza. Terno, gravata e chapéu 

não combinam com fios soltos e fundilhos à mostra. 
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 Também é na noite suave e acolhedora de Keats que o vagabundo obtém 

proteção e consegue dormir sem incômodo. Resguardado pela escuridão, Carlitos 

sempre encontra um banco de praça ou um canto de esquina para passar a noite – 

e só é incomodado por guardas quando o amanhecer expõe cada pedaço da cidade. 

Logo na primeira cena de “Luzes da cidade”, o vagabundo é “descoberto” durante a 

inauguração de uma estátua. Funcionários públicos removem a cobertura e veem o 

pobre indigente dormindo alegremente; para a personagem, as luzes da cidade são 

disfóricas, porque expõem, revelam, enquanto a escuridão, a sombra, é mecanismo 

de defesa. Essa construção isotópica da noite é muito usada por vilões: no clássico 

O mensageiro do diabo, de 1955, o assustador criminoso Harry Powell (Robert 

Mitchum) sempre espera o anoitecer para fugir; em uma das cenas mais cruéis do 

cinema americano, Powell espera, a noite inteira, do lado de fora da casa em que os 

filhos da esposa – que o próprio Harry matou – são protegidos pela idosa senhora 

vivida por Lillian Gish. O reverendo assassino quer os meninos para saber o local 

da fortuna roubada e, da obscuridade reinante no quintal da casa, entoa canções 

ameaçadoras, velado pelo breu e confiante de que a carta da incerteza fará com 

que obtenha sucesso. A incerteza que leva o prisioneiro do conto de Allan Poe à 



97 

 

loucura é benéfica para o violento vilão – e a idosa, de espingarda em punho, vira a 

madrugada sem fechar os olhos, vigiando as crianças indefesas. 

 A noite suave opera ainda, pela perspectiva do ricaço bêbado, como o plano 

da liberdade versus a contrição do amanhecer, em que o mundo de aparências é 

retomado. O encontro com Carlitos ocorre, pela primeira vez, de madrugada: ébrio, 

o milionário busca um lugar para cometer suicídio – e acaba dissuadido pelo pobre 

amigo. Então, ambos partem em uma jornada de luxúria noite adentro, com moças, 

bebidas e festas. Na manhã seguinte, o magnata não se lembra dos eventos por que 

acabara de passar e ordena que o mordomo expulse o vagabundo da mansão. Na 

noite subsequente, novamente alcoolizado, retoma a amizade – e a rotina segue até 

a conclusão do filme. Enquanto a bebida e o noturno oferecem um relaxamento à 

depressão e nublam a memória, a sobriedade retorna o homem de estirpe ao plano 

de aparências da alta sociedade – essa crítica entre o que se é e o que se parece está 

no centro da monumental obra de Chaplin. 

 Na narrativa bipolar do milionário, a escuridão reveste o prazer e a catarse, 

enquanto a claridade evidencia a restrição, a falsidade. Efetivamente, incontáveis 

qualidades humanas são evocadas durante o momento de escuridão – o magnata é 

bondoso, decente, educado e passional quando está libertado pelo álcool e pelas 

noites, mas é avarento, arrogante, seco e cruel quando acorda. Há um postulado de 

beleza na construção da personagem noturna – antítese da feiura comportamental 

quando as luzes se acendem. Tanto que, alcoolizado, o rico é um adjuvante para o 

vagabundo; mas, sem a bebida, é um antissujeito impassível; é o responsável pela 

subsequente prisão de Carlitos ao furtar o cheque que salva a vida da donzela. 

  Na genial e complexa obra de Chaplin, são possíveis inúmeros percursos de 

análise: apenas a descrição minuciosa das modalidades veridictórias na formação 

das personagens dá um estudo denso e elaborado. Canônicos, o diretor (e ator) e o 

filme estão entre os mais importantes do cinema americano – a AFI, American Film 

Institute, põe Luzes da cidade entre os vinte maiores clássicos de Hollywood. A 

escolha pelo longa visa a balancear a perspectiva da escuridão no cinema; o preto 

não é só a cobertura da maldade, da morte, da violência e do profano. É um recurso 

convencional para colorir a estética da moda, com valor eufórico, e dessa maneira 

reitera as isotopias da sofisticação e da elegância. Não só: o escuro protetor põe a 
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verdade contra a falsidade, o prazer contra o pudor – no clássico O médico e o 

monstro, de Stevenson, o grotesco e abissal Mr. Hyde, alterego do problemático Dr. 

Jekyll, revela no ocaso das ruas londrinas, à noite, a essência psicótica do médico. É 

difícil, graças ao brilhantismo narrativo de Chaplin, saber se o magnata genuíno é o 

bêbado ou o sóbrio, mas a simples oposição da noite contra as manhãs explicita os 

dois lados que convivem na personalidade bifurcada da personagem. Pelo menos 

um lado é verdadeiro – como fala o ditado, à noite os gatos são sempre pardos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Dark side of the moon 

 

“Welcome to the dark side” 

Darth Vader, Star Wars 

 

Corrompido pelo ardiloso chanceler Palpatine, o jovem Anakin Skywalker, sedento 

por poder e o desenvolvimento de habilidades intelectuais, acaba se desviando 

para o lado negro da força – as forças ambiciosas do mal na história de George 

Lucas – e abandona a carreira como um oficial jedi, que zela pela continuidade 

democrática da República. Consumido pelas chamas, Anakin assume a forma 

sombria e nefasta do lorde Darth Vader: uma preta armadura que substitui os 

membros físicos e uma máscara icônica igualmente preta. Também usa sempre 

uma longa capa negra que contrasta com as vestes claras – em branco, bege e cinza 

– dos jedi, cavaleiros das forças do bem, opostas ao lado negro. 

 No épico de Lucas Guerra nas estrelas, uma das obras de maior sucesso do 

cinema, a força negra é dotada de pujante atratividade: hábil e brilhante, Palpatine 

manipula Anakin a abandonar as regras dos jedi – o primado do uso de aptidões de 

luta com fins defensivos. Tentado e seduzido, o jovem Skywalker é convencido pelo 

velho mestre de que possui as condições necessárias para atingir um nível inédito 

de poder, e esse poder só é obtido pelo desenvolvimento do misterioso lado negro, 

circundado por uma aura de sortilégio. Essa incerteza – que já havia aparecido no 

percurso narrativo de Block – é nebulosa: o desconhecido assusta, mas atrai; uma 

escuridão semântica de caráter eufórico para Anakin (Darth Vader) que, no fim, se 

prova uma empreitada cruel. Star wars acaba com a morte do lorde e a eventual 

reconciliação com o filho, Luke Skywalker. 

 O mesmo mistério atraente está no centro de outra história importante da 

cultura contemporânea: a saga do bruxo Harry Potter, que vendeu 500 milhões de 

livros no mundo inteiro e gerou oito filmes de sucesso nas bilheterias. Voldemort é 

o vilão principal da obra e apresenta evolução narrativa semelhante à do inimigo 

jedi em Star wars. Na juventude, o genial Tom Riddle acaba seduzido pelo sonho de 

reinar como o mago mais poderoso do planeta e as possibilidades que a magia 

negra dá e que são proibidas aos bruxos do bem, como a repartição da alma para 

atingir a eternidade, o assassinato e a confecção de feitiços para manipular e ferir. 
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Torturar, até – e várias figuras recobrem a oposição entre Voldemort (Riddle na 

vida adulta) e o outro lado. Os comensais da morte, seguidores do vilão, vestem-se 

sempre com roupas pretas e capuzes negros, usam máscaras de crânios e portam 

uma marca indelével na pele: uma caveira da qual brota, pela boca, uma cobra. As 

lições aprendidas por Harry e os demais alunos na escola de Hogwarts para evitar 

os malefícios da magia proibida são reunidas na disciplina “Defesa contra as artes 

do escuro”. As poções e sortilégios lançados pelos comensais s~o feitas { noite, com 

ingredientes macabros; partes de morcegos e ratos, sangue e sacrifícios humanos. 

 Se a escuridão é reiterada de forma explícita para descrever a maldade nos 

livros de Harry Potter, da mesma forma é usada pelo prisma do obscuro por uma 

perspectiva positiva. Também Harry e outros bruxos heroicos acabam, em algum 

momento da história, atraídos – ainda que brevemente – pelo poder do escuro. No 

Magic, jogo que já mencionei, as cartas pretas são absurdamente poderosas, apesar 

dos custos que demandam e dos valores que emanam: a corrupção, a crueldade, o 

crime e a deslealdade. Todavia, a atmosfera eufórica do poder e do mistério jamais 

se esvaem: Riddle é movido por essa ambição. 

 O objeto final desta análise reflete com detalhes esse aspecto favorável da 

escuridão. Uísque de referência da Escócia, a marca The famous grouse comporta 

vários produtos de diferentes faixas de preço e requinte. Um dos melhores e mais 

caros modelos do grupo é o clássico The black grouse, feito com ingredientes de 

reservas especiais e que se distingue pelo sabor apurado – derivado da mistura de 

maltes sofisticados com a receita original do The famous grouse. O rótulo padrão da 

empresa é de cores claras, com o predomínio do bege, do verde e do vermelho, e 

ilustra o “grouse” (tetraz), ave comum na Gr~-Bretanha e símbolo escocês, em uma 

planície gramada, com nuvens claras ao fundo.  

 A composição cromática do rótulo do Black grouse, por outro lado, preza as 

cores frias e escuras, com destaque para o preto e o cinzento, além do dourado. O 

grouse de penugem marrom e avermelhada é substituído por um belo grouse de 

penugem branca e sobretudo roxa, em um ambiente sombrio e enevoado, coberto 

por pinheiros escuros. O pássaro aparece à frente, pisando em um solo preto. Para 

promover a edição especial, que custa cerca de 40% a mais que a versão original 

do Famous grouse, a Highland Distillers, dona da marca, produziu propagandas que 
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enfatizam o caráter luxuoso, diferenciado e místico do Black grouse – duas são os 

objetos de estudo que serão analisados.  

 

 

 

 Um dos cartazes publicitários do The black grouse é um anúncio sombrio 

que, de forma sintética, mostra o grouse negro em um descampado árido com o 

olhar direcionado para a direita, com foco em uma montanha oculta por nuvens. 

Trovões e raios dominam o céu nublado, e a elaboração cromática da imagem é de 

ordem apenas do preto (na parte inferior), do cinza e do marrom. Em destaque, a 

frase “Try it and take a walk on the dark side.” (“Experimente e dê uma volta no 

lado negro”), fazendo alus~o referencial à famosa música de Lou Reed, Walk on the 

wild side. O grouse negro é a única figura que evidencia a marca do uísque – no 

caso, opera uma alusão à identidade visual da renomada empresa. É com esse 

acordo fiduciário que o enunciador desenvolve a manipulação – a estratégia de 

persuasão do enunciatário com vistas a consumir o produto. 
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 No percurso narrativo do sujeito, o destinador é convidativo. Tentação é a 

principal artimanha: a empresa oferece a promessa de que o objeto é dotado de um 

valor compensador, e esse objeto (mantido em suspense) é figurativizado como o 

“lado negro” do proibido, misterioso e prazeroso. A empreitada, contudo, é para 

poucos: é preciso superar uma íngreme montanha e subir um caminho repleto de 

percalços – a chuva, os raios, a estrutura da montanha – para entrar em conjunção. 

Na divisão da propaganda, o polo preto ocupa a parte de baixo inteira, com a parte 

colorida no plano superior. Não é possível observar o vão entre o contorno negro e 

a montanha ao fundo, coberta por nuvens carregadas. Em um esforço de relação 

semissimbólica, o monocromático é da ordem do velado e a policromia é explícita. 

O contrabalanço entre ambos é característico do mistério. Fontanille e Greimas 

(1990), em Semiótica das paixões, observam que a inquietação constitui forte 

instrumento de manipulação para o ciumento que abandona um estado inicial para 

se soltar em uma empreitada com o objetivo de chegar à verdade – a ilusão é ponto 

de partida para a procura pela veridicção final. E, em excepcional análise, abordam 

a manipulação do herói Otelo pelo cruel Iago: 

 

Semioticista intuitivo, ele (Iago) começa a proporcionar a Otelo o metassaber 
da suspeita e a pôr em movimento a inquietude: não diz nada de consistente, 
não tem certeza de nada, mas diz; exprime vagas dúvidas, recusa-as, mas as 
deixa em suspense. (FONTANILLE e GREIMAS, 1990, pp. 260-261) 

 

 Coberto, o lado negro prometido pelo uísque é envolvido por essa mesma 

aura definidora do ciúme: o benefício da dúvida. A oferta do suspense, no anúncio, 

ganha a pintura do preto e de cores escuras – reiterada a isotopia do perigo que, 
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com aspecto sedutor, separa os sujeitos incapazes e os que se atrevem a buscar 

uma recompensa de enorme poder. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curiosamente, a empresa não põe o grouse como um actante no anúncio. O 

pássaro aparece parado, estático, olhando para o lado – e não em direção ao cume 

da montanha. A postura não combina com a construção da ideia de movimento que 

norteia a imagem. A ave não é parte do mundo em mudança que convida alguém a 

uma aventura de paladar e prazer. Ela está em conformidade com a situação – vive 

em repouso –, embora o consumidor desejado pelo destinador precise subverter a 

realidade intrínseca ao início da jornada para beber o uísque. Essa oposição dá a 

noção de que a figura do grouse opera somente como o definidor da marca. 

 Igualmente curioso é que o “lado negro” prometido pela propaganda nunca 

é relevado – reiterado por figuras. Sabe-se que é obtido ao beber o uísque, porque 

primeiro é preciso experimentá-lo (um “programa de uso” que engatilha a jornada) 

e, depois, arriscar-se no breu. Mas é exatamente a manutenção do mistério que põe 

o sujeito na esfera de imprecisão de Otelo: por não saber o que há, encara inimigos 

da natureza, atraído pela escuridão semântica. Portanto, no anúncio, o ambiente 

inóspito não é um antissujeito, mas um belo adjuvante, porque integra o âmbito do 

que é duvidoso, escamoteado. O diagrama de formas leva à ascensão da esquerda à 

direita – subir a montanha – mas nem mesmo o cume é revelado, pois surge 

coberto por espessas nuvens. A campanha é complexa: se o sujeito soubesse de 

antemão o que se espera – como na garrafa do The famous grouse original, já 

conhecido – não receberia a manipulação com a mesma força. Em um lançamento, 

DESTINADOR: The Black Grouse 

SUJEITO: Consumidor 

OBJETO-VALOR:  
O lado negro – após 
o consumo da 
bebida 

ADJUVANTES: Curiosidade, 

coragem, ambiente inóspito 

 

ANTISSUJEITOS: Medo, 

percalços do caminho 
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o insólito é importante, assim como é importante para esta análise a perspectiva de 

Fontanille de que um cartaz, a fundo no percurso do plano de expressão, integra 

uma conjuntura de cartazes em diferente cenas predicativas que partilham das 

mesmas estratégias. Se a bebida padronizada é explícita, a novidade é recolhida – e 

a forma escolhida pelo enunciador para recolhê-la é pelo minimalismo escuro. No 

fim, não existe saída para o sujeito atraído: é preciso beber para saber o mistério. 

 Na outra propaganda do uísque negro que analiso, um comercial de vídeo 

de vinte segundos, a visão eufórica da escuridão retorna pelo prisma da moda: o 

grouse preto (roxo), inicialmente oculto entre as sombras de uma espessa floresta 

em uma noite chuvosa, chega enfim a um estreito local que reflete a iluminação do 

luar; de primeira, passa reto pelo ponto luminoso, mas recua e, como um modelo 

em uma passarela, levanta a cabeça e desfila imponente a penugem enegrecida. No 

fim, surge a mensagem, com o estrondo de um relâmpago como som: “’The black 

grouse’ / De car|ter mais sombrio / Defumado e suave”.  

 

 

 

 No site oficial do uísque, há uma breve descrição do animal grouse negro da 

realidade, com informações sobre habitat, práticas alimentares e comportamento. 

E a brincadeira: “The Black Grouse is a strikingly beautiful bird, and he knows it.  

An incurable show-off, he loves to strut his stuff with a raised white tail and a glint 
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in the eye.”3 A anedota repete a postura da ave na propaganda e figurativiza, na 

penugem escura, a ideia de beleza e sofisticação – enquanto o porte austero e 

pomposo, de cabeça erguida, reitera a isotopia da elegância. 

 

 

 

 O exibido grouse não se preocupa em desfilar enquanto está oculto pela 

floresta; só muda o porte ao constatar que está iluminado – como se recebesse os 

flashes claros sobre uma passarela. Então, se esmera em exibir a negra plumagem 

com a maior elegância possível, de peito aberto e altivo. Na propaganda, o branco 

do luar ocupa posição central, em contraste com a escuridão periférica – há assim 

uma relação semissimbólica entre o /explícito/ e o /implícito/, e é a exposição da 

luz branca que permite a visualizaç~o das “vestes” do p|ssaro. Trilha sonora, o jazz 

acelerado é interrompido quando o grouse se levanta, substituído por uma balada 

mais lenta – e o próprio jazz, da ordem de conteúdo, é uma figura da noite. Tensa é 

a floresta chuvosa e sombria, enquanto é reconfortante o vislumbre da luz ao fim. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 “O grouse negro é um pássaro de aguda beleza e sabe disso. Incurável exibido, adora desfilar com o 

rabo branco erguido e o brilho no olhar.” 



106 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 O plano inicial da ave é simples: andar pela floresta e superar o caos da 

chuva; mas, durante a jornada, é interrompido – cede lugar ao improvisado desfile. 

A configuração desse programa de uso surpreendente evidencia o caráter eufórico 

da escuridão: o grouse apenas se atreve ao exibicionismo porque é suficientemente 

vaidoso acerca da própria beleza, da própria elegância, e a cobertura cromática fica 

com as cores escuras (na luz, o roxo é enegrecido e abrilhantado). Manipulado pela 

sedução, considera-se vistoso o suficiente para justificar a iluminação exacerbada, 

até porque o contraste remove a imprecisão de contornos da escuridão plena: cada 

ponto da plumagem é visível, perceptível. 

 Uma peculiaridade merece ênfase: antes de desfilar, o grouse olha para os 

lados: entende que está sendo observado e inicia o percurso. Essa atitude projeta 

um interlocutor que participa da cena e dá maior consistência à iconização de um 

desfile de moda: há modelos sobre o palco porque há quem assista ao desfile. Na 

concretização dessa figurativização, o raciocínio de Caliandro (2009) a respeito da 

parcial motivação inerente à semiótica plástica volta a ressoar: a iconicidade vive 

de uma relação de identidade, equivalência – o preto (o escuro) integra o icônico 

da moda, assim como a postura do pássaro e o desenho da grama semelhante ao da 

passarela, porque subsume uma mesma forma de vida canônica que não depende, 

sugere a autora, dos valores operatórios de oposição do semissimbolismo. Basta a 

relação do preto com outros valores da expressão na reverberação de isotopias. No 

caso, a indissociável elegância. 

 Os dois objetos supracitados se combinam para referendar o escuro como 

eufórico. No primeiro, o anúncio, o vestígio de mistério é o motor sombrio para a 

I 

E 

Abundância de escuridão 

Abundância de claridade 
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atração do consumidor, movido pela curiosidade. No segundo, o vídeo apresenta a 

figura do grouse, simbólica da marca, como elegante e à procura de exibição – e as 

frases do fim apresentam essa sofisticação como condicionantes de uma bebida 

com o caráter mais escuro e agradável. Juntas à análise do filme de Chaplin, 

compõem a ilustração de que o preto, na esfera de formas de vida do cânone 

ocidental – como pontuei brevemente, a cultura oriental de Tanizaki não obedece 

aos mesmos ritos –, não é puramente disfórica, mas alude em vários recortes 

semióticos a figuras de axiologia eufórica, positiva. Em destaque, a elegância, a 

sofisticação, o mistério e o poder. O que repele pode perfeitamente atrair; o que 

causa aversão pode levar ao prazer. Não é só de morte e violência a escuridão. 
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Conclusão 

 

Morsmordre. 

 

Esta dissertação de mestrado propôs-se a analisar, pelos métodos maturados da 

semiótica francesa, de que forma variados objetos evidenciam a escuridão eufórica 

e disfórica – às vezes de forma simultânea, dependendo das abstrações articuladas. 

No início, busquei sair dos limites circunscritos pelo percurso gerativo de sentido e 

relacioná-lo a conceitos filosóficos e metodológicos em corrente reflexão atual, a 

exemplo das formas de vida, que desempenham vultosa importância, e as relações 

semissimbólicas, que visam a estabelecer um paralelo de sentido entre os planos 

de expressão e conteúdo. Antes ainda, apresentei um rápido panorama acerca da 

definição de cânone para áreas culturais dos objetos que escolhi – a literatura, as 

artes plásticas e o cinema, não sem procurar a reflexão de Kuhn sobre o caráter de 

mutabilidade (e imutabilidade) que permeia a canonização de um conceito dado 

como verdadeiro nas ciências naturais. Exatamente porque, sobretudo para as 

ciências não exatas, é perfeitamente possível a coexistência e ampliação de 

cânones – riqueza que permite a utilização do preto e da noite para vários fins. 

 Estratégias sedimentadas pela história e pela repetição na configuração de 

enunciados, as formas de vida são as instâncias mais elevadas do percurso feito 

por Fontanille para integrar as propriedades materiais e sensíveis da expressão ao 

sistema analítico do plano de conteúdo (sem, contudo, nunca abandoná-lo). São os 

recortes culturais que subsumem qualquer enunciação e conferem coerência aos 

elementos manifestados – porque o autor do enunciado recorre a estratégias de 

base para que seja compreendido e o discurso seja prejudicado pela menor 

quantidade possível de ruídos. 

 Por isso, Bosch, Peter Jackson (em adaptação de Tolkien) e Bergman usam o 

preto, as sombras e a noite para referendar a escuridão com viés disfórico – para 

recobrir a morte, a solidão, o mal e a violência sempre com efeitos de expressão 

parecidos, principalmente de ordem cromática. Temas que se repetem em objetos 

de diferentes períodos; o macabro da noite, os animais escuros, o grotesco contra o 

belo. Já nos dois objetos finais, o mesmo preto – a mesma escuridão – reaparece na 
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condição eufórica, porque recobre abstrações valorosas nas obras. O preto liga-se 

então à elegância e à sofisticação no filme de Chaplin como ícone de uma realidade 

não atingível pelo pobre vagabundo; nas campanhas publicitárias do Black grouse, 

novamente recobre a sofisticação, mas aglutina ainda o mistério – a curiosidade é 

movida por esse suspense positivo, que faz avançar a narrativa e aguça o interesse 

do sujeito. Não se pode esquecer de mencionar que a constante alusão a outros 

objetos pretende pôr nos limites deste estudo a maior quantidade palpável de 

exemplos que participam do cânone, por definição abrangente. Dezenas de obras 

distintas que lançam mão das mesmas figuras, das mesmas estratégias. 

 Para melhor fundamentar as análises, uno o semissimbolismo – refletindo 

em perspectiva sobre as considerações (e críticas) sobre o assunto – à semiótica 

tensiva de Zilberberg com o intento de exibir a elaborada relação entre os opostos 

escuridão e claridade no plano do sensível, para além do inteligível. Curiosamente, 

constato que, seja pelo escuro eufórico ou disfórico, o domínio do preto mantém-se 

da ordem do sobrevir, do surpreendente e acelerado, regido por uma lógica 

concessiva. O claro, porém, é o desacelerador dos objetos, que dá a luz, a 

compreensão e o conforto. Nas regras das formas de vida que abarcam as sombras, 

a escuridão é manipulada sempre para causar a exacerbação sensorial, com 

predomínio da intensidade. 

 Ciência em eterno devir, a semiótica lida constantemente com questões que 

já foram respondidas – e depois novamente despertadas – e com pontos de vista 

que estimulam a reflexão sobre seus fundamentos metodológicos (um dos quais é 

o próprio semissimbolismo em seus limites pragmáticos). É leviano pensar que 

respondemos a qualquer problema nesta pesquisa; houve a procura, contudo, em 

fortalecer as ponderações científicas com novas análises e objetos. Posto que se 

debruçou sobre a escuridão canônica, um passo futuro é observar como o escuro 

deixa a esfera do preto e sombrio para reiterar as mesmas abstrações – a morte, a 

violência, o vazio, a solidão. E como os demais conceitos discutidos nesta pesquisa 

alicerçam a produção de enunciados insólitos. 

 Que a semiótica esteja sempre iluminada, mas nunca livre da escuridão – 

porque é do incerto, do impreciso, que se obtém a renovação. E até os cânones se 

renovam. É bom para o espírito da ciência. 



110 

 

Referências bibliográficas 

 

ARISTÓTELES. Metafísica. Porto Alegre: Editora Globo, 1969. 

BARROS, D. L. P. Teoria Semiótica do Texto. São Paulo: Ática, 2005. 

BARTHES, Roland. Sistema da moda. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

BLOOM, Harold. O cânone ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. 

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. São Paulo: Record, 2013. 

BORDWELL, David. Narration in the fiction film. Madison: University of Wisconsin 

Press, 1985. 

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film history: an introduction. Madison: 

University of Wisconsin Press, 2002. 

CASSIRER, Ernst. A filosofia das formas simbólicas II – O pensamento mítico. São 

Paulo: Martins Fontes, 2004. 

CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

CALIANDRO, Stefania. O semi-simbólico na arte. Estudos Semióticos (USP), vol. 5, nº 

1, pp. 1-8, julho de 2009.  

COLAS-BLAISE, Marion. Forme de vie et formes de vie: vers une sémiotique des 

cultures. Nouveaux Actes Sémiotiques (NAS), n° 115, 2012.  

DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

ECO, Umberto. História da feiura. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

ECO, Umberto. História da beleza. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

FLOCH, Jean-Marie. Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit. Pour une sémiotique 

plastique. Amsterdam: Hadès-Benjamins, 1985. 

FLOCH, Jean-Marie. Sous les signes, les stratégies. Paris: Presses Universitaires de 

France, 1990. 

FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2004. 



111 

 

FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à Linguística. I. Objetos teóricos. São Paulo: 

Contexto, 2011. 

FIORIN, José Luiz. Três questões sobre a relação entre expressão e conteúdo. 

Itinerários, Araraquara, nº especial, pp. 77-89, 2003. 

FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2004. 

FONTANILLE, Jacques. Significação e Visualidade: Exercícios Práticos. Porto Alegre: 

Sulina, 2005. 

FONTANILLE, Jacques. Semiótica do Discurso. São Paulo: Contexto, 2008. 

FONTANILLE, Jacques; ZILBERBERG, Claude. Tensão e significação. São Paulo: 

Humanitas, 2001. 

FONTANILLE, Jacques; GREIMAS, A. J. Semiótica das paixões. São Paulo: Ática, 1993. 

GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

GREIMAS, A. J. e COURTÉS, J. Dicionário de Semiótica. São Paulo: Cultrix, 2011. 

GREIMAS, A. J. Da imperfeição. São Paulo: Hacker Editores, 2002. 

HJELMSLEV, Louis. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. São Paulo: Abril 

Cultural, 1978. 

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 

1998. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2006. 

MASCARELLO, Fernando. História do cinema mundial. Campinas: Papirus, 2006. 

PIETROFORTE, Antonio Vicente. Análise do texto visual. São Paulo: Contexto, 2007. 

ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. São Paulo: Nova Fronteira, 2007. 

SANTO AGOSTINHO. Confissões. In: Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril, 1980. 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 2006. 

TANIZAKI, Junichiro. Em louvor da sombra. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 



112 

 

TEIXEIRA, Lucia. Para uma metodologia da análise de textos verbovisuais. In: 

Linguagens na comunicação. OLIVEIRA, Ana Claudia de; TEIXEIRA, Lucia (orgs.). 

São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009. 

TEIXEIRA, Lucia. A práxis enunciativa num auto-retrato de Tarsila do Amaral. In: 

Semiótica Plástica. OLIVEIRA, Ana Claudia de (org.). São Paulo: Hacker Editores, 

2004. 

TEIXEIRA, Lucia. Imagens de mulher. In: Semiótica da arte – Teorizações, análises e 

ensino. OLIVEIRA, Ana Claudia de; FECHINE, Yvana (orgs.). São Paulo: Hacker 

Editores, 1998. 

TEIXEIRA, Lucia. Achados e perdidos: análise semiótica de cartazes de cinema. In: 

Análises do discurso hoje. LARA, Glaucia Muniz Proença; MACHADO, Ida Lucia; 

EMEDIATO, Wander (orgs.).  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 

TOLKIEN, J. R. R. O senhor dos anéis – Edição completa. São Paulo: Martins Editora, 

2009. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

WÖLFFLIN, Heirinch. Conceitos fundamentais da história da arte. São Paulo: 

Martins Fontes, 2010. 

ZILBERBERG, Claude. Elementos de Semiótica Tensiva. São Paulo: Ateliê Editorial, 

2011. 

ZILBERBERG, Claude. L’avarice comme forme de vie. Nouveaux Actes Sémiotiques 

(NAS), nº 115, 2012. 

ZILBERBERG, Claude. Sur la dualité de la poétique. In: La structure tensive. Liége: 

Presses Universitaires de Liége, 2012. 

 

 

 

 



113 

 

Sites de internet visitados 

Artigo da Northern Illinois University (NIU) sobre exposição em homenagem ao 

“pretinho b|sico”. Acesso em 17/12/2013 

http://www.niu.edu/PubAffairs/RELEASES/2007/feb/blackdress.shtml 

Site oficial do uísque The black grouse. Acesso em 19/12/2013                 

http://www.black-grouse.com/lda/ 

Site holandês do uísque The black grouse. Acesso em 01/03/2013 

www.thefamousgrouse.nl/black-grouse 

Resenha de T.S. Eliot sobre Ulisses, de James Joyce. Acesso em 06/10/2013 

modernism.research.yale.edu/wiki/index.php/%22'Ulysses,'_Order_and_Myth%22 

Documentário Bergman e o cinema. Produzido por Marie Nyrërod. Acesso em 

10/10/2013                                              

http://www.youtube.com/watch?v=0JXT9Zqkpqc 

Propaganda do uísque The black grouse. Acesso em 01/03/2013 

http://www.youtube.com/watch?v=m1dEFc0lV8g 

Cena do filme O senhor dos anéis: o retorno do rei. Acesso em 12/11/2012 

http://www.youtube.com/watch?v=Owq_aBJ9G6Q 

www.claudezilberberg.net 

Relação de filmes e séries de TV mencionados 

 

Alma no lodo (Little Caesar). Dirigido por Larvyn LeRoy, 1931, Warner. 

Bonequinha de luxo (Breakfast at Tiffany’s). Dirigido por Blake Edwards, 1961, 

Paramount, Estados Unidos. 

Breaking bad. Criado por Vince Gilligan, 2008-2013, AMC, Estados Unidos. 

A carruagem fantasma (Körkarlen). Dirigido por Victor Sjöstrom, 1921, AB Svensk 

Filindustri, Suécia. 

http://www.niu.edu/PubAffairs/RELEASES/2007/feb/blackdress.shtml
http://www.black-grouse.com/lda/
http://modernism.research.yale.edu/wiki/index.php/%22'Ulysses,'_Order_and_Myth%22
http://www.youtube.com/watch?v=0JXT9Zqkpqc
http://www.youtube.com/watch?v=m1dEFc0lV8g
http://www.youtube.com/watch?v=Owq_aBJ9G6Q


114 

 

Cidadão Kane (Citizen Kane). Dirigido por Orson Welles, 1941, RKO, Estados 

Unidos. 

Um corpo que cai (Vertigo). Dirigido por Alfred Hitchcock, 1958, Paramount, 

Estados Unidos. 

A escuta (The wire). Criado por David Simon, 2002-2008, HBO, Estados Unidos. 

Família Soprano (The Sopranos). Criado por David Chase, 1999-2007, HBO, Estados 

Unidos. 

Guerra nas estrelas (Star wars). Dirigido por George Lucas, 1977, Fox, Estados 

Unidos. 

O homem que ri (The man who laughs). Dirigido por Paul Leni, 1928, Universal, 

Estados Unidos. 

Inimigo público nº 1 (The public enemy). Dirigido por William Wellman, 1931, 

Warner. 

Luzes da cidade (City lights). Dirigido por Charles Chaplin, 1931, United Artists, 

Estados Unidos. 

O mensageiro do diabo (The night of the hunter). Dirigido por Charles Laughton, 

1955, United Artists, Estados Unidos. 

Pacto de sangue (Double indemnity). Dirigido por Billy Wilder, 1944, Paramount, 

Estados Unidos. 

O poderoso chefão: parte I (The godfather). Dirigido por Francis Ford Coppola, 

1972, Paramount, Estados Unidos. 

Pulp Fiction. Dirigido por Quentin Tarantino, 1994, Miramax, Estados Unidos. 

Rastros de ódio (The searchers). Dirigido por John Ford, 1956, Fox, Estados Unidos. 

O senhor dos anéis: o retorno do rei (The lord of the rings: the return of que king), 

Dirigido por Peter Jackson, 2003, Warner, Estados Unidos. 

O sétimo selo (Det stunde inseglet). Dirigido por Ingmar Bergman, 1957, AB Svensk 

Filmindustri, Suécia. 

No silêncio da noite (In a lonely place). Dirigido por Nicholas Ray, 1950, Columbia, 

Estados Unidos. 

 



115 

 

Relação de obras literárias mencionadas (edições disponíveis no Brasil) 

BALZAC, Honoré de. Eugénie Grandet. São Paulo: Estação Liberdade, 2009 

BORGES, Jorge Luis. Ficções. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 

CHAUCER, Geoffrey. Os contos da Cantuária. São Paulo: Penguin Classics, 2013 

DICKENS, Charles. Oliver Twist. São Paulo: Hedra, 2013 

ELIOT, T. S. Obras completas – poesia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006 

FITZGERALD, F. Scott. O grande Gatsby. Rio de Janeiro: Best Bolso, 2007 

JOYCE, James. Ulisses. São Paulo: Alfaguara, 2008 

KEATS, John. The complete poems. Estados Unidos: Penguin Classics, 1988 

MILLER, Frank. Batman: o cavaleiro das trevas. São Paulo: Panini, 2007 

MILTON, John. Paraíso perdido. São Paulo: Martin Claret, 2002 

POE, Edgar Allan. Poemas e ensaios. Rio de Janeiro: Globo, 2009 

SHAKESPEARE, William. Sonho de uma noite de verão. São Paulo: Tessitura, 2006 

TOLKIEN, J. R. R. O hobbit. São Paulo: Martins Fontes, 2008 


