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Quae sunt Caesaris Caesari 

 

Contam-se dez anos de 05 de março de 2008, data em que, pela fortuita concorrência 

entre um dever e um querer difíceis, conheci a semiótica pouco antes do horário em 

que, do outro lado da poça, o Fluminense estreava na Libertadores após 23 anos de 

exílio. Não sou de faltar aulas, nunca fui. No entanto, na situação específica em que a 

aula se manifestava como possibilidade positiva, ver o Fluminense no Maracanã re-

presentava uma certeza que, para o Tricolor, só se faz verdadeira a cada vinte anos. 

Lembro até hoje de como doeu deixar a aula da profª Renata Mancini pela metade. O 

correto nuance de reprovação da professora, na abertura de um semestre em que 

apresentaria para um grupo de 3º período de Jornalismo uma escola de pensamento 

por inteiro subversiva em relação ao plano geral da formação jornalística, e que em 

nada, no parecer, se mostrava imediatamente aplicável ao exercício da reportagem. 

Todas as mais importantes experiências da minha vida, desde então, se entrecruzam 

com o percurso que, por livre escolha, adotei após o semestre de aulas em questão: 

dedicar o que mantenho de essencial na vida – o tempo – à semiótica. E, assim como 

ao abandonar a opção retilínea e segura da Engenharia, às vésperas do vestibular, 

para fazer Jornalismo, não foi por falta de aviso. A semiótica exige determinadas con-

dições e renúncias e, em contrapartida, oferece um espectro bastante reduzido de re-

compensas pragmáticas. Com alguma sorte. 

Em junho de 2008, viajei de Friburgo para Niterói com um único propósito: encon-

trar Luiza pela primeira vez, após alguns meses de cortejo, em uma livraria da Praça 

XV, que não sei se ainda está aberta. Quando estava no ônibus, soube por uma amiga 

que, ao contrário do que esperava, a profª Renata havia premiado a análise que fiz de 

Beleza americana com 10 – pra quem é moldado pela chancela das notas, como 

aprendi na liturgia da escola, não existe prêmio maior. Fosse qualquer outra nota, 

provavelmente não estudaria semiótica pelos próximos dez anos, dado o impacto po-

sitivo da avaliação perfeita. Tanto que, mesmo levando um pé da Luiza, voltei à noite 

feliz para casa. 

Com a semiótica, viajei sozinho pela primeira vez para fora do estado do Rio de Ja-

neiro, em outubro do mesmo ano, para apresentar a pesquisa de Beleza americana 

em um congresso da USP. A perda da inocência; a primeira experiência acadêmica. E 

a semiótica seguiu me acompanhando, sem longas interrupções, por cada etapa se-

guinte da vida – de início, na defesa da monografia para obter o diploma de Jorna-
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lismo, em 2010, quando estudei Apocalypse Now e recusei objetos da prática de re-

portagem, que aprendi rapidamente a amar, e a qual, mesmo hoje afastado (em par-

tes), jamais abandonarei em definitivo. 

Enquanto repórter, a semiótica se manteve latente enquanto vontade e ambição pes-

soal durante os anos fantásticos que passei no Extra – que me ajudou muito, não sem 

sacrifícios, a estabelecer uma reaproximação definitiva e fazer o mestrado. Também 

foi a semiótica que, no estertor de muito cansaço, me fez chegar a uma escolha muito 

arriscada: deixar a redação para, já perto do fim do prazo, conseguir escrever a disser-

tação e pleitear o doutorado. Título que nunca existiu para a história centenária da 

minha família neste país e que nunca se revelou atraente pela formação que recebi, 

que enaltecia, como se enaltece em cada casa de classe-média deste país, um estrato 

reduzido de opções viáveis para se ganhar a vida: advogado/engenheiro/médico. E só. 

Largar a reportagem para fazer doutorado em semiótica é gostar muito de sofrer. Azar 

do sofrimento. A única razão pela qual persisti estudando, na lenta modorra dos horá-

rios que sobram, no isolamento bonito das madrugadas e no intervalo entre um fazer e 

um outro fazer, por dez anos, é porque, desde o primeiro contato com a semiótica, pelo 

intermédio milagroso da aula da profª Renata, fiquei encantado por algo que ainda não 

sabia – e ainda não sei bem – o quanto significava, e o quanto modificaria a posição 

que adoto frente ao mundo. E para o bem, porque, em muito graças à semiótica, julgo-

me uma pessoa melhor hoje do que há dez anos. 

Pelas articulações do acaso, logo depois de sair do Extra, em outubro de 2013, be-

bendo cerveja em um boteco de esquina de Botafogo, às 05h da manhã de um sábado, 

com um grupo de pessoas que só conheci por intermédio de um velho amigo que fui 

conhecer pessoalmente quando recebi em casa, por uma semana, e que por anos foi 

apenas um amigo de distância, Henrique, de uma comunidade de futebol do Orkut. 

Na contiguidade irregular de uma conversa de canto de bar, nessa madrugada, um 

amigo do amigo de distância pergunta para mim, sem maior interesse, o que fazia da 

vida. Normalmente, responderia “jornalista”, mas, por alguma razão mística, res-

pondi “linguista”. E então veio para mim, há quatro anos, uma nova mudança tectô-

nica provocada pela semiótica: arranjar um emprego como linguista na Fundação Ge-

tulio Vargas, sem saber exatamente em que atuaria, e de que forma um linguista po-

deria atuar entre economistas, sociológos, antropólogos, cientistas políticos, matemá-

ticos e estatísticos. Até porque ninguém sabe, exatamente, o que faz um linguista, ou 

o que pode fazer. 

Levei os quatro anos do doutorado no equilíbrio desmedido entre a rotina acelerada 

da profissão calendária, que por centenas de vezes exigiu as madrugadas, os horários 
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de intervalo e os fins de semana, e a rotina peremptória e disciplinada que o douto-

rado demanda. Trabalhei por seis meses, em 2014, em rápida volta ao jornalismo e ao 

esporte, n’O Dia; dei aulas; quase não perdi as aulas que precisava frequentar para fe-

char o plano de horários; não perdi nenhum dos congressos importantes. Foi necessá-

rio: precisei desse esforço para entender e viver o que significa fazer Linguística (e fa-

zer semiótica) frente ao mundo, quando o que se apresentava como futuro, para mim, 

só se fechava. Não se fecha porta que se abre pelo acaso. 

Não me envergonho ou me arrependo pela difícil conciliação; devo desculpas a quem 

de direito, pelas eventuais e inevitáveis falhas – e inesgotável gratidão a quem fez com 

que esta pesquisa de doutorado, a ambição mais passional e exigente de minha vida, 

conclusão de uma jornada de dez anos, imperfeita como são os sentidos, fosse possí-

vel. São a estas pessoas que dedico este doutorado, este percurso e este sacrifício ex-

tremamente compensador e eufórico. 
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Resumo 

O universo das manifestações semióticas – ou seja, dos atos enunciativos que produzem 

efeitos de sentido – se organiza, segundo Fontanille (2015), a partir de formas de vida 

que regulam e determinam os valores e estratégias aceitos e reconhecidos socialmente. 

No espaço cultural em que indivíduos e coletividades interagem, ocorre a concordância 

entre sujeitos, na reprodução de sentidos já canônicos, e a emergência inesperada, em 

oposição às estruturas semióticas canônicas, de enunciados de natureza inovadora frente 

ao núcleo social em que se inserem. O processo de emergência do anticanônico obedece, 

sob o ponto de vista social, a regras de difusão (GRANOVETTER, 1973) e de articulação 

vetorial entre forças dotadas de capital global (BOURDIEU, 2015), de modo que o des-

pertar de uma descontinuidade sobre uma continuidade depreende, sob a perspectiva 

semiótica, a reconfiguração de formas de vida anteriormente estabelecidas. Estas, se 

aceitas coletivamente, podem posteriormente se converter em práticas e em outras for-

mas de vida canônicas, em processo que se inicia com isolado acento concessivo de rejei-

ção ao cânone e se alastra à replicação, para além do estilo autoral de origem, por outros 

indivíduos que reconhecem a estratégia inovadora enquanto admissível. Esse jogo entre 

cânones e inovações perpassa as semiosferas (LOTMAN, 1999), os espaços em que as 

linguagens se articulam socialmente, com os centros ocupando o locus moderador das 

práticas e estratégias, e as periferias, o local de irrupção dos discursos inovadores. E, para 

que a inovação seja aceita entre as formas de vida centrais, faz-se necessária, pela enun-

ciação, com o entendimento aspectual de oposição entre o nós e o eles, a convocação de 

valores que não impliquem completa rejeição, em conformidade com os regimes de 

crença que determinam culturalmente o que é crível e o que é inacreditável. Com a ex-

pansão espaço-temporal da inovação, seguindo o modelo tensivo (ZILBERBERG, 2011) 

de anulação da singularidade do acontecimento, o objeto inicialmente insólito se pro-

paga e se reorganiza como nova forma de vida, com coerência – quanto ao plano de ex-

pressão – e congruência – quanto ao plano de conteúdo. O percurso que ilustra e exem-

plifica esse processo de fratura e estabilização do cânone se abre com a releitura (CALIL, 

2014) das manifestações relacionadas à escuridão pelo preto e pela ausência de ilumina-

ção; posteriormente, as etapas de reconstrução do cânone (ruptura inicial; renovação; 

estabilização) analisam, em diferentes objetos e níveis de pertinência, de que forma as 

isotopias regularmente reiteradas pela escuridão canônica (a solidão, a morte, a violên-

cia, a cegueira) são recobertas pela brancura e pela exaberbação de luminosidade.   

Palavras-chave: formas de vida; semiosfera; cânone; semiótica tensiva; semiótica 

das culturas. 
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Abstract 

The universe of semiotic manifestations — that is, of enunciative acts that produce mean-

ing effects — is organized, according to Fontanille (2015), by forms of life that regulate 

and determine the values and strategies accepted and socially recognized. In the cultural 

space in which individuals and collectivities interact, there is an agreement between per-

sons in the reproduction of already canonical senses, but as well the unexpected emer-

gence, as opposed to canonical semiotic structures, of enunciates of an innovative nature, 

by the social standpoint in which they interact. The process of emergence of the anti-

canon organically obeys rules of diffusion (GRANOVETTER, 1973) and the vectorial ar-

ticulations between forces endowed with global capital (BOURDIEU, 2015), so that the 

semantic appearance of a discontinuity on a continuity, from the semiotic perspective, 

reconfigurates previously established forms of life. Those new practices, if accepted col-

lectively, can later be converted into other canonical practices and forms of life, in a pro-

cess that begins with an isolated concessive accent of rejection of the canon and, after-

wards, spreads to replication, in addition to the authorial style of origin, by other indi-

viduals — those who recognize the innovative strategy as admissible. This duel between 

canons and innovations permeates semiospheres (LOTMAN, 1999), the spaces in which 

languages are socially articulated, with the centers occupying the moderation locus of 

practices and strategies, and the peripheries, the place where pioneering discourses ir-

rupt. In order for innovation to be accepted among the central forms of life, it is neces-

sary, by the enunciation, with the aspectual understanding of the opposition between us 

and them, the invocation of values that do not imply complete rejection, in accordance 

with the belief systems that culturally determine what is believable and what is unbeliev-

able. With the spatial-temporal expansion of the innovation, following the predicaments 

of the tensive model (ZILBERBERG, 2011) to understand how the singularity of the event 

is annulled, the initially unusual object propagates and reorganizes itself as a new form 

of life, with coherence — as for the plan of expression — and congruence — as to the plan 

of content. The path that illustrates and exemplifies this process of fracturing and stabi-

lization of the canon opens with the re-reading (CALIL, 2014) of the manifestations re-

lated to darkness by the color black and the absence of illumination; later, the stages of 

canon reconstruction (initial rupture, renewal, stabilization) analyze, in different objects 

and levels of pertinence, how isotopes regularly reiterated by canonical representations 

of darkness (loneliness, death, violence, blindness) are manifested, instead, by whiteness 

and exaberbation of luminosity. 

Keywords: forms of life; semiosphere; canon; tensive semiotics; semiotics of cultures. 
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Résumé 

L’univers des manifestations sémiotiques – c’est-à-dire des actes énonciatifs qui pro-

duisent des effets de sens – s'organise, selon Fontanille (2015), à partir de formes de 

vie qui régulent et déterminent les valeurs et les stratégies acceptées et socialement 

reconnues. Dans l’espace culturel dans lequel les individus et les collectivités interagis-

sent, il existe un accord entre les sujets, dans la reproduction des sens déjà canoniques, 

et l’émergence inattendue, par opposition aux structures sémiotiques canoniques, d’af-

firmations innovantes pour l’ordre social dans lequel ils sont insérés. Le processus d'é-

mergence de l'anti-canon obéit organiquement aux règles de diffusion (GRANOVET-

TER, 1973) et l'articulation vectorielle entre des forces dotées d'un capital global 

(BOURDIEU, 2015), de sorte que la recrudescence d'une discontinuité sur une conti-

nuité, du point de vue sémiotique, institue la reconfiguration des formes de vie pré-

cédemment établies. Celles-ci, une fois acceptées collectivement, peuvent ensuite être 

converties en pratiques canoniques et en d’autres formes de vie, dans un processus qui 

commence par un accent concessif unique de réjection au canon et, à la suíte, se 

propage à la réplication, en plus du style d’auteur, par d’autres individus qui reconnais-

sent que la stratégie innovante est acceptable. Ce jeu des canons et innovations im-

prègne les sémiosphères (LOTMAN, 1999), espaces dans lesquels les langues s’arti-

culent socialement, avec des centres occupant le locus modérateur de pratiques et de 

stratégies, et les périphéries sont le lieu des ruptures discoursives. Et, pour que l’inno-

vation soit acceptée parmi les formes de vie centrales, il est nécessaire, par l’énoncia-

tion, avec la compréhension aspectuelle de l’opposition entre nous et eux, l’appel de 

valeurs qui n’impliquent pas du rejet général, conformément avec des régimes de croy-

ances qui déterminent culturellement ce qui est croyable et ce qui est incroyable. Avec 

l'expansion spatio-temporelle de l'innovation, d’accord avec le modèle tensif (ZILBER-

BERG, 2011) de l’annulation de la singularité de l’événement, l’objet initialement inso-

lite se diffuse et se réorganise comme une nouveau forme de vie, avec cohérence — dans 

le plan d’expression — et congruence — dans le plan du contenu. Le parcours qui ilustre 

ce processus de fracture et de stabilisation du canon s’ouvre par la relecture (CALIL, 

2014) des manifestations sémiotiques associées à l’obscurité par le noir et l’absence 

d'illumination; plus tard, les étapes de la reconstruction du canon (rupture initiale, re-

nouvellement, stabilisation) analysent, en différents objets et niveaux de pertinence, 

comment les isotopies régulièrement rappelées canoniquement para l’obscurité (soli-

tude, mort, violence, cécité) sont recouverts pour le blanc et la luminosité. 

Mots-clés: formes de vie; sémiosphère; canon; sémiotique tensive; sémiotiques des 

cultures. 
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Apresentação 

Esta Tese de Doutorado dedica-se ao entendimento propositivo dos mecanismos semió-

ticos de reorganização dos discursos, conforme emergem, socialmente, novas estratégias 

de construção de sentidos em contraposição a práticas sociais e culturais já estabelecidas. 

Sob esse recorte, considera dois argumentos: o primeiro, de natureza semiótica, descreve 

o processo de metamorfose em que os sentidos se reconfiguram, a partir da análise de 

diferentes etapas — propostas nesta pesquisa — de progressiva rejeição a cânones dis-

cursivos. No percurso de subversão dos sentidos predominantes, o estágio inicial é o de 

reprodução dos valores semióticos de maior alcance e aceitação por um estrato social (o 

estágio dos cânones); o estágio final é o estabelecimento de uma nova estratégia discur-

siva, uma vez inovadora, como cânone reconfigurado — que adquire esse status pela re-

gularidade de manifestação e de reprodução. 

O segundo argumento, de natureza sociológica, adiciona ao raciocínio semiótico aborda-

gem metodológica sobre os fundamentos que condicionam e permitem a subversão dos 

cânones, pelo ponto de vista social. Portanto, debruçando-se sobre os fluxos coletivos de 

propagação, aceitação e rejeição de discursos e valores, e que atuam como regentes do 

percurso de quebra e reconfiguração das estratégias canônicas. Essa relação bilateral é o 

plano central das reflexões empenhadas por esta pesquisa, que busca se aproximar do 

projeto científico da Semiótica das culturas proposto por Fontanille em diferentes obras 

ao longo das últimas décadas — e cuja referência principal, neste recorte, é o livro Formes 

de vie, de 2015. Os objetos de análise que conduzem este estudo são discutidos em função 

das manifestações semânticas da escuridão, canônicas e anticanônicas, que recobrem, 

com diferentes objetos ilustrando cada etapa do processo de quebra e emergência das 

formas de vida semióticas que organizam os sentidos na(s) sociedade(s).  

Tal proposta se organiza, em síntese, em sete capítulos, distribuídos da seguinte forma:  

 

Na primeira parte, de Considerações teóricas, o primeiro capítulo desta pesquisa, De 

luz e sombra (p. 21), inicia o desenvolvimento do raciocínio semiótico sobre o percurso 

de desconstrução e posterior solidificação dos cânones a partir da leitura, em perspec-

tiva, de obras das mais diversas linguagens e gêneros que apresentam subversões no uso 

de elementos associados à escuridão canônica, com o reposicionamento da brancura e 

da luminosidade como categorias do plano de expressão associadas, dentre outros, à vi-

olência, à solidão, ao perigo e ao mistério. 
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Ainda neste capítulo, apresentam-se as bases gerais da hipótese de pesquisa, com a in-

trodução do pensamento de Fontanille sobre o percurso gerativo da imanência e o re-

torno à semiótica das paixões para a reflexão sobre a emergência dos efeitos de sentido 

a partir de uma descontinuidade que se impõe sobre um contínuo, permitindo a inova-

ção. Também neste capítulo expande-se a reflexão a respeito da oposição entre as mani-

festações regulares e irregulares com base na leitura de Foucault, com a delimitação do 

percurso de reconstrução do cânone, em etapas associadas a diferentes níveis de perti-

nência e estratégias de produção dos sentidos. 

O capítulo 2, Tensão, História e sentido (p. 45), desdobra a proposta de análise da 

quebra do cânone em etapas distintas, com os argumentos semióticos de descrição dos 

componentes metodológicos de subversão e a introdução do corpus selecionado para 

cada etapa: Ensaio sobre a cegueira, romance de José Saramago; Fence line e Olson’s 

front door, ambos quadros de Andrew Wyeth; e Fargo, adaptação para a TV do filme 

homônimo de Ethan e Joel Coen. Explica-se a interlocução entre os dois argumentos se-

mióticos aplicados em conjunto para as análises – Fontanille e Zilberberg –, o papel ten-

sivo na reprodução do cânone e o atributo social da repetição. Em seguida, neste capítulo 

procede-se por fim à revisão de literatura sobre a epistemologia do cânone e da noção de 

paradigma para as demais ciências e para a filosofia da ciência, com a leitura sobre o 

método científico, o confronto do paradigma estabilizado frente ao monstro e os meca-

nismos socioculturais que interferem na canonização de um postulado inovador. 

Mais longo e abrangente desta pesquisa, o capítulo 3 (As formas de vida, p. 69) recu-

pera o pensamento de Fontanille sobre as formas de vida e o percurso gerativo da ima-

nência, partindo das primeiras aparições do conceito, conforme em Ludwig Wittgens-

tein, desde Greimas, aos encaminhamentos recentes do livro Formes de vie. A partir 

dessa linha condutora, expõe o posicionamento de Lotman sobre as semiosferas, incor-

poradas por Fontanille ao modelo semiótico dos planos de imanência, e dialoga com au-

tores da sociologia e dos estudos da sociedade em rede, em especial Granovetter, para 

introduzir a estrutura dos laços fracos como pontes que permitem a difusão de ideias; e 

Bourdieu, que aborda os engajamentos entre as classes sociais e as relações de capital 

global (cultural e financeiro) que regem os hábitos e práticas coletivos admitidos como 

positivos e negativos para as sociedades. Por fim, incorpora à proposta de organização 

semiótica das sociedades o componente posicional das formas de vida e os regimes de 

crença que ajustam as expectativas e possibilidades do ato enunciativo. 

O capítulo 4, Rescisão contratual (p. 113), é dedicado ao modelo tensivo de Zilberberg, 

com o estudo das correlações intensivas e extensivas do processo de atenuação do acon-
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tecimento subversivo e da interferência da crença no inacreditável e no crível. Apresen-

tam-se ainda as modulações temporais e espaciais das formas de vida e as articulações 

entre o tempo e o espaço das sociedades e o tempo e o espaço dos objetos semióticos. 

Conduzindo-se à análise dos objetos, a segunda parte desta pesquisa, denominada Aná-

lise dos objetos, é aberta pelo capítulo 5, Que das trevas se faça a luz (p. 138). Este 

capítulo retoma a subversão da brancura e da claridade, sob o foco contemporâneo do 

recrudescimento do racismo, para ratificar a interseção entre os procedimentos sociais e 

enunciativos da passagem entre o cânone consolidado e o cânone subvertido. Posterior-

mente, são apresentados os dois limites do processo de difusão dos discursos inovadores, 

pela ótica tensiva, e os objetos previamente analisados (em CALIL, 2014) para descrever 

o cânone da escuridão, recuperado brevemente para ilustrar as temáticas e as estratégias 

de múltiplos objetos que lançam mão do preto e da obscuridade visual – pela baixa lu-

minosidade – para reiterar efeitos de sentido correspondentes. 

Em seguida, avança-se à análise de cada etapa do percurso de subversão e redefinição do 

cânone. No capítulo 6 (A fratura do cânone, p. 159), mostra-se o estudo de Ensaio 

sobre a cegueira, de José Saramago, e emergência inicial, no nível de pertinência do ob-

jeto, de um acento de descontinuidade que recompõe na obra a cegueira como branca e 

provoca a configuração de um espectro original de sentidos emergentes; em segundo 

movimento, há o estudo sobre as duas pinturas de Wyeth e a reprodução do branco in-

sólito enquanto prática autoral, redefinindo-se a partir da repetição estratégica e da dis-

persão por múltiplos objetos, propagados no espaço e no tempo; em último movimento, 

chega-se à análise de Fargo e dos elementos associativos entre a obra de TV e o estilo 

cinematográfico dos irmãos Coen, a partir de uma cena específica de um episódio da série 

(Buridan’s ass), em que a neve opera papeis distintos para certos actantes e exacerba 

temáticas comumente reiteradas pelo preto e pela escuridão canônica, como a cegueira, 

o mistério e a solidão. Neste capítulo, avança-se do nível das práticas ao nível das estra-

tégias, com a perda do indivíduo enquanto condutor isolado do estilo autoral subversivo 

e a coletivização de uma forma de vida inovadora. 

No capítulo de encerramento desta pesquisa, Notas finais (p. 203), resgatam-se refle-

xões recentes de diferentes semioticistas sobre o posicionamento da semiótica enquanto 

ciência, a rediscussão do objeto semiótico, a interlocução com as demais ciências huma-

nas e sociais e a pertinência da metodologia greimasiana para a contemplação de práticas 

coletivas e fenômenos culturais. Empenha-se essa releitura para alinhar os objetivos ge-

rais desta pesquisa com as demandas contemporâneas do fazer semiótica e a proposta 

de descrição do percurso de subversão dos cânones à luz das relações sociais que inter-

ferem e regulam os atos enunciativos. 
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In my craft or sullen art 

Exercised in the still night 

When only the moon rages 

And the lovers lie abed 

With all their griefs in their arms, 

I labour by singing light 

Not for ambition or bread 

Or the strut and trade of charms 

On the ivory stages 

But for the common wages 

Of their most secret heart. 

 

Not for the proud man apart 

From the raging moon I write 

On these spindrift pages 

Nor for the towering dead 

With their nightingales and psalms 

But for the lovers, their arms 

Round the griefs of the ages, 

Who pay no praise or wages 

Nor heed my craft or art. 

In my craft or sullen art, Dylan Thomas, 1946 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Considerações teóricas 

  



 

22 

De luz e sombra 

 

Oh, you think darkness is your ally. But you merely adopted 
the dark; I was born in it, moulded by it. I didn't see the light 

until I was already a man, by then it was nothing to me but 
blinding! The shadows betray you, because they belong to me! 

Bane 
 

A única rua de um vilarejo pequeno, à noite, só com duas fontes de iluminação. Os dois 

postes sobre a rua, porque a luz da praça – com um enorme refletor sobre o coreto, que, 

com defeito há meses, não ilumina mais nada – deixa às escuras. A luz muito amarela, 

forte, concentrada. Uma fica sobre uma casa branca, de pintura gasta, onde mora uma se-

nhora aposentada que não sai à rua de noite. A outra exatamente do lado do bar, ilumi-

nando as mesas de plástico na calçada; e, claro, quem bebe – o que, com maior ou menor 

força de hábito e religião, a depender do ethos ou do local, ainda é um pecado no Ocidente. 

 Luz é bom de noite, em geral. Iluminação pública: para orientar os motoristas, pre-

venir crimes, mostrar o desenho poroso das calçadas, prover segurança de espírito aos mo-

radores, ainda mais se idosos, inseguros, preocupados. Quem passa pela praça e vê o refle-

tor apagado, depois dos 60 anos de vida, não fala em outro assunto no muro das casas. 

Mas há quem não goste de luz, porque a luz mostra – e se quer esconder, ocultar, fazer de 

inútil a visão. E então, sob o poste, as mesas do bar estão vazias: mas, logo ao lado do fio 

branco e fino que corta o espaço entre o amarelado luminoso e a escuridão, protegido, fica 

um bêbado de renome, que estava havia vinte minutos na mesa, e de longe, da luz do outro 

poste, viu a mulher chegando perto. E se pôs na sombra, de vexame.  

 Os bancos de cimento da praça estão cheios, bem embaixo do refletor apagado. 

Jovens casais de namorados se abraçam, conversam, se beijam, e de luz só o que fica é o 

retângulo do celular. Se a mãe de um passa, apenas suspeita: pode ser, mas não é, no 

coração de mãe – e então a falta de iluminação protege o amor. O moço com dívida, cujo 

nome corre rápido para quem chega ao vilarejo, e que perdeu a mulher por causa do 

bicho, bebe cachaça – mas fora da luz, sentado quieto em um banco escuro, perto da 

caixa de som, sozinho. E só quem bebe banhado pelo amarelo-icterícia é quem de ne-

nhuma culpa pública sofre, seja por beber, seja por poder beber. O velho lavrador, já 

aposentado, de chapéu de palha, que nada parece dever, que nada precisa ainda cumprir; 

e nada esconde. Não peca por beber; não peca por estar bebendo. Então aproveita a luz, 

para depois sair, sem risco de quedas, e voltar para casa em paz.   

 E há quem reclame da morosidade da rua mal iluminada: “Sem luz, fica muito 

desanimado”, comenta uma senhora.  

 Não é o que parece.  

*** 
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O Batman revitalizado pelo diretor Christopher Nolan na série fílmica O cavaleiro das 

Trevas (2005-2012) sofre derrotas precipitadas quando se propõe a enfrentar vilões de 

origens, naturezas e propósitos desconhecidos. Sobretudo porque peca, inicialmente, ao 

subestimá-los com rótulos estigmatizados – como atribuir ao Coringa a pecha de merce-

nário (ou seja, motivado pela fortuna) no segundo filme, de 2008; no último, obra de 

2012, o herói dá a mesma cobertura a Bane, acreditando, ingenuamente, que seja um 

criminoso dotado de inacreditável força física, mas desprovido de objetivos nobres. Por-

tanto, bastante fácil de subjugar.   

Antes do fim irreversível, no entanto, o herói aprende a lição: percebe, enfim, que 

o insano Coringa opera cruelmente como um agente do caos, e que o apocalíptico Bane, 

nascido e criado longe da realidade de privilégios do bilionário Bruce Wayne, não havia 

conhecido a graciosidade do afeto e do amor. Experimentou apenas a agonia de uma pri-

são escavada bem fundo em um abismo pouco luminoso, sem a noção de diferença ne-

cessária à atribuição de valor a quaisquer objetos – a riqueza, o poder, a luxúria. Não 

conheceu a forma circular do sol até a maturidade da vida adulta e se converteu em ins-

trumento do cataclismo da civilização agindo exclusivamente sobre as bases com que se 

acostumou, com um adjuvante poderoso: a sombra. 

A lógica irascível e aterradora de Bane ao destruir a coluna vertebral do Batman 

– em cena clássica dos quadrinhos emulada com destreza no filme – causa espanto por-

que é subversiva, inesperada. O cânone ocidental dá à luminosidade a cobertura eufórica 

que é ausente na escuridão; a luz é modulada pelo benefício da visão, porque confere 

forma ao disforme e organiza a desordem. A menos que a visão seja definida – pela his-

tória, pela memória, pelas práticas do sujeito – a partir da obscuridade: então, qualquer 

iluminação é exacerbada e conduz inequívocamente à cegueira. É quando a luz, e não a 

sombra, se constitui como expressão do vazio e do indescritível. 

 

 

 



 

24 

 

Figura 1: A prisão escura em que Bane nasceu e viveu até a idade adulta, conforme ilustrada em O cava-
leiro das trevas ressurge, de 2012 

 

Em 1933, Junichiro Tanizaki publicou um breve ensaio que, nas décadas futuras, 

ganharia perene relevância na literatura japonesa: Em louvor da sombra, analisado com 

regularidade nos Estados Unidos e na Europa pela delicada representação da obscuri-

dade e da iluminação cautelosa como sínteses da beleza aos olhos orientais. O pragmático 

Tanizaki deposita foco, sobretudo, sobre o cotidiano do cidadão japonês: o ritual do chá, 

a encenação do drama, o repouso, a observação vespertina do efeito da poeira dentro dos 

cômodos construídos em madeira escura e papel fosco. Tanizaki não se furta de criticar 

abertamente o louvor ocidental ao brilho, dando à sutileza natural das cores e superfícies 

uma feição quase mística.  

Greimas (2002), em Da imperfeição, de 1987, curto livro sobre a pertinência da 

experiência e da percepção estética na Semiótica, põe a narrativa memorial de Tanizaki 

em análise, como exemplo da virtude da apreensão minimalista:  

 

Cada corpúsculo é independente, cada partícula da matéria contém em potência todas 

as formas e energias que se constituem na superfície. Todo objeto é digno de considera-

ção: uma folha que cai, como diz Calvino em Se um viajante numa noite de inverno, é 

um mundo em si. A obsessiva intenção de totalidade que praticamos pode ser substitu-

ída pela contemplação do infinitamente pequeno: totus ou unus, isso resulta no mesmo 

(GREIMAS, 2002, p. 52) 

 

A valorização do escuro e do sutil por Tanizaki deriva da aptidão pela falta de luz 

para a observação insólita da diferença e do exclusivo. O autor japonês argumenta que, nos 
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cenários iridescentes ocidentais, a abundância de iluminação restringe a contemplação do 

detalhe e da insinuação cromática, porque se preza a exibir o universal, não o particular. 

Zilberberg (2004, p. 45), incansável estudioso de Tanizaki, ao realizar uma observação es-

tética sobre o ensaio do autor, recorre ao dicionário Micro-Robert para evidenciar a cober-

tura eufórica da luz por uma perspectiva canônica – a sombra e o obscuro, a partir da des-

crição lexical do dicionário, são átonos, enquanto a claridade e o deslumbrante são referi-

dos – sob os usos coletivos predominantes – como elementos de tonicidade.  

O argumento de Zilberberg para assim defini-los é de natureza operacional: o Mi-

cro-Robert descreve a sombra como “o que recebe pouca luz” (ibidem), enquanto o con-

ceito de “claro” é abordado como “o que é abundante em luminosidade”. Por isso, para 

Zilberberg, a atonia da sombra, de acordo com os valores semânticos retificados pelo 

dicionário, se realiza por uma ausência de intensificação – o aumento da luz sobre uma 

superfície obscurecida assegura a conjunção com a claridade. Essa intensificação pela 

presença operacional da luz sobre o que é /não iluminado/ conduz do átono ao tônico. 

 

S1 

Deslumbrante 

S2 

Claro 

S3 

Sombrio 

S4 

Obscuro 

Sobrecontrário tônico Subcontrário tônico Subcontrário átono Sobrecontrário átono 

 Atenuação                                                                                                   Minimização 

Recrudescimento                                                                                         Restabelecimento 

 
Quadro 1: Adaptação de gráfico de Zilberberg (2004, p. 45) 

 

No entanto, ao abordar o Ensaio sobre a sombra, Zilberberg constata que, sob o 

ponto de vista da cultura japonesa, a atonia e a tonicidade não são regidas pelo grau de 

iluminação, mas pela densidade cromática. A reflexão tensiva desenvolvida pelo autor 

redesenha a oposição clássica do quadrado semiótico, em que as relações de negação 

(contraditórias) conduzem à estruturação binária de conceitos opostos (contrários). No 

modelo de Zilberberg (2011, p. 282), para além dos opostos semânticos, entende-se uma 

estrutura de gradação entre os valores, com sobrecontrários e subcontrários como con-

tinuidades do binarismo do quadrado semiótico. Assim, a composição de um par especí-

fico, como, por exemplo, claridade e sombra, adquire gradação mais complexa no jogo 

de oscilações significativas de um enunciado, com cada núcleo do par passível de recru-

descimento (quando já tônico) ou minimização (quando átono). 

Sob esse recorte, Zilberberg entende que Em louvor da sombra substitui a luz 

como vetor de intensificação, fazendo da densidade cromática o definidor dos valores 
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positivos de atonia e tonicidade. O profundo desperta enquanto valor sobrecontrário tô-

nico, com o pálido em equivalência átona — ambos dependentes não apenas da cor e da 

incidência da luz, mas da matéria subjacente ao objeto, que pode refletir ou absorver a 

luminosidade, construindo o pareamento fosco (tônico)/brilhante (átono). O status eu-

fórico da leitura estética de Tanizaki é devedor da profundidade conferida às cores, uma 

vez submetidas à baixa iluminação: ou seja, com a absorção como efeito de valorização, 

e não a refração de claridade permitida pelo acento de luz sobre a superfície. 

 

1.1 My eyes! My eyes! 

 

 Em Da imperfeição, Greimas (2002, p. 56-60) relê Tanizaki para afirmar que o 

preto, enquanto ausência de cor, acaba por comportar o espectro cromático completo, a 

beleza absoluta do mundo, porque absorve o potencial inteiro de sentido de cada partí-

cula, de cada objeto, por menor que seja. No domínio do preto, a experiência estética do 

uno é a primazia da apreensão do instante e do peculiar. Ao encerrar o capítulo em que 

analisa o livro de Tanizaki, Greimas ironiza o bater de pálpebras que desconstrói a ob-

servação do obscuro – as formas que se constroem aos poucos sobre a fraca luz da chama 

– do narrador japonês: “Horror ao sagrado?” (idem, p.61). Se a norma, para o raciocínio 

oriental, é a contemplação do detalhe e da cobertura da sombra, a fratura indesejada 

deriva da rejeição a esse método, em contraposição ao Ocidente: o deslumbrante dado 

como eufórico pelo Micro-Robert como regra de existência.  

A ignorância sobre a vivacidade paradoxal das sombras define a surra (pragmática 

e cognitiva) aplicada por Bane no herói, curiosamente, denominado Cavaleiro das Trevas, 

que utiliza a proteção da noite para combater o crime. A diferença é que o bilionário Bruce 

Wayne valoriza a sombra como recurso de invisibilidade e defesa – e Bane vê no sombrio 

o fundamento de base da sobrevivência. A luz, para o psicótico criminoso, após anos em 

uma prisão escura, é a fonte do choque e da diferença, e não o contrário. 

 

O papel, eu entendo, foi invenção dos chineses; mas o papel ocidental é para nós não 

mais que algo para ser usado, enquanto a textura do papel chinês e do papel japonês nos 

dá um certo sentimento de calidez, de calma e repouso. Até o mesmo branco poderia 

plenamente ser uma cor no papel ocidental e outra no nosso. O papel ocidental rechaça 

a luz, enquanto o nosso parece absorvê-la, envelopá-la gentilmente, como a suave su-

perfície da primeira precipitação de neve. Ele é silencioso quando amassado ou dobrado, 

é delicado ao toque como a folha de uma árvore. (TANIZAKI, 2001, p. 17-18)1 

                                                           
1 Tradução livre do original: “Paper, I understand, was invented by the Chinese; but Western paper is to us no 

more than something to be used, while the texture of Chinese paper and Japanese paper gives us a certain feel-
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No excerto acima, Tanizaki enfatiza o contraste matérico entre o papel ocidental 

e o papel asiático, em particular o produzido na China e no Japão. A principal diferença 

entre ambos reside no aspecto reflexivo da superfície, retrato dos distintos métodos de 

produção e dos objetivos comerciais e culturais. Também dá a caracterização do branco 

como, efetivamente, um espectro de variados matizes, no qual a brancura ocidental se 

diferencia, sutilmente, da oriental. A qualidade de vetor eufórico sobre o papel asiático, 

para Tanizaki, é sobretudo produto de uma oposição de ordem espacial: a contração e a 

absorção da luz (como a suave superfície da queda inicial de neve) contrapostas à expan-

são e à reflexão – com a luz destinada fisicamente ao ambiente, para clareá-lo. O mesmo 

raciocínio se aplica à crítica de Tanizaki ao uso desmedido de utensílios de mesa de prata 

e de pisos domésticos reluzentes, em cores claras, enquanto a madeira e a pintura em 

resina de laca, célebre no Japão, são naturalmente antirreflexivas e protegem da ilumi-

nação solar, sem o auxílio da eletricidade – considerada excessiva e “gratuita” pelo autor 

japonês. É na profundidade da absorção de luzes que repousa a grandeza artística, a 

calma e a reflexão: na filosofia do autor japonês, o exercício de criação do artefato coti-

diano detém beleza particular, contraposta à aceleração da linha industrial mecânica e 

metálica, que prima pelo excesso e pelo descontrole estético. 

A epifania da luminosidade é comum na atividade artística: na série Os deslimites 

da palavra, Manoel de Barros (2010) efetua intrincado jogo linguístico no poema 1.5, 

que discute a nulidade criativa e a resiliência da inspiração.  

 

Eu sei das iluminações do ovo. 

Não tremulam por mim os estandartes. 

Não organizo rutilâncias 

Nem venho de nobrementes. 

Maior que o infinito é o incolor. 

Eu sou meu estandarte pessoal. 

Preciso do desperdício das palavras para conter-me. 

O meu vazio é cheio de inerências. 

Sou muito comum com pedras. 

.......................................... 

(O que está longe de mim é preclaro ou escuro?)2 

                                                           
ing of warmth, of calm and repose. Even the same white could as well be one color for Western paper and an-

other for our own. Western paper turns away the light, while our paper seems to take it in, to envelop it gently, 

like the soft surface of a first snowfall. It gives off no sound when it is crumpled or folded, it is quiet and pliant to 

the touch as the leaf of a tree.” 

 
2 Poema integrante de O livro das ignorãças, publicado pela primeira vez em 1993. 
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No poema, a arte poética é observada como afastamento e castigo do cotidiano: 

vaidoso, o artista repudia as honras e elogios, mas, ao comparar dois objetos banais, 

preconiza o excesso sobre a ausência: ao se referir ao brilho natural do ovo – que reflete 

e expande –, assume a necessidade luxuriosa do desperdício para que seja eficiente, 

enquanto a pedra, incubadora de cores e não reflexiva, é da ordem do pragmático, ro-

tineiro e opaco. O brilho é objeto metafórico; e o valor é, em concretização semântica, 

o brilhantismo atribuído à inteligência e à genialidade para fugir da casualidade e es-

tabelecer sentidos inéditos.  

 O mesmo princípio norteia a belíssima cena de (provisório) sucesso por parte da 

feiticeira Malévola na adaptação de Walt Disney da fábula clássica A bela adormecida, 

de 1958. A princesa Aurora é seduzida por Malévola a seguir um caminho desconhecido 

que é delineado, exclusivamente, por uma luz circular esverdeada, que conduz a vítima 

a um aposento escuro – no qual só está iluminada, também em verde, a roca cujo fuso 

Aurora é induzida a tocar para dormir por cem anos. Malévola, um agente do Mal, faz da 

luz insidiosa um forte adjuvante, porque brinca com a vontade da princesa em resolver 

um suspense, um mistério sombrio. 

 

 

Figura 2: A princesa Aurora hesita antes de encostar no fuso da roca 

  

O argumento filosófico de Tanizaki opera por dois eixos, que se articulam e até se 

confundem, mas não são exatamente iguais: um atributo é a gradação da luz; o outro é a 

natureza da cor. No que concerne a ambos, privilegia-se, para o autor, a sombra: quanto 

mais escuro ou opaco um objeto, menos danoso é o efeito reflexivo da luz. Portanto, com 

luz e cor definidos entre valores de contenção (átono) e exacerbação (tônico): no plano 

do objeto estético, o excesso de luz sobre uma superfície clara é a pior situação, e a mais 

indesejada pelo observador japonês, enquanto a luz cálida, não manipulada pelo homem 

(da natureza), sobre a superfície antirrefratária perpetua a sutileza, o detalhe. Esse jogo 
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de sombra e claridade é exercido pela regência gradativa dos dois eixos, que consistem 

nas duas dimensões de modificação da experiência cromática entre sujeito e objeto.  

O estudo de Tanizaki evidencia o relativo papel da luz e da sombra na produção 

artística. Se há, na escola ocidental, uma visão estável do claro em condição eufórica so-

bre o escuro, esta decorre de um amplo e persistente uso da luminosidade frente à escu-

ridão como condutora narrativa de heróis e de protagonistas – e que ganha força e con-

sistência pelo argumento bíblico de que a oposição entre ambos representa o duelo entre 

o bem e o mal. Esse argumento, porém, não é absoluto: há reiterados exemplos, sobre-

tudo contemporâneos, de rejeição a essa estrutura estratégica. A semelhança e a dife-

rença coexistem socialmente, sempre em confronto por espaço – até que, no seio de uma 

construção social, nasce de um vácuo de sentidos uma nova identidade semântica, que 

adquire lentamente amplitude e coerência pela repetição discursiva. E o primeiro agente 

propulsor dessa identidade se converte de soldado em exército, construindo um universo 

particular de expressão. 

 

1.2 A brancura da baleia 

 

Veja o urso polar, e o tubarão branco dos  
trópicos; que outra coisa senão sua brancura  

lisa ou encarquilhada faz com que sejam os  
horrores transcendentes que são? 

Herman Melville 

 

Uma vez recuperado o raciocínio de Tanizaki sobre as sombras, permite-se admi-

tir a escuridão e a claridade como efeitos semânticos de interdependência entre luz e cor. 

A escuridão absoluta consiste, portanto, na ausência de luz sobre qualquer superfície – 

sem luz, só há Trevas. A claridade absoluta consiste na luminosidade máxima sobre o 

objeto, com a luz em papel de anulação das propriedades cromáticas de qualquer super-

fície sobre a qual incida. Para que haja a cor e o detalhe, é preciso que a luz não seja 

absoluta ou nula. Na construção dos sentidos, o equilíbrio entre os eixos determina os 

acentos semânticos, em conformidade com o sistema de valores em que o objeto se in-

sere. Na regra estética reiterada pelo Micro-Robert, o aumento de luz é positivo, e quanto 

mais claro o objeto, mais acentuado o efeito positivo da luminosidade. Sob a égide japo-

nesa, eufórica é a ação oposta, conduzida ao abrandamento. 

Na Semiótica, luz e cor despertam enquanto categorias do plano de expressão, 

engajadas no objeto como repositório da interação entre o sujeito e o sentido. Modulam-

se a claridade e a escuridão para que sejam apreendidas a partir dos valores semânticos 

com que se relacionam no plano estratégico da enunciação, que atua para conferir a am-

bas um certo encaminhamento, uma certa direção. A intencionalidade inerente ao ato 
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enunciativo, entretanto, obedece a um sistema, em respeito a uma estrutura anterior pela 

qual os valores se constroem – por recorrência, reconhecimento e subversão. Vê-se no 

dicionário, objeto prototípico dos conceitos cristalizados, a afirmação de um estrato so-

cial – em que os valores são julgados e delimitados, como um repositório conceitual ao 

qual a enunciação pode e deve recorrer (e pode-se entender a bíblia, de alguma forma, 

como um repositório conceitual de natureza parecida). 

Se o objeto acompanha as definições normativas cristalizadas pelo dicionário, a 

enunciação acaba por aderir às regras do sistema, que se movimenta coletivamente, em 

função dos conceitos aprovados e repelidos. Nesses objetos, sob uma cultura, a claridade 

e a escuridão vão deter diferentes aspectos e axiologias: pelo ponto de vista ocidental, 

com /claridade > escuridão/. No Japão, o contrário – porque as práticas de construção 

dos sentidos são distintas em cada sociedade, embora obedeçam a idêntico protocolo 

histórico de sedimentação, expansão e, eventualmente, esquecimento. 

A intensidade luminosa sobre uma superfície depende de elementos físicos, da 

matéria que confere as propriedades próprias ao objeto. Acompanhando o paralelo entre 

Zilberberg, Greimas e Tanizaki, identifica-se, na oposição entre branco e preto, dentro 

da construção de valores do Ocidente, o reconhecimento da brancura como localizada 

no polo dos campos semânticos positivos – sobretudo enquanto intensificada pela luz. O 

efeito eufórico da exacerbação luminosa, do realce sobre a superfície, depende da cor.     

Contudo, esse postulado (apesar de predominante) não é aplicável, sem nenhuma 

discriminação, a qualquer objeto semântico de brancura, sob o ponto de vista ocidental.  

Retomada a abertura desta subseção do capítulo 1, há que se recordar o paradigmático 

exemplo de abrangente leitura sobre os efeitos de sentido do branco, feito por Melville 

no clássico Moby Dick, de 1851. O autor americano destina um capítulo inteiro da obra à 

análise da intimidadora brancura da baleia que dá nome ao livro, com extensa recupera-

ção do valor do branco em diferentes sociedades e períodos da História. A maior parte 

dos exemplos listados por Melville ressalta a coerência eufórica do branco – o mármore 

branco que celebrava, para os romanos, um momento feliz; a inocência das noivas; a 

nobreza do bom cavaleiro; a graciosidade respeitável dos cabelos brancos que chegam 

com a velhice; a influente valorização do branco e da luz para o cristianismo. 

Na leitura antropológica de Melville, existem distintos níveis de arbitrariedade na 

posição positiva do branco: em casos como a utilização de itens e vestes brancas como 

demarcações de poder, por exemplo, há menor influência do componente cromático do 

mundo natural que na oposição semissimbólica – branco versus preto – dos cabelos (ex-

periência versus juventude). E, da mesma forma, muito da herança do cristianismo sobre 

os valores positivos do branco se dá por bases de predominante atribuição cultural, com 

a exaltação do paradoxo entre o bem (branco) o mal (preto), além, sob outros planos 
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comparativos, da oposição posicional entre alto (o céu, o paraíso) e baixo (o inferno). As 

orientações canônicas da prática religiosa acabaram por determinar a brancura da noiva 

como símbolo de pureza e inocência, valores eufóricos para os cristãos, e a perpetuação 

da figura medieval do cavaleiro branco como o herói honrado e incorruptível. 

No entanto, para destacar o horror provocado por Moby Dick, Melville elenca 

inúmeros exemplos de rejeição da brancura. Entre esses exemplos disfóricos, há maior 

presença de associações semânticas ao branco derivadas de fenômenos da natureza – ao 

abordar a baleia branca como o predador mais poderoso do habitat em que vive, o autor 

recorda a presença dominante do urso polar na cadeia alimentar, e o mesmo status do 

maior dos tubarões, o branco. No caso do urso polar, com a coloração branca operando 

como um adjuvante poderoso de camuflagem. O que desponta como grande elemento 

de horror na brancura da baleia, para Melville, é a profundidade que o branco confere 

ao animal, como se a aparente nobreza dos predadores, sob o âmbito das modalidades 

veridictórias – em vernáculo da semiótica – escondesse um segredo: a cândida brancura 

da baleia é um artifício que precede um destino cruel, a morte. 

 

[...] ainda não resolvemos a magia dessa brancura, e nem sabemos por que tem um apelo 

tão poderoso na alma; e ainda mais estranha e muito mais prodigiosa [...] é ela simulta-

neamente o símbolo mais significativo das coisas espirituais, o próprio véu da Divindade 

Cristã; e, contudo, o agente intensificador nas coisas que mais aterrorizam a humani-

dade (MELVILLE, 2010, p. 217)    

 

 Na reflexão do autor, há um contraste entre a opacidade de outras cores com a 

densidade do branco – uma oposição entre valores de raso e profundo, fazendo com que 

a névoa misteriosa dos predadores, como o urso-polar, despertasse uma curiosidade 

apaixonante e, da mesma forma, assustadora para o homem. Essa dualidade potencializa 

a obsessão do capitão Ahab em perseguir Moby Dick pelo mundo e atesta a isotopia do 

horror. Esse horror, na exemplificação do branco disfórico, aparece ainda para Melville 

sobretudo em dois casos de motivação parcialmente arbitrária: a palidez, cuja brancura 

recobre o valor de doença/desvida (em uma oposição cromática quanto à tonicidade), 

frente ao rubóreo da saúde na coloração da pele humana; e o albinismo, cuja rejeição, 

pelos membros de uma coletividade, decorre do valor de anormalidade. 

  Outra figura da morte branca citada por Melville perpassa o imaginário mítico 

de muitas culturas: o fantasma, que recupera a palidez e a oposição cromática entre vida 

e morte em equivalência ao que é, respectivamente, tônico e átono. A “fantasmagoria” 

julgada excitante e perigosa pelo escritor reverbera em inúmeros objetos artísticos – cite-

se, por exemplo, os cadáveres ressuscitados pelo demônio Chernabog em Fantasia. A 

animação icônica da Disney prima pela reprodução canônica de elementos do mal por 
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cores escuras, com o preto predominante na ilustração do demônio protegido por densa 

fumaça e pela noite, no cume de uma lúgubre montanha. No panorama de predomínio 

cromático da escuridão na cena3, que operaliza a composição clássica do russo Modest 

Mussorsky, Night on bald mountain, Chernabog desperta à noite e, no momento em que 

os cidadãos de uma pequena cidade dormem, ressuscita os espíritos de criaturas abissais, 

das profundezas, e retorna à vida aqueles que jaziam em descanso no cemitério local.  

 

 

Figura 3: O cavaleiro retornado da morte por Chernabog, ao lado de outras criaturas das Trevas 

 

Como um ventríloquo, o demônio manipula as criaturas em uma complexa dança 

macabra, que contrasta a luminosidade ameaçadora do fogo com a densa paleta de preto, 

marrom, roxo e azul-escuro da ilustração pontiaguda e feroz dos monstros – ao melhor 

empréstimo do panorama do inferno de Hieronymus Bosch em O jardim das delícias. A 

celebração de Chernabog se dá por encerrada com o início do bater dos sinos da igreja 

do povoado, que regula o raiar de uma nova manhã (a luz do sol é intolerável para as 

forças do mal). No fim, Chernabog se vê forçado a retornar as criaturas para o local de 

onde vieram, novamente convertendo-as em espíritos brancos, fantasmas que voltam ao 

descanso no submundo, enquanto o demônio se recolhe, encolhido, no cume da montanha. 

A figurativização da morte com o branco em Fantasia empresta, assim como boa 

parte da exemplificação da brancura disfórica empenhada por Melville, um componente 

de motivação parcial em relação a um objeto da natureza: o esqueleto, a única parte do 

corpo animal que resiste, ainda que brevemente, à rápida decomposição após o fim da 

vida. Os fantasmas de Chernabog saem das covas e das profundezas sustentados pelos 

                                                           
3 A cena, em alta resolução, está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3nrC8rLcvTQ. Acesso em 28 

de setembro de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=3nrC8rLcvTQ
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esqueletos: são mortos-vivos, dotados de nova mobilidade provisória, e que retornam ao 

além como véus de fina espessura, com o outro componente místico que reside no pós-

vida: a alma – esta, inocente e preservada, é culturalmente definida pelo branco, como o 

próprio Melville referenda em Moby Dick. 

 As duas brancuras – a eufórica sistematizada, de alcance, volume e relevância 

muito superiores, e a disfórica paradoxal – coexistem há séculos, representadas por di-

ferentes figuras em práticas culturais distintas. Porém, o esforço explicativo de Melville 

não se ocupa em reiterar um sistema de valores de mote positivo associado ao branco, 

mas de justificar, no plano da História, as inúmeras e ricas exceções que evidenciam a 

brancura da intimidação, do segredo, da morte e do vazio. E faz isso o escritor porque 

julga necessário demarcar os componentes sombrios da atração que a portentosa baleia 

branca exerce sobre os marinheiros e, em especial, sobre o obsessivo capitão Ahab. Esse 

elemento cromático, oposto às formulações semânticas dos discursos de proeminência 

mais elevada – como o religioso/cristão –, é uma força poderosa na condução da obra, 

que se faz atípica exatamente por desvelar um sistema inesperado de efeitos de sentido. 

 Também Melville, com destreza, mostra como há mecanismos que regem as sutis 

mudanças que uma determinada estrutura discursiva pode sofrer, ao longo dos anos (ou 

séculos). Descobertas científicas e processos geopolíticos são essenciais para que uma 

nova construção de sentidos associada ao branco se instaure: por exemplo, no efeito de 

opressão que a Torre Branca de Londres exerce sobre o “norte-americano de província” 

(idem, p. 214), há o “auxílio” histórico do repertório de violência e assassinato que houve 

por séculos no local – embora o autor dê à brancura da Torre Branca um catalisador do 

medo que não encontra inteira justificativa apenas pelo que a História ensinou. Nesse 

caso, a sedimentação de abstrações negativas associadas à fortificação londrina se faz 

pela integração entre o que é Tradição e o que é mítico: a brancura de profundidade, de 

segredo, de imaculada crueldade escondida sob a arquitetura em cores claras. 

 Outro caso destacado por Melville é a Via Láctea, que se descobriu branca quando 

se fez descoberta pela ciência. “Ou será que o branco, em sua essência, não é uma cor, 

mas a ausência visível de cor, e, ao mesmo tempo, a fusão de todas as cores?”, indaga o 

escritor (idem, p. 217) ao questionar por que a galáxia exerce aterrorizante sedução pela 

aparente infinitude de preenchimento que o branco denota. Curiosamente, em oposição 

ao raciocínio de Greimas em Da imperfeição, ao conceber o preto, e não o branco, como 

a cor que abarca as outras cores, a cor que incorpora cada outro matiz e que protege os 

sentidos escondidos. O monumental vazio do branco e do preto, sob essas concepções, 

se equivale como o uno, a origem, a fonte do que é indecifrável e incompreensível. 

 Finaliza-se este capítulo com o principal exemplo da ressignificação do branco 

como um elemento disfórico, sob o ponto de vista da unicidade cultural que predomina, 
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no século XXI, enquanto determinante dos valores universais de democracia: a raça. E é 

neste ponto que convergem as ilustrações sobre a repulsa ao racismo e à supremacia com 

a leitura abrangente de Melville – a ideia colonialista de superioridade civilizatória dos 

homens brancos sobre os demais. Ainda no século XIX, quando Moby Dick foi escrito, 

admitia-se, mesmo que sob o plano da ciência e do pensamento sociológico da época, o 

júbilo sobre a perspectiva de concessão ao homem branco do “domínio ideal sobre toda 

tribo escura” (idem, p. 210). A brancura da pele como um direito divino de reino sobre 

as demais etnias e povos, e que é enaltecida em inúmeros romances clássicos, como O 

coração das trevas, de Conrad, poucas décadas posterior a Moby Dick. 

 Esse postulado não é mais aceito, sequer reconhecido como válido pela academia 

e pelo regime normativo das leis. Tornado inválido, progressivamente, pela abolição da 

escravatura, pela restituição de direitos civis básicos – como à propriedade, à educação 

e ao voto – e pela criminalização do contraditório (no caso, a punição a práticas racistas), 

o discurso supremacista abandona uma posição de centralidade não questionada, que 

perde eco na literatura e nos paradigmas da sociologia e da antropologia. Não pode mais; 

não se deve mais. E por isso os movimentos recentes de unificação do ódio racial, em 

ascensão na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos, buscam pelo impacto, pelo choque, 

o retorno à normalidade para o discurso racista. E por isso, já em pleno século XXI, a 

existência de movimentos sociais de defesa da segregação causa aversão e espanto – por-

que é hoje uma retórica periférica, relegada a subgrupos que operam nas sombras, que 

operam contra o sistema (ainda que o sistema mantenha sistemática estrutura de privi-

légios a brancos). A brancura do racismo, perpetuada por milênios no Ocidente, conver-

teu-se em puro, aterrorizante, incompreensível elemento do mal. 

 

1.3 O contínuo e a catástrofe 

 

To realize that all your life – you know, all your love, all 
your hate, all your memories, all your pain – it was all 

the same thing. It was all the same dream, a dream that 
you had inside a locked room, a dream about 

 being a person. And like a lot of dreams,  
there's a monster at the end of it. 

True detective 

 

A proposta desenvolvida por esta pesquisa, e cuja introdução objetivou ilustrar 

já pela perspectiva da Semiótica, admite esse processo coletivo e social como problema 

geral de estudo. Se, com base no reconhecimento inicial de um posicionamento espe-

cífico – neste caso, a baliza da cultura ocidental –, identifica-se repetidamente a proe-

minência de objetos que privilegiam, como positivos, os efeitos de sentido associados 

à claridade, como se realiza a emergência do contraste? Quais regras possibilitam a 
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reversão da práxis, e que estratégias revelam, no plano da enunciação, os mecanismos 

de mudança axiológica? 

Deseja-se partir desse problema, recortando a brancura e a luminosidade sob o eixo 

semântico da claridade, com o propósito de melhor compreensão dos processos semióticos 

inerentes à quebra – à reversão de uma prática já estabelecida, por parte da enunciação, 

para instaurar construções semânticas inéditas. Com esse fim, os objetos de pesquisa 

opõem noções revertidas de claridade e de escuridão, com o cuidado da seleção de um cor-

pus diacrônico e abrangente, repleto de exemplificações e apartes descritivos, que contem-

ple diferentes práticas de construção discursiva – com obras que articulem distintas lin-

guagens na composição do todo de sentido em que o sistema de valores do objeto se realiza. 

 Teoricamente, no plano semiótico de reflexão, esta pesquisa admite como base 

geral a premissa de Fontanille (2015) de um percurso gerativo da imanência que rege 

em conjunto o plano de expressão e o plano de conteúdo, preocupada em compreender 

de que formas o sujeito se desprende de uma ordem, de um contínuo, para subvertê-lo, 

com a elaboração de uma hipótese semiótica de percurso de subversão, entre o canônico 

e o cristalizado. É com esse fim que são selecionados objetos específicos, representativos 

de cada etapa do processo, com início na escuridão rotineira, de cor preta, substituída 

posteriormente pelo branco, pela exacerbação do claro, que pode se revelar igualmente 

pernicioso, fatal ou elegante – ou quando a luz, em vez de cálida, é cortante e gélida; 

violenta, obscura e perigosa. 

Na origem, este doutorado decorre de preocupação construída pelo autor durante 

a elaboração da dissertação de mestrado (CALIL, 2014): a estrutura inerente ao processo 

de consolidação, rejeição e renovação de cânones em diferentes linguagens – a pintura, 

a literatura, a publicidade e, em especial, o cinema. Tributária da semiótica greimasiana, 

a pesquisa de mestrado agregou dúvidas, experiências e orientações sobre o assunto, à 

procura de uma sintaxe elementar e coerente que dê forma à construção de sentidos que, 

ao longo da História, adquiriram diferentes coberturas, seja no plano de conteúdo, seja 

no plano de expressão.  

São da natureza própria à semiótica a organização estrutural e a estratificação 

metodológica, sobretudo no que concerne à narratividade. E, embora pareça, ao primeiro 

olhar, reducionista, a formatação dada por Greimas (2011, p. 21) às 31 funções do conto 

maravilhoso de Propp – reduzindo-as a cinco funções (actantes) essenciais – não propõe 

a exclusão, mas o entendimento científico de um fenômeno universal.  

O método, em qualquer ciência, sempre pleiteia a observação de um microcosmo 

de eventos compreensíveis por um número limitado de regras. Hjelmslev (1978), ao 

construir a Glossemática e recuperar a premissa de que a língua constitui um sistema 

autônomo, se preocupa em advogar a favor da recorrência dessa autonomia em qualquer 
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linguagem. E, desde a década de 1980, Claude Zilberberg se debruça sobre o aspecto fe-

nomenológico da experiência para, sob a mesma perspectiva, construir uma estrutura 

unificada, que permita a análise de infinitas obras e práticas. A partir das invariantes 

subjacentes aos fenômenos, entendidos a partir desse sistema narrativo único, emergem 

as mutações, as novidades e as continuidades, inerentes a distintas culturas e sociedades. 

 Há certa atmosfera paradoxal nesta proposta. Sistematizar diferença e mudança 

em um esqueleto metodológico uniforme e, conforme bem define a semiótica, dotado de 

autonomia interna. Em um primeiro momento, no início deste projeto de pesquisa, fez-

se necessário o estudo pragmático e conceitual do cânone – a etapa da consolidação. En-

tendê-lo, observá-lo e desdobrá-lo em análises de múltiplos objetos que articulam dife-

rentes linguagens, provenientes de diferentes escolas, para evidenciar a jornada semió-

tica de cristalização de um uso. As leis que regem a consagração. Não se quebra o sistema 

antes de construí-lo – James Joyce fez Ulisses desafiando o cânone; William Faulkner e 

Ernest Hemingway, pouco depois, exerceram a literatura com forte inspiração em Ulis-

ses; o processo de canonização obedece a um conjunto sucessivo de eventos. 

Neste doutorado, o objetivo é finalizar o percurso linear do cânone – as etapas de 

rejeição e renovação –, entrando no domínio amorfo e complexo do insólito. Uma vez 

construída e estável, a configuração canônica sofre um processo de subversão – que sus-

cita a emergência de novos sentidos e práticas, alterando estilos consolidados pela enun-

ciação. Historicamente, a mudança e a divergência são inerentes à produção artística; 

Landowski (2014, p. 17), por exemplo, afirma que apenas pelo risco – seja controlado ou 

exorbitante – ocorre a experiência estésica, posto que mesmo o regime de programação, 

da ordem do controle, pressupõe o acidente. É a renovação que altera as estruturas sin-

tagmáticas das línguas e evita que o mundo dos sentidos construídos mergulhe em abso-

luta inércia. Landowski, inclusive (idem, p. 34), argumenta que a descontinuidade é ima-

nente às práticas do cotidiano, porque a ordem não prescinde do caos. É quando ocorre, 

de acordo com Greimas, a busca pela imperfeição. 

 

Vãs tentativas de submeter o cotidiano ou dele esvair-se: busca do inesperado que foge. 

E, todavia, os valores ditos estéticos são os únicos próprios, os únicos que, rejeitando 

toda negatividade, nos arremessam para o alto. A imperfeição aparece como um tram-

polim que nos projeta da insignificância em direção ao sentido. (GREIMAS, 2002, p. 91) 

 

Cabe ressaltar, ainda, que o próprio conceito de narratividade demanda a mu-

dança entre dois estados, um inicial e outro final, através da qual o sujeito busca a con-

junção com um objeto. A narrativa, para a semiótica, opera sobretudo como um esquema 

universal de organização discursiva, e em nível mais amplo opera como o resultado das 

estratégias de enunciação que surgem e desaparecem ao longo da História. Ou seja, a 
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existência, sob a mesma organização estrutural, de diferentes coberturas semânticas em 

múltiplas obras, com a irrupção frequente de distintos efeitos de sentido.  

 Ao sintetizar as duas concepções de narrativa de que parte a semiótica, Barros 

(2005) realça, com sutileza, o elemento de mudança próprio da narratividade com o uso 

de vocábulos da mesma isotopia da alternância. Transformação e sucessão. 

 

[...] narrativa como mudança de estados, operada pelo fazer transformador de um su-

jeito que age no e sobre o mundo em busca dos valores investidos nos objetos; narrativa 

como sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um destinador e 

um destinatário, de que decorrem a comunicação e os conflitos entre sujeitos e a circu-

lação de objetos. (BARROS, 2005, p. 20) 

 

 Em última remissão, é imprescindível recordar que, para Saussure (2011, p. 

154), só há sentido pelo regime de diferenças – regime este que define a noção de valor. 

O discurso não se constitui de igualdades, mas de oposições de expressão e de conte-

údo, e são as oposições que fazem emergir a imperfeição de que fala Greimas, o des-

contínuo e o notável. A semiótica prevê a mudança, seja no plano estrutural do texto, 

seja no plano das culturas.  

  Com esse raciocínio, esta pesquisa de doutorado propõe o desdobramento da sin-

taxe de subversão do cânone, analisando as etapas de rejeição – quando o cânone é de-

sestabilizado por uma estratégia diferente – e de renovação – quando a estratégia de 

natureza insólita, posteriormente, se converte em cânone por estabilização. Permite-se 

fazer o adendo explicativo de que, para esta pesquisa, os objetos e práticas contemplam 

exclusivamente o que se convenciona chamar de cânone ocidental, pela unicidade de cer-

tos hábitos e comportamentos culturais de sociedades, como a brasileira, bastante influ-

enciadas pela herança europeia, em especial greco-romana e cristã. 
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1.3.1 O fazer semiótica 

 

 No Dicionário, Greimas e Courtés identificam a dicotomia clássica entre sistema 

e processo conforme a leitura de Hjelmslev, que, por sua vez, é herdeiro da reflexão de 

Saussure sobre a oposição entre langue e parole: o sistema como “um dos dois modos de 

existência [...] dos universos estruturados ou estruturáveis” (2011, p. 478), presente no 

âmbito virtual dos sistemas significativos; o processo como “a conversão da função nar-

rativa de fazer” (idem, p. 386), ou o desenvolvimento do fazer narrativo que ocorre entre 

dois enunciados de estado. Portanto, o processo ocorre a partir da junção, atualizando o 

sistema virtual e convertendo-o em ato enunciativo.  

 Essa distinção entre sistema e processo acompanha o pareamento entre sintagma 

(da ordem do processo) e paradigma (da ordem do sistema), na contraposição entre o 

que se encontra, semioticamente, em ausência (in absentia) no momento da semiose – 

as correlações paradigmáticas permitidas pelo sistema – e em presença (in praesentia) 

na enunciação. Ou seja, a manifestação discursiva de facto. No que concerne aos modos 

de existência, ainda no Dicionário os autores inserem outro modo de existência, poste-

rior à virtualização e à atualização: a realização (idem, p. 407), que representa, dentro 

do nível narrativo do percurso, a sanção do sujeito com o objeto-valor pelo exercício da 

performance (sanção conjuntiva ou disjuntiva). Sem, entretanto, a adição de um novo 

conceito à oposição sistema/processo. 

Renovação Rejeição 
CANONIZAÇÃO SUBVERSÃO ESTABILIZAÇÃO 

Estratégia estável 
Figurativização reconhecível 
Oposições constantes de 
plano de expressão 
Ampla penetração cultural 

Estratégia insólita 
Figurativização inovadora 
Novas oposições de plano de 
expressão 
Baixa penetração cultural 

Estratégia estabilizada 
Figurativização incorporada 
Plano de expressão reconfigurado 
Ampla penetração cultural 

Quadro 2: percurso de descontrução do cânone 

TEMPO / REPETIÇÃO 

Uma vez estabilizada e reconhecida socialmente, a estratégia reorganiza-se como 

cânone, recomeçando o processo 
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 Um delineamento posterior dos modos de existência acontece em Semiótica das 

paixões, quando Greimas e Fontanille antecedem a virtualização pela potencialização: 

 

Pouco importam as denominações que receberão esses modos de existência sucessivos; 

uma das questões centrais da semiótica parece ser atualmente [...] o reconhecimento de 

uma dimensão autônoma e homogênea, de um modo de existência semiótico, dimensão 

na qual se situam as formas semióticas, que se podem hierarquizar a seguir, distin-

guindo diferentes estases: o “potencial”, o “virtual”, o “atual”, o “realizado”, que, por sua 

ordem e interdefinição, constituiriam as condições necessárias da semiose. (FONTA-

NILLE e GREIMAS, 1993, p. 11-12; grifos dos autores) 

  

 Sob essa reformulação, os quatro estados da existência semiótica se organizam, 

em relação bívoca e de mútua dependência, entre estágios pertinentes ao sistema – na 

potencialização e na virtualização – e ao processo – na atualização e na realização –, com 

a enunciação atuando como regente da passagem entre o virtual e o atual/real, a partir 

da convocação de estruturas discursivas dispostas em ausência, selecionando-as, para 

que se façam existentes. Essa premissa necessariamente obedece ao princípio semiótico 

de que o sentido só existe (GREIMAS, 2014) quando se estabelece uma relação de valor 

entre um sujeito e uma grandeza que é admitida como objeto.  

 Entre o Dicionário e Semiótica das paixões, a reflexão sobre modos de existência 

detinha, principalmente, foco na compreensão sobre a metamorfose entre o sistema e o 

processo a partir da regência do nível narrativo do percurso, com a atualização enuncia-

tiva e o intervalo actancial entre as etapas da manipulação e da ação. Torna-se sujeito 

aquele que, uma vez manipulado, adquire a competência necessária para ensejar a mu-

dança de um estado a outro por um fazer. Esse intervalo subjetivo, em que o “sujeito se 

faz como sujeito”, na acepção greimasiana, é recuperado por Greimas e Fontanille, mas 

em função de um pensamento mais abrangente sobre a interação entre os sentidos em 

ausência e em presença na emergência da semiose. 

 “Considerada como pré-requisito, potencialidade do fazer, a competência existe 

primeiro como estado do sujeito; esse estado é uma forma de seu ‘ser’, forma atualizada, 

anterior à realização”, escrevem Greimas e Fontanille (1993, p. 11), logo no princípio de 

Semiótica das paixões, para referendar a consecução dos modos de existência. No livro, 

ao entender as paixões como as instâncias sensíveis que modulam os estados de alma, 

os autores já antecipam, no âmbito filosófico, questionamentos retomados por, dentre 

outros, Rastier (2017) e Landowski (1992; 2012) anos e décadas depois. A inquietação da 

dupla com o limite da semiótica do fazer e com a retilínea orientação do percurso pela 

transformação dá o contorno da nova proposta, desdobrada sobre as narrativas de es-



 

40 

tado. Transformar-se como uma consequência da conversão de um contínuo em descon-

tínuo, no qual ocorre a semiose – a existência semiótica resulta precisamente, para Fon-

tanille e Greimas, da presença desse “descontínuo analisável” (1993, p. 10). 

Em momento posterior, Fontanille e Zilberberg (2001, p. 57-58) desenvolvem a 

configuração dos quatro modos de existência apresentada no Dicionário e em Semiótica 

das paixões para estabelecer que a passagem entre os estados é consecutiva e circular: a 

realização (quando os valores se apresentam em conjunção) prevê o retorno à potencia-

lização, quando os valores retornam ao sistema — enquanto possibilidades, inéditas ou 

não — e se apresentam em não conjunção, anteriormente ao estágio de disjunção que 

desencadeia o ato enunciativo. Assim, os sistemas semióticos persistem eternamente re-

troalimentados, uma vez que se incorporam novos efeitos de sentido que podem se con-

verter em práticas discursivas – ou decair ao que se fez memória ou esquecimento. 

 O entendimento da ruptura de uma continuidade (entendida, portanto, como a 

organização semântica a partir do caos) como determinante para que haja a emergência 

do sentido faz da semiótica uma metodologia englobante e que, em vez de se concentrar 

especificamente sobre o objeto textual, ao contrário da descrição que ainda se apresenta 

em manuais introdutórios sobre a disciplina no Brasil, deve visar qualquer manifestação 

significativa – e compreendê-la. O sentido é instável, inseguro, fórico. Abrange o con-

junto das experiências humanas, e as culturas e práticas sociais se posicionam como in-

terlocutores, anteriores (ou simultâneas) à enunciação, regulando os sentidos postos em 

discurso – até que uma grandeza antes irreconhecível possa destruir essa engrenagem. 

 O fazer semiótico, conforme descrito no livro, é exercido no intervalo do objeto, 

entre o que é “fenomenal e paradoxalmente ‘real’” (idem, p. 12) ao mesmo tempo, e a 

semiótica deve vislumbrar as estruturas virtuais subjacentes à semiose, as condições e as 

precondições da manifestação do sentido (ibidem) para, por fim, chegar ao ser. Nota-se, 

neste ponto, um interessante aspecto do desenvolvimento encaminhado por Landowski 

(2004; 2012; 2014): para Greimas e Fontanille, equivalem-se a existência humana e a 

existência semiótica; para Landowski, a semiótica é não apenas esse paralelismo, mas é 

a ciência de um ser em sociedade, com fins a um saber viver. 

 Esta pesquisa entende a dicotomia entre o fazer semiótico e o fazer semiótica 

como própria de estágios diferentes do fazer narrativo. Se, para os diferentes autores já 

citados neste capítulo, o relativo consenso da semiótica como uma matriz abrangente, 

ciência do mundo e dos sentidos do mundo, é debatido principalmente pela ótica da fi-

gurativização do que é o mundo (narrativa; texto; sentido; práticas culturais; vida; exis-

tência), o ethos de maior ausência de respostas e debate se encontra no exercício semió-

tico. Por isso, esta pesquisa vê a oposição entre um fazer semiótico e um fazer semiótica 

como repositório de uma oposição entre competência e performance: relativamente bem 

demarcadas, as fronteiras da semiose se definem por uma ausência de fronteiras – busca-
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se sempre um todo abstrato, que compreenda o absoluto da presença do sujeito em vida. 

O que muda, de autor para autor, é a manifestação pragmática dessa posição abstrata, o 

que, por fim, faz com que o pesadelo recorrente do posicionamento da semiótica frente 

ao mundo não seja quanto às ambições da metodologia, e sim quanto ao que fazer com 

essas ambições. Texto, sentido, narrativa, práticas culturais, vida e existência são ângulos 

do mesmo projeto, e as condições elementares de emergência dos efeitos de sentido já se 

veem suficientemente bem postas – e universais – na literatura semiótica. 

 O que esta pesquisa de doutorado incorpora como desafio é o fazer semiótica, 

mais da ordem do processo do que do sistema. Também entende este desafio como 

relevante para a prática científica e, em resposta a exortações acadêmicas em defesa de 

integração com as demais ciências (inclusive de dentro da própria semiótica), como 

relevante para o reposicionamento da escola greimasiana enquanto vetor de diálogo. 

Esta pesquisa está à procura de novos recursos metodológicos, que deem conta da cul-

tura, da sociedade e do intervalo entre a enunciação e a convocação dos “produtos da 

História”, com um fazer semiótica que possa melhor se debruçar sobre as práticas da 

vida cotidiana, da economia, do debate político e do viver em sociedade. E, por isso, 

entende a importância do estudo sobre as condições semióticas que levam ao frag-

mento e à ruptura, uma vez que estas são sempre produto de condições anteriores. 

Tanto coletivas quanto socioculturais. 

 Fontanille escreveu, em 2015, artigo sobre esse ponto de reflexão: La sémiotique 

face aux grands défis sociétaux du XXIe siècle, da edição de 2015 da Nouveaux actes 

sémiotiques, com versão em português publicada na 12ª edição de Estudos semióticos, 

da USP, de dezembro de 2016, como A semiótica hoje: avanços e perspectivas. Títulos 

bastante diferentes, uma vez que o confronto original pleiteado por Fontanille, ao qual a 

semiótica deve responder, frente ao século XXI, acaba reduzido a uma releitura pontual, 

do presente, de contrabalanço entre melhorias e promessas futuras.  

No primeiro caso, para Fontanille, a semiótica está em posição de atraso. O autor 

abre o artigo elencando décadas de experiência como semioticista de sucesso na França, 

com o referendo da prodigiosa carreira acadêmica em Limoges e do período em que 

atuou no governo francês, no Ministério do Ensino Superior e de Pesquisa; ou seja, em 

que pôde exercer a semiótica com um foco sobre a gestão de políticas públicas. Essa longa 

jornada abriu ao autor a conclusão de que não se “parece mais possível distinguir hoje a 

‘pesquisa aplicada’, que seria feita para servir a um propósito, e de preferência a todo o 

mundo, da ‘pesquisa fundamental ou básica’, ‘não aplicada’, que serviria apenas aos in-

teresses do Conhecimento e das Comunidades científicas” (FONTANILLE, 2016, p. 1). 

Torna-se uma demanda, pela reflexão de Fontanille, que a semiótica adquira diferente 

propósito ao lidar com o objeto que se propõe a estudar – não o sentido pelo sentido, em 
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uma acepção geral, mas com o pensamento pragmático de estudar o ambiente, a cultura, 

a segurança pública, a saúde, o desenvolvimento sustentável. 

 

A pesquisa não é mais a única área de atuação para pesquisadores profissionais, sendo 

uma das principais funções das sociedades globalizadas. A pesquisa também se relaci-

ona atualmente com os modos de identificação que essas sociedades nos oferecem, seja 

para nos atrair ou nos repelir, seja para nos preocupar ou nos tranquilizar. Essa sua 

função é de alguma forma uma condição para a existência futura das disciplinas de pes-

quisa. (FONTANILLE, 2016, p.1) 

  

A pesquisa, para Fontanille, em lugar da realização satisfatória como produção 

de novos conhecimentos, precisa operar como recurso de gestão política e econômica, 

não só acadêmica. Tanto pelo “potencial de aplicação imediata” quanto pela “capacidade 

de transformar a médio e longo prazos a relação com nós mesmos, com a sociedade, com 

a vida e com a natureza” (ibidem). O espaço de coexistência entre a semiótica e as ciências 

sociais, segundo o autor, exige abordagem metodológica pronta à convocação – e essa 

abordagem é descrita e justificada de forma prática por Fontanille, que desenvolve, desde 

a década de 1990, um raciocínio sociossemiótico fundado no conceito de formas de vida, 

recuperado de Wittgenstein, e na elaboração de um percurso gerativo da imanência. Por 

isso, no artigo, definitiva para que a semiótica cumpra papel destacado no século XXI é 

a sabedoria científica de compreender o objeto semiótico para além do texto-enunciado, 

elencando como plano de análise o universo significante da cultura, da economia, da po-

lítica, das práticas sociais e das interações. Esse processo é essencial para que, por fim, o 

fazer semiótica seja apto à compreensão da existência humana. 

 

A abordagem semiótica, especialmente aquela de inspiração estrutural e gerativa, tem 

os conceitos e procedimentos para compreender as estratégias fiduciárias e a organiza-

ção sintagmática da emoção: ela ainda espera por ser colocada em um nível ideal de 

análise, à altura dos problemas dos quais deve tratar, como a qualidade de vida de po-

pulações inteiras. Tal problema pressupõe que nos coloquemos, no final das contas, jus-

tamente no nível das formas de vida, para identificar os indicadores pertinentes, aqueles 

que determinam a formação de sistemas axiológicos, a adoção de crenças, as alterações 

na confiança, e as formas específicas da vida emocional. (FONTANILLE, 2016, p. 3) 

  

 A proposta de Fontanille apresenta uma concepção bastante nítida de exercício e 

recursos metodológicos, levando adiante o raciocínio sobre o ser em existência elaborado 

em parceria com Greimas. Preenche-o de etapas e direcionamentos, em forte debate com 

a sociologia e com a antropologia – nessa proposta, procura-se o véu protetor das cultu-

ras, das práticas aceitas e rejeitadas, e o desdobramento das fases de retificação ou nega-
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ção de efeitos de sentido emergentes (o que se faz potencializado e o que se perde en-

quanto memória). Não basta, para Fontanille, a constatação de que a semiótica deve en-

tender o mundo e a experiência humana, com base na práxis filosófica da geração do 

sentido. O autor deseja conceber um percurso que exacerbe como o sentido se articula 

na rede de situações sociais que é inerente ao ser em existência. 

 Por isso, aproxima-se mais Fontanille do que os demais semioticistas, conforme 

o argumento desta pesquisa de doutorado, da consecução bem-sucedida da performance, 

do fazer semiótica que se instaura como efetivo desafio para a semiótica no século XXI. 

Com o percurso gerativo de imanência, os atos enunciativos são suscetíveis de análise a 

partir de recortes hierárquicos, do menos abrangente – o signo, o morfema – aos mais 

amplos, que percorrem a narrativa como resultante de ajustes culturais e se prolongam 

no espaço, na repetição de práticas e na demarcação diacrônica de estilos. O olhar do 

semioticista sobre o objeto desejado é que definirá quão abrangente o recorte, com as 

formas de vida no plano hierárquico mais abrangente, mediadoras das sociedades e do 

sujeito em existência no mundo. 

 

1.3.2 O monstro 

 

 Em As palavras e as coisas, no capítulo “O contínuo e a catástrofe”, que batiza 

esta subseção, Foucault descreve o processo de continuidade que define a história do 

pensamento científico no período clássico, anterior à modernidade, e, em especial, a ca-

tegorização de ações do mundo natural – como o movimento das marés, as posições do 

sol, os climas e, em último nível, a taxonomia, a identificação geral dos entes. O pensa-

mento do filósofo francês confere ao tempo uma condição de duplicidade: prevê o contí-

nuo, enquanto manutenção do que se fez pretérito, e a fratura da continuidade, que é a 

diferença inerente à categorização. Identificam-se os iguais e os atributos que os sepa-

ram, dentro de uma igualdade. 

 Na análise da continuidade das espécies – e da categorização destas –, Foucault 

levanta a dúvida sobre qual estrutura designaria o monstro, ou o ente não aplicável aos 

parâmetros de identificação previstos anteriormente. “[...] é preciso definir um princípio 

de modificação interior ao ser vivo capaz de permitir-lhe, por ocasião de uma peripécia 

natural, assumir um novo caráter” (FOUCAULT, 2016, p. 212), assinala o filósofo, relendo 

o pensamento de diferentes cientistas, de Darwin a Lamarck, sobre a evolução natural das 

espécies. Ao fim do capítulo, Foucault aproxima-se da conclusão de que, no universo do 

contínuo, verifica-se de fato, sob a guarda da História, a reverberação natural não só das 

formas admitidas, mas que estas são produto de um sistema que se mantém sobre um sem-

número de recombinações (metamorfoses). Assim, a percepção humana acerca da classi-

ficação dos semelhantes e das condições que os fazem semelhantes vê o monstro como 
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uma aberração, uma catástrofe, mas cujas diferenças frente ao contínuo integram o mesmo 

sistema de possibilidades. O catastrófico – como os furacões, os sismos e as demais fratu-

ras geográficas – emerge porque é possível: o descontínuo integra o conjunto de variações 

realizadas, ainda que muitas sejam suplantadas ou desalojadas pelo tempo. 

 

O monstro e o fóssil desempenham ambos um papel muito preciso nessa configuração. 

A partir do poder do contínuo que a natureza detém, o monstro faz aparecer a dife-

rença: esta é ainda sem lei e sem estrutura bem definida; o monstro é o fulcro da es-

pecificação, mas não é mais que uma subespécie na obstinação lenta da história (FOU-

CAULT, 2016, p. 217) 

 

 Segundo Foucault, a figura do monstro exacerba a descontinuidade sobre o plano 

contínuo – em raciocínio não muito diferente do feito em Semiótica das paixões – frente 

a um sistema de definições por semelhança. A figura do fóssil demarca simultaneamente 

as igualdades cristalizadas e as diferenças evidenciadas pela História. As mudanças que 

o objeto fossilizado sofreu, em comparação com entes similares de outros períodos, são 

exemplos de metamorfoses relegadas ao passado, e o recrudescimento de algo monstru-

oso é fundamental para que se entenda o processo de emergência, dentro das fronteiras 

dos sistemas taxonômicos, das variações desconhecidas. 

 Importa destacar que, no plano arqueológico de leitura do pensamento humano 

sobre a linguagem, a ciência e a História, o argumento de Foucault quanto ao sistema de 

classificação por identidades e diferenças repousa sobre o reconhecimento e a identifica-

ção de espécies e fenômenos da natureza, e não sobre o sentido. O problema ressaltado 

pelo autor conduz a uma crítica do pensamento científico, em função dos limites em que 

a taxonomia opera, com base na experiência e não na imaginação. E, sob esse ponto de 

vista, o raciocínio clássico da História Natural, de antevisão dos iguais e entendimento dos 

monstros, já é subjacente a um sistema de condições aceitáveis para que cada identidade 

seja reconhecida, com base na noção de verdade definida pela observação do mundo. 

 Logo no começo de As palavras e as coisas, Foucault revela (idem, p. 9) que ob-

teve inspiração para escrever o livro a partir da leitura que fez de um conto de Borges – 

A linguagem analítica de John Wilkins. O filósofo francês não nomeia o conto ou dá 

maiores detalhes sobre este (que integra a coletânea Outras inquisições), resumindo-se 

a citar, com certa ironia, a descrição feita por Borges de uma “certa enciclopédia chinesa” 

que se propôs a extenuar em categorias aleatórias o conjunto de animais míticos e reais 

de uma determinada região. Tal classificação exacerbada, que organiza animais com base 

em uma incongruente relação de diferenças (e não pelo que determina a igualdade entre 

as distintas categorias), para Foucault causa mal-estar exatamente porque destrói a or-

denação própria dos sistemas (no caso, a linguagem), conferindo um espaço próprio, 
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dentro do sistema, ao que é absolutamente heterogêneo em relação aos demais elemen-

tos. “As utopias consolam: é que, se elas não têm lugar real, desabrocham, contudo, em 

um espaço maravilhoso e liso; abrem cidades com vastas avenidas, jardins bem planta-

dos, regiões fáceis...”, lamenta (idem, p. 13). 

 Ao incorporar a definição do fabuloso, do imaginário e do mítico à ordem geral 

das coisas, Borges sacrifica a subversão e o excesso. Equipara, na taxonomia da fauna 

chinesa, categorias de espaço (“que de longe se parecem com moscas”) a categorias de 

tempo (“que acabam de quebrar a bilha”), como se estivessem em posição comparativa 

de semelhança; aproxima o inominável (os animais definidos como “et cetera”) do factual 

(“cães em liberdade; “embalsamados”). Nada, na enciclopédia chinesa, é passível de não 

constar, embora, simultaneamente, não há nenhuma estrutura interna que determine o 

que separa cada categoria de animal das demais – ou mesmo se um animal pode constar 

de mais de uma categoria simultaneamente. De fato, a categoria “incluídos na presente 

classificação” determina esse pertencimento múltiplo. 

  Na incerteza da categorização extenuante e amorfa, em que até a desordem de-

tém espaço entre os entes míticos, as fronteiras do conhecimento são opacas, e a relação 

do sujeito com a própria identidade e com o reconhecimento da identidade do outro (ou 

o susto com essa identidade) perde as bases que regem a experiência e a memória. Assim, 

não há monstro que desperte das profundezas, não há catástrofe que não seja esperada, 

e não há sistema que antecipe o caos. 

 

Os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua linguagem, seus es-

quemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, seus valores, a hierarquia de suas práti-

cas – fixam, logo de entrada, para cada homem, as ordens empíricas com as quais terá 

de lidar e nas quais se há de encontrar. (FOUCAULT, 2016, p. 16) 

 

 Talvez, de forma lírica, o objetivo central desta pesquisa seja em definitivo buscar 

o entendimento das regras semióticas que pressupõem a emergência desse monstro – 

que, com Zilberberg, adquire a nomenclatura igualmente lírica de acontecimento. Esse 

monstro, embora admirável, assustador, depende inexoravelmente do que se condiciona 

como provável, como norma, reconfigurando o plano da cultura que fixa as regras gerais 

de perpetuação, uso e sobrevivência. A arqueologia de Foucault passa ao largo desse pro-

jeto de estudo dos sentidos, que a semiótica assume como fundamento desde a origem. 

No entanto, o que une ambos, e que justifica a remissão ao filósofo, é a preocupação se-

melhante sobre os espaços do contínuo e do descontínuo, os sistemas e as ordenações, 

as categorias e as inovações. Foucault dedica essa preocupação à gênese do saber (e às 

modificações da relação do saber com as ciências, elemento importante da reflexão glo-

bal do autor sobre as instituições, práticas e estruturas de poder); a semiótica dedica essa 

preocupação às condições de existência do sentido.   
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Tensão, História e sentido 

 

E como ali houvesse terra e mar e ar, 
instável era a terra, a onda inavegável 

e o ar sem luz; a nada aderia uma forma, 
e cada coisa obstava outras, pois num só corpo 

o frio combatia o quente, o seco o úmido,  
o mole o duro, e o peso o que não tinha peso. 

Deus ou douta natura esta luta sanou, 
pois do céu separou a terra, e desta as ondas, 

e do ar espesso um céu límpido discerniu. 
Ovídio 

 

 

São duas as bases metodológicas principais de articulação desta proposta: o conceito de 

formas de vida, desenvolvido sobretudo por Jacques Fontanille ao longo dos últimos 

vinte anos, e a fundamentação tensiva de Claude Zilberberg, em especial a formulação 

que ambos empenham para organizar – pela lógica inerente à semiótica: a estrutura de 

níveis de pertinência, com o esquema de modulações sensíveis sobre a experiência, o 

ritmo e a relação do sujeito com o campo de presença.  

Na edição de 2012, nº 115, da revista Nouveaux actes semiotiques4, o dossiê ini-

cial, Les formes de vie à l'épreuve d'une sémiotique des cultures, abrange dez ensaios 

sobre a aplicação semiótica das formas de vida (extraído de Ludwig Wittgenstein) às 

práticas e objetos. Um dos artigos, de Basso-Fossali, apresenta interessante contraponto 

entre diferentes perspectivas adotadas pela semiótica contemporânea sobre o assunto, 

inclusive associando a noção de formas de vida ao raciocínio sociológico de nomes como 

Bourdieu e Agamben.  

Uma das principais considerações de Basso-Fossali no artigo diz respeito à di-

fícil enumeração (ou circunscrição) de diferentes formas de vida em regulagens e sis-

temas isolados – posto que as formas de vida circulam socialmente, desprovidas de 

fronteiras semânticas nítidas, ou de fronteiras físicas bem estabelecidas. O autor des-

taca que nenhuma forma de vida apresenta uma identidade de expressão ou figurativa, 

dotada de uma taxonomia própria. No entanto, há um fundamento sensível relativa-

mente disforme, perceptível pela recorrência (de natureza narrativa ou discursiva) en-

tre múltiplos sujeitos e objetos, que emana, no campo de presença – ou seja, na relação 

sensorial entre sujeito e objeto –, uma coerência: “a forma de vida pode reclamar uma 

                                                           
4 Disponível em: http://epublications.unilim.fr/revues/as/721. Acesso em 09 de setembro de 2015. 
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coerência ideal em suas aparições (a estilização produz uma forma por uma dissemi-

nação isotópica)”.5 (BASSO-FOSSALI, 2012). 

 Esse aparente dilema de natureza estrutural levanta alguns problemas de ordem 

qualitativa e quantitativa. O primeiro esbarra – e justamente por isso Basso-Fossali re-

corre à sociologia – em conceitos epistemológicos que extrapolam a semiótica clássica, 

como a noção de memória6, e na abordagem do texto como um todo de sentido. A própria 

ideia de disposição do texto, enquanto pressuposição de um limite estável de interferên-

cia da enunciação (um livro, uma pintura, um álbum, um anúncio), esbarra na fluidez de 

um sistema semiótico de infinitos objetos que se relacionam, se complementam e se 

opõem. Uma vez que não se pode precisar o recorte analítico, perde-se a construção signi-

ficativa sobre a qual o semioticista se debruça para estudar as estratégias do sujeito da 

enunciação. Sob a ótica exacerbada da multiplicidade, que advém com o estudo das formas 

de vida circulantes e amorfas, as bases do percurso gerativo de sentido têm aplicação difi-

cultada, porque o objeto se encontra desprovido de circunscrição clara. 

  O problema de ordem quantitativa se refere à categorização. A interdependência 

de objetos e a desconstrução de limites, além de questionamento essencial sobre o plano 

de expressão, impede a elaboração de modelos semióticos para explicar fenômenos e en-

tender as articulações internas a enunciados, porque a semiótica demanda o texto7 – 

identificar as categorias de projeção, as isotopias encadeadas, o regime de manipulação 

do sujeito e a atribuição de valor a um objeto. E o que Fontanille propõe, em resposta a 

esse impedimento, é um percurso destinado a aparar arestas metodológicas, estabele-

cendo níveis de pertinência ascendentes – entre o signo, unidade mínima dotada de sen-

tido, e as formas de vida, que comportam, segundo essa formulação, o arcabouço histó-

rico-cultural inerente ao sujeito, que lança mão, portanto, de estratégias estáveis para 

construir enunciados identificáveis. É com base na elaboração de Fontanille que esta pes-

quisa observa o conceito de formas de vida, buscando construir a sintaxe do processo de 

desconstrução do cânone – e a eventual conversão do insólito em usual. Considera-se 

                                                           
5 Tradução livre de: “la forme de vie peut réclamer d’une idéalité cohérente dans ses apparitions (la stylisation 

produit une forme par une dissémination isotopique).” 

 
6 A pesquisa de doutorado de BARROS (2011) é um belíssimo esforço, da semiótica brasileira, de organização s is-

temática do papel da memória na produção de efeitos de sentido. Disponível em: http://www.teses.usp.br/te-

ses/disponiveis/8/8139/tde-29042013-101320/pt-br.php. 

 
7 Em 24 de setembro de 2015, durante apresentação de mesa expositiva do Encontro Intermediário de Semiótica 

da Anpoll, realizado no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, a profª Diana Luz Pessoa de Bar-

ros criticou o abandono, em muitas pesquisas recentes, do uso do percurso gerativo de sentido e do estudo es-

pecífico do texto pela apropriação indiscriminada do conceito de formas de vida  para identificar recorrências se-

mânticas em objetos de análise. Questionou o aparente esquecimento, por parte dos semioticistas, dos funda-

mentos de base greimasianos, privilegiando-se uma abordagem pouco sistemática das articulações internas dos 

textos. O autor desta Tese de doutorado concorda integralmente com a profª Diana. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-29042013-101320/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-29042013-101320/pt-br.php
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que, a despeito da fluidez das estratégias estáveis, permanece inerente à atividade hu-

mana a apreensão do que é externo para, em frase de Greimas, “se fazer presente no 

mundo”. E isso ocorre pelo texto. 

 

É preciso reconhecer que, para o sujeito epistemológico da teoria semiótica, a forma de 

vida é um nível de gestão dos valores identitários, próprios e de outrem. Sob essa pers-

pectiva, não é um horizonte ontológico, mas sim um nível de oportunidades e de reim-

plicações das determinações de sentidos passíveis de produção em uma semiosfera (ou 

seja, um mundo já semiotizado). A consequência dessa constatação banal é que a forma 

de vida, mesmo interpretada como um genitivo subjetivo, interno à dicção (forma que 

é própria à vida, a uma certa vida), não é nunca um fato natural, mas uma construção 

cultural. Além disso, a forma de vida é a tentativa do sujeito de trocar sua propensão à 

introjeção das formas semióticas pela vocação da cultura, garantindo uma emancipação 

constante em relação aos jogos interpretativos. (BASSO-FOSSALI, 2012)8 

 

 O encaminhamento sintáxico do percurso de decantação e ascensão de estraté-

gias estáveis e de amplo alcance (portanto canônicas) é alicerçado, ainda, pela reflexão 

tensiva de Zilberberg. Na mesma edição da Nouveaux actes sémiotiques, o semioticista 

publicou o artigo Le libertinage comme forme de vie, um de muitos do autor dedicados 

ao estudo de certos comportamentos sociais à luz da teoria. A abordagem de Zilberberg, 

contudo, é menos filosófica que pragmática sobre as formas de vida – a expressão apa-

rece apenas quatro vezes no artigo e perto da conclusão: com base em um excerto da obra 

Don Juan, de Molière, Zilberberg recorre ao conceito para organizar a semiótica da li-

bertinagem, de acordo com as modulações tensivas.  

 Inicialmente, Zilberberg recupera os principais fundamentos da gramática ten-

siva, explicando, de modo resumido, a articulação entre valores de absoluto (sob a re-

gência da intensidade) e universo (sob a regência da extensidade), que igualmente se 

relacionam aos modos de junção concessivos (de acontecimento) e implicativos (de ro-

tina). O rápido panorama metodológico visa a elucidar sob qual regime vive o protago-

nista da obra, sedutor e autoconfiante, que rejeita a monogamia e aparenta desinteresse 

em relações de amor de longo prazo. Levado à manipulação por Sganarelle, que defende 

o absoluto do regime de ética e decência, Don Juan se engaja em um “fazer persuasivo 

                                                           
8 Tradução livre do excerto: “Il faut reconnaître que pour le sujet épistémologique de la théorie sémiotique, la 
forme de vie est un niveau des gestions des valeurs identitaires, propres et d’autrui. Dans cette perspective elle 
n’est pas un horizon ontologique, mais un niveau d’opportunités et de ré-implications dans les déterminations 
de sens productibles dans une sémiosphère (c’est-à-dire, un monde déjà sémiotisé). La conséquence de cette 
banale constatation est que la forme de vie, même si elle est interprétée selon un génitif subjectif interne à la 
diction (forme qui est propre à la vie, à une certaine vie), n’est jamais un fait naturel, mais une construction 
culturelle. De plus, il semble que la forme de vie ne soit que la tentative du sujet d’échanger sa propension à 
l’introjection des formes sémiotiques avec la vocation de la culture à garantir dans le même temps une 
émancipation constante par rapport aux jeux interprétés.” Grifos do autor. 



 

49 

que procura desmontar o programa narrativo construído sobre o plano ético do ‘correto’” 

(ZILBERBERG, 2012). Nesse jogo de manipulações, Don Juan evidencia um comporta-

mento da ordem do que é extensivo, posto que substitui a monogamia pela dispersão da 

poligamia, argumentando que a fidelidade é uma “ficção”; defende a justiça de satisfazer 

livremente não só uma mulher, mas muitas; e atesta que o amor não é um sentimento 

excludente – ou seja, amar uma pessoa não impede poder amar igualmente as demais. 

 Com essa análise, Zilberberg refina um esquema gráfico de libertinagem como, 

de acordo com um sistema de valores proeminente – figurativizado por Sganarelle –, 

forma de vida implicativa, porque preza pela expansão passional e pelo progresso con-

tínuo ao longo do tempo. Landowski (2014), em alusão ao mesmo personagem, consi-

dera que o Don Juan arquetípico sofre de um regime de programação indesejado, por-

que o perene exercício de conquistas amorosas acaba por se desgastar por repetição. O 

raciocínio de ambos, embora diferente em muitos aspectos, é semelhante quanto à re-

flexão sobre o impacto sensível de um acontecimento extenuado no campo de presença 

do sujeito libertino. 

 Na sintaxe tensiva de Zilberberg (2011), concessão e implicação se opõem enquanto 

regimes de natureza oposta, com a concessão como o regime do acontecimento, ou seja, 

da quebra de expectativas, da “crença no inacreditável” (p. 244), que desestabiliza o sujeito, 

e a implicação como o regime da regra, da manutenção da causalidade e da continuidade 

de sentidos previsíveis. Tomado por uma grandeza arrebatadora no campo de presença, o 

sujeito se vê sem o controle da própria narrativa, com o predomínio do eixo da intensidade 

sobre o eixo da extensidade, “sem chão”. Quando isso ocorre, esse sujeito, modulado por 

um regime concessivo, cede ao que é absoluto, uma vez que o arrebatamento não permite 

a interferência, ainda que muito breve, de nenhuma outra grandeza no campo de presença. 

Quando o sujeito é modulado por um regime implicativo, cede ao universal, porque ocorre 

a diminuição do impacto da grandeza arrebatadora e o prolongamento desta no tempo e 

no espaço, fazendo com se mantenha regular e constante. A concessão é eminentemente 

breve e acelerada; a implicação é durável e desacelerada. 

 O posicionamento de Zilberberg a respeito do conceito de formas de vida dentro 

da semiótica é relevante para esta pesquisa porque o autor nunca se furta de retornar à 

sintaxe para explicar um fenômeno de sentido em uma obra. Em outro artigo publicado 

no mesmo volume, L’avarice comme forme de vie9, o raciocínio é idêntico: o que define 

a natureza gananciosa e egoísta do personagem de Balzac é a incessante – ao ponto da 

hipérbole – busca pelo acúmulo desmesurado de dinheiro, em regime concessivo, porque 

                                                           
9 Disponível em: http://epublications.unilim.fr/revues/as/1479. Acesso em 13 de setembro de 2015. 

http://epublications.unilim.fr/revues/as/1479
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deseja o absoluto; e implicativo, porque o desejo é pela multiplicação do universal. Zil-

berberg retorna ao nível narrativo para compreender a avareza como uma paixão com-

plexa, que é uma forma de vida porque, apesar da concessividade, há um valor positivo 

atribuído ao prolongado sucesso capitalista, de modo que o regime implicativo não se 

encontra adormecido. Segundo o autor, é preciso, para que um sujeito esteja subsumido 

por uma forma de vida, de uma elaborada interseção entre uma dimensão da intensidade 

dominante, modulada pelo excesso, e de uma dimensão abrangente da extensidade, por-

que o comportamento rotineiro do sujeito se prolonga no tempo e no espaço. Como o 

próprio explica: 

 

A estratificação da sintaxe tensiva resume as condições em virtude das quais uma gran-

deza se torna uma forma de vida: a sintaxe intensive responde à necessária tonalização, à 

indispensável acentuação que afeta o sujeito; a sintaxe extensiva responde à propagação, 

à irradiação, ao número; enfim, a sintaxe juntiva responde à homogeneidade do campo 

de presença: homogeneidade absoluta se operações de triagem prevalecem, homogenei-

dade relativa se as operações de mistura são autorizadas. (ZILBERBERG, 2012)10 

 

 Esta pesquisa contempla que a visão minimalista de Zilberberg e a fundamenta-

ção expansiva de Fontanille são complementares. Enquanto o primeiro se dedica ao es-

tudo das articulações internas do texto para evidenciar como determinado comporta-

mento social controla o programa narrativo de um sujeito, o segundo procura entender 

de que forma os comportamentos, no escopo de culturas e sociedades, modulam as es-

tratégias de produção de sentidos que são recorrentes. Com base em ambos, objetiva-se 

esquematizar o processo sensível que conduz à renovação de um cânone, admitindo que 

a emergência de novas estratégias e a cristalização de identidades inéditas é obra sobre-

tudo da concessividade, porque é da ordem do acontecimento. 

Nos próximos capítulos desta Tese, constam os encaminhamentos de reflexão so-

bre o conceito de formas de vida e a tipologia tensiva, além de preâmbulo acerca da no-

ção de cânone e de paradigma dentro das ciências sociais e exatas – sem, contudo, a am-

bição de estabelecer argumento definitivo sobre esse debate. Em seguida, apresentam-se 

os objetos de estudo selecionados por esta pesquisa para ilustrar cada etapa do processo 

                                                           
10 Tradução livre de: “La stratification de la syntaxe tensive résume les conditions en vertu desquelles une 
grandeur devient une forme de vie : la syntaxe intensive répond de la nécessaire tonalisation, de l’indispensable 
accentuation qui saisit-affecte le sujet ; la syntaxe extensive répond de la propagation, du rayonnement, du 
nombre ; enfin la syntaxe jonctive répond, elle, de l’homogénéité du champ de présence : homogénéité  absolue 
si les opérations de tri sont prévalentes, homogénéité relative si les opérations de mélange sont autorisées.” A 
ausência de citação à página corresponde à impossibilidade de identificação da mesma, uma vez que o artigo é 
apenas disponibilizado, por completo, na página da revista Nouveaux actes sémiotiques, e não disponível para 
download, com a devida formatação oficial. 
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de desconstrução e estabilização das estratégias canônicas, não sem antes recuperar as 

reflexões sobre o cânone consolidado da escuridão clássica: nefasta, profana e noturna.  

 

2.1 O percurso de desconstrução 

 

A hipótese que norteia esta pesquisa é igualmente de natureza dupla: quando o 

cânone é rejeitado (subvertido), ocorre o processo de sistematização do subversivo e a 

absorção das estratégias insólitas pela cultura e pela sociedade, que passa a reconhecê-

las como regulares, estáveis e pertencentes a determinada escola estilística. Tal subver-

são, porém, acontece em etapas sucessivas, a partir do contraste a um cânone bem esta-

belecido e, inicialmente, dentro dos limites da prática autoral, quando um enunciador 

específico adquire relevância e perpetuação suficientes para que, ao longo dos anos, 

construa obras surpreendentes. Esse corpo artístico-estilístico é, sob a perspectiva do 

próprio autor, um cânone particular, porque reproduz reiteradas vezes as mesmas estra-

tégias inovadoras. No caso, há o que Greimas (1987) e Zilberberg (2011) definem como 

espera do inesperado. 

 Um bom exemplo é o escritor americano Thomas Pynchon11, com frequência 

apontado como favorito ao prêmio Nobel e considerado – inclusive por acadêmicos de 

renome, como Harold Bloom – um dos mais importantes autores da atualidade. Recluso 

e avesso a entrevistas (a única foto conhecida de Pynchon data do início da década de 

1960, o que é um quase milagre contemporâneo, em vista da atual exposição exacerbada 

de celebridades), o autor se recusa a participar de feiras e eventos literários e proíbe que 

as editoras abordem a vida pessoal ao divulgar novas obras. Não se sabe, ao certo, mesmo 

em que cidade vive. E, no entanto, é uma estrela de porte internacional, com romances 

premiados e aclamados por crítica e público. Em 2014, pela primeira vez permitiu a adap-

tação cinematográfica de um livro12; quando Pynchon anuncia um novo romance, jor-

nais, perfis literários na internet e fãs se mobilizam em espera e antecipação.  

 A carreira de Pynchon é longa, mas de poucos volumes. Oito livros em mais de 

50 anos. O primeiro, V. ,de 1963, não fez muito sucesso; o segundo, The crying of lot 

49, de 1966, deu ao autor os primeiros prêmios e críticas positivas. Após um hiato de 

sete anos, O arco-íris da gravidade, obra enciclopédica com mais de 800 páginas e de 

abordagem distópica, mesclando centenas de referências da cultura erudita e popular, 

                                                           
11 Ver http://time.com/3481586/murakami-adonis-nobel-prize-literature-odds-ladbrokes/ e BLOOM (2010, 

p.378). 

 
12 Vício inerente (Inherent vice), publicado em 2009 e adaptado em 2014 para o cinema por Paul Thomas Ander-

son. No Brasil, há sete livros de Pynchon em português, alguns esgotados e sem reimpressão. Todos editados 

pela Companhia das Letras. 

http://time.com/3481586/murakami-adonis-nobel-prize-literature-odds-ladbrokes/
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converteu o americano em lenda. Ganhou o prestigiado National Book Award de 1974, 

vendeu muito bem e hoje regularmente consta entre os mais importantes romances dos 

Estados Unidos no século XX.  

 Especialista em jogos de linguagem e enredos sobre paranoia, violência, uso de 

drogas e autoritarismo, Pynchon construiu um cânone próprio muito particular. Abusa 

de digressões e ignora regras de ortografia e pontuação. Cita princípios de matemática e 

química para abordar histórias em quadrinhos, programas de TV enlatados da década de 

1960 e práticas cotidianas, como o melhor método de pintar o cabelo de azul. Paralelos 

insólitos que, obra após obra, se repetem – com certas variações figurativas – e são, da 

mesma forma, esperados pelo enunciatário peculiar que lê os livros do escritor. O susto 

cede lugar, dentro do universo caótico de Pynchon, ao conforto do conhecido. 

 A etapa posterior à recorrência autoral extrapola os limites da esfera estilística do 

próprio autor e ocorre com a concentração de diversos objetos, de diferentes autores, que 

são dotados de forte coerência semântica e de plano de expressão – e, enquanto conjunto 

de objetos, rejeitam um cânone a partir de uma unicidade reconhecível. O movimento 

dinamarquês Dogma 9513, iniciado por Lars von Trier e Thomas Vinterberg, por exem-

plo: os dois cineastas questionavam o excesso de efeitos especiais e os orçamentos vultu-

osos de Hollywood, em defesa de uma abordagem minimalista e fabular de roteiros fo-

cados principalmente em fatos do cotidiano. Entre as estratégias de expressão lançadas 

pelos adeptos do movimento estão a rejeição a cortes rápidos, que aceleram o desenrolar 

da narrativa, e a construção de planos de câmera abertos, que evidenciam cenários am-

plos. O contraponto do Dogma 95 é observar o particular que reitera o universal, repro-

duzindo no cinema o andamento natural da realidade cronológica. 

 O movimento se iniciou no aniversário de 100 anos da fundação do cinema, em 

Paris, em 1995, com von Trier distribuindo panfletos com o manifesto de parâmetros do 

subcânone que os aderentes ao Dogma 95 precisam respeitar. Entre as normativas14, há a 

rígida restrição quanto ao uso de cenários e de iluminação artificial – fundamentos para a 

construção da estética particular dos filmes – e quanto à proibição de arcos narrativos com 

“eventos superficiais”, como assassinatos e o uso de armas (ou seja, no plano de conteúdo). 

O “voto de castidade” de Lars von Trier e Thomas Vinterberg (e de Soren Kragh-Jacobsen 

and Kristian Levring, os outros dois cineastas signatários), conforme destaca Schepelern 

                                                           
13 Sobre o Dogma 95, ver ainda: STEVENSON (2005). Dogme Uncut: Lars von Trier, Thomas Vinterberg, and the 

gang that took on Hollywood. Santa Monica Press: Santa Monica, CA; e KELLY (2000). The name of this book is 

Dogme95. Faber & Faber. 

 
14 O manifesto, na íntegra, está disponível no site oficial do movimento Dogma 95 (em inglês): 

http://www.dogme95.dk/dogma-95/. Acesso em 21 de dezembro de 2017. 

http://www.dogme95.dk/dogma-95/
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(2005, p. 74), objetivou a “criação de um contramovimento contra a adoração mainstream 

(sobretudo de filmes americanos) de clichês de gênero e efeitos especiais”.   

 Ao longo das últimas duas décadas, o Dogma 95 ganhou adeptos, proeminência 

cultural – Von Trier e Vinterberg são hoje diretores premiados e, inclusive, dirigiram 

obras com financiamento da indústria americana, sem aderência à liturgia que ambos 

propuseram em 1995 – e amplitude, porque diversos cineastas, sobretudo europeus e 

asiáticos, incorporaram elementos estéticos do movimento. Essa subversão desponta em 

elevada ordem de grandeza, porque ultrapassa o limite da identidade autoral para cons-

tituir um movimento artístico associado a múltiplos enunciadores. 

 As duas etapas anteriormente descritas, embora representem dois momentos do 

percurso de expansão de uma nova identidade estilística, não se excluem mutuamente. 

Muitos autores que se mantêm únicos, em certa medida, influenciam a construção de 

estilos abrangentes posteriores, como o próprio Pynchon, protagonista do movimento de 

interseção entre a literatura fantástica e a ficção científica contemporânea. O grupo de 

hip hop N.W.A. lançou em 1988 o álbum Straight outta Compton15, pioneiro no uso de 

(muitos) palavrões e ofensas para descrever a realidade violenta e racista dos subúrbios 

dos Estados Unidos. Por determinado período, o N.W.A. foi associado, quase de forma 

exclusiva, a esse estilo – que posteriormente, durante a década de 1990, passou a nortear 

boa parte do hip hop bem-sucedido comercialmente nos Estados Unidos e atualmente é 

denominado gangsta rap16. 

 A emergência de um autor de ethos particular como Pynchon não difere, em am-

pla escala, da emergência de nenhum outro fenômeno cultural dotado de originalidade, 

e que lentamente passa a ocupar espaços discursivos dentro de um recorte social. Essa 

etapa inicial, delimitada nesta pesquisa como etapa de rejeição, é sucedida pela expan-

são do ethos inovador, original, que adquire corpo identificável de recorrências temáticas 

e figurativas e adota estratégia enunciativa singular a partir da repetição. Esta segunda 

etapa, definida como etapa de renovação, conduz a estética subversiva rumo ao status 

de estabilizada – ou seja, uma vez reiterada como prática regular no tempo e no espaço. 

 Mukarovsky (1970, p. 33) é categórico ao definir que “uma obra de arte sempre é 

uma aplicação imperfeita das normas estéticas”, posto que de forma contínua, ao longo 

da História, os períodos de ratificação de fundamentos elementais de uma escola estética 

são substituídos por intensos momentos de deformação: por isso, para o autor da Escola 

de Praga, há sempre um olhar duplo em cada produto artístico – um dedicado ao futuro, 

                                                           
15 O filme biográfico sobre o N.W.A., Straight outta Compton, estreou nos cinemas em 2015. 

 
16 Um belo livro sobre a história do hip hop é HESS (2009). Hip Hop in America: A Regional Guide: Volume 1: East 

Coast and West Coast. Greenwood Press: Santa Barbara, CA. 
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e outro, de retrovisor, herdeiro do passado. O processo de destituição das normas se faz 

em um contínuo, obediente a um princípio de violação. “[A obra de arte] destitui a sua 

norma prévia não por necessidade involuntária, mas deliberadamente e, enquanto regra, 

de modo perceptível” (idem, p. 34). 

 

A obra de arte sempre perturba (algumas vezes levemente, outras consideravelmente) 

uma norma estética válida, por dado momento, no desenvolvimento artístico. No en-

tanto, mesmo em casos extremos, ela [a obra de arte] deve aderir à norma. [...] Quando 

uma obra de arte aparece para o público pela primeira vez, pode acontecer que apenas 

os aspectos desta que diferem em relação ao passado sejam notados. Sempre entende-

mos, depois, as conexões com o que precedeu essa obra na evolução da arte. (MUKA-

ROVSKY, 1970, p. 36) 

 

 Em relação ao exemplo anterior do hip hop, há interessante entendimento sobre 

esse procedimento de violação. Quando o N.W.A. despontou para o sucesso, o elemento 

figurativo mais forte de oposição ao padrão musical do gênero, na época, para além do 

lirismo agressivo e realista, foi a demarcação espacial. O rap predominante do fim dos 

anos 1980 se concentrava em descrever os enclaves de pobreza de Nova York; o grupo 

californiano levou os mesmos temas à Costa Oeste dos Estados Unidos (a Compton, mais 

especificamente – uma das cidades mais violentas do país), iniciando uma prática que se 

perpetuou por mais de vinte anos: a constante alternância entre a região de Nova York e 

a Califórnia como epicentros de efervescência inovadora no hip hop. 

 Em cada momento dessa “guerra” – cujo ápice ocorre entre 1995 e 1997, no duelo 

trágico entre 2Pac (Califórnia) e The Notorious B.I.G. (Nova York), ambos assassinados 

–as fraturas em relação às normas estéticas do hip hop são notáveis, mas não represen-

tam por inteiro a destituição absoluta das normas anteriores. 2Pac, por exemplo, pre-

serva a agressividade do N.W.A., conferindo densidade intimista à descrição da violência 

a que os jovens negros são submetidos rotineiramente; do outro lado do país, “Biggie” 

obtém destaque pela aptidão inata para contar histórias. Um poeta, o outro romancista. 

Quando ambos emergem como superstars, os elementos de dissonância de cada um, em 

relação às normas correntes do hip hop, são mais facilmente aceitos, em comparação à 

fúria de impacto negativo que o N.W.A. despertou, ao lançar um compacto de apologia à 

morte de policiais (Fuck the police, de 1988). Foi a primeira vez que uma música de su-

cesso ofendeu abertamente as instituições policiais do país, censurada em muitas rádios 

e fonte de embate agressivo entre o grupo e o FBI. 

 Mukarovsky (idem, p. 37) entende que as violações das normas só adquirem o 

reconhecimento pela distância. Em um primeiro momento, os elementos dissonantes 
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provocam a rejeição e o choque, em uma avaliação axiológica negativa por parte do es-

trato social em que penetram. Posteriormente, a obra de arte ganha certa unicidade es-

tética, que pode se converter (idem, p. 38) em “grupo unificado (cânone) ou em fragmen-

tos isolados (grupos menores de normas ou normas particulares, individuais)”. Pela dis-

tância, o efeito artístico de choque é absorvido dentro das estruturas inerentes à nova 

norma estética: a acidez crítica à polícia se manteve com 2Pac e The Notorious B.I.G. e 

hoje é praticamente unânime entre os artistas de sucesso do hip hop. 

 O autor identifica o processo de desconstrução de normas estéticas como um ciclo 

ininterrupto de diferença e repetição, no qual ocorre a repetição da diferença a partir da 

reiteração de uma norma emergente por um conjunto de artistas. O que separa o impacto 

entre as múltiplas normas emergentes é a intensidade do ato de violação e o predomínio 

– no momento da violação – normativo que se objetiva violar. Portanto, a criação de 

determinada obra artística aderente a normas que já integraram um cânone, após pro-

longado período de esquecimento e rejeição a esse cânone, evoca certo anacronismo – é 

recebida socialmente como antiquada, de “mau gosto”, ainda que não represente uma 

subversão estética, e sim o retorno a uma escola anterior.  

Spaziante (2015) analisa esse fenômeno sob abordagem eufórica para entender o 

renascimento de estéticas vintage, citando o exemplo bem-sucedido da série de TV Mad 

men. Nesse caso, segundo o autor (2015, p. 8), existe uma mescla entre referências de 

passado e atualizações narrativas: “os personagens agem nos anos 1960, mas pensam em 

2010”. O cenário de Mad men, uma agência publicitária de Manhattan, é extremamente 

minucioso na recuperação de roupas, hábitos (fumar e beber em ambientes de escritório) 

e práticas usuais do período, conferindo eficaz ancoragem (BARROS, 2005) histórica, 

mas o sistema de valores da época é posto em xeque por essa contradição nostálgica: o 

papel subserviente da mulher, por exemplo, possui axiologia disfórica. Ou seja: as figuras 

discursivas apontam à década de 1960, mas o desenvolvimento actancial dos persona-

gens, condizente com um sistema de valores contemporâneo, faz uso desse anacronismo 

de aparências para acentuar a oposição frente às práticas sociais de então. 

  Outra concepção importante de Mukarovsky quanto ao processo de renovação 

das normas estéticas é o entendimento de que, nesse contínuo, há um conjunto de regras 

que regem os ciclos de subversão artística. A obra de arte, enquanto reorganizadora da 

norma estética, é reconhecida a partir de suas dissonâncias internas, como um objeto 

heterogêneo cujos estilhaços de oposição ao cânone se sobressaem como “acentos”, de 

acordo com a posição de Zilberberg. São os acentos de sentido que, no prolongamento 

do tempo e do espaço, convertem-se (por recorrência e adesão) em integrantes de um 

objeto que adquire homogeneidade, porque o estilhaço protuberante se atenua. 
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2.1.1 O reverso do cânone 

 

 Perfazer um percurso de etapas que contemplem um processo contínuo demanda 

o estabelecimento de demarcações. Não com o propósito de recusar a continuidade, mas 

de identificá-la a partir de bases e regras, como em qualquer esforço científico. Os objetos 

selecionados para contemplar cada uma das etapas obedecem, portanto, às restrições e 

aos critérios específicos do entendimento semiótico sobre a materialização do sentido, 

mas com um traço semântico comum, que recobre o acento – ou a intensidade do acento 

– em cada obra: a rejeição da escuridão canônica pelo uso de estratégias enunciativas 

que dão à brancura a cobertura semântica regularmente encontrada no plano oposto do 

espectro das cores – recoberta pelo preto. 

 São cinco as etapas propostas nesta Tese de doutorado. A primeira, a do cânone 

já estabelecido, recupera encaminhamento realizado na etapa anterior desta pesquisa 

(CALIL, 2014), com a leitura sobre os mecanismos semióticos de reiteração, em diferen-

tes objetos, de temas semelhantes, associados a conceitos sobretudo disfóricos – como a 

morte, a violência e a solidão –, mas ainda eufóricos, como o luxo, a elegância e a sofis-

ticação. Nessa etapa (da escuridão canônica), o que determina a cristalização do cânone 

é, para além da recorrência nos planos de expressão e de conteúdo, a amplitude espaço-

temporal, que permite a extrapolação de uma prática enunciativa a diferentes escolas, 

períodos e suportes (no cinema, na pintura, na peça publicitária). 

 O primeiro movimento de negação do cânone ocorre pela instauração do acento 

de contraste – a etapa de rejeição. A emergência do acento é regida, conforme a alusão 

a Mukarovsky, por diferentes impactos, que oscilam entre a absoluta desconstrução e a 

sutileza. Todos os distintos níveis de impacto, entretanto, compartilham a fratura, com 

o surgimento de uma força heterogênea, que faz emergir nova configuração semântica. 

Opta-se, nessa etapa, pela análise de um objeto que exacerbe a sutileza da rejeição inicial: 

o romance Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, autor que sob muitos alicerces 

representa inovações de alcance e reconhecimento, mas dentro dos limites desta pes-

quisa é abordado a partir do recurso à brancura para cobrir a cegueira, o “mar de leite” 

que enevoa a perda da condição humana dos personagens do romance, lançado em 1995.  

 Na análise da etapa subsequente do processo (a etapa da subversão), procede-

se a um estudo pormenorizado de uma cobertura temática e figurativa mais abrangente, 

em que não somente um único elemento – seja do plano de expressão, seja do plano de 

conteúdo – se desvencilha da estabilidade da escuridão. Na subversão, a quebra com o 

cânone detém maior papel dentro da configuração global do objeto e se projeta como 

identidade geral do autor, em rejeição às normas dominantes ligadas à representação do 

escuro. A escolha nesta etapa, em obediência ao método de alternância entre obras que 
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articulam distintas linguagens, é pela pintura, sob a regência da semiótica visual, com o 

artista estadunidense Andrew Wyeth. São dois os quadros analisados, demonstrando a 

recorrência interna, dentro dos limites de produção de um determinado artista, de uma 

estética subversiva: Olsons’ front door, de 1954, e Fence line, de 1967. 

 A etapa posterior de descontrução do cânone (etapa de renovação) consiste no 

prolongamento ainda maior da rejeição estética, no espaço e no tempo, já perpassando 

múltiplos objetos e diferentes autores. Dentro do sistema hierárquico de Fontanille, essa 

etapa demarca a subversão como uma prática, definida por continuidade e reiteração. 

E, por esse motivo, esta pesquisa lança mão da análise da série de TV Fargo, produzida 

e escrita por Noah Hawley e em exibição no canal por assinatura FX desde 2014. Fargo 

é livremente inspirada no filme homônimo de 1996 dos irmãos Ethan e Joel Coen, que 

são reconhecidos pelo extenso histórico de reversão dos gêneros e estilos predominantes 

em Hollywood: o faroeste, o noir, o drama histórico, o filme de gângster. Os irmãos Coen 

representam uma voz de contraposição ao sistema cinematográfico em que se inserem e 

mantêm certa unicidade autoral frente à produção de outros diretores, sem que consigam 

resultados financeiros expressivos, mas com respaldo popular e crítico. Canônicos nos 

limites da influência que exercem e no espaço que possuem, mas não absolutos dentro 

da centralidade das normas predominantes. 

 A escolha da série de TV Fargo (e não do filme) retrata o percurso de expansão 

da identidade autoral, perpetuada a partir da reiteração de elementos dissonantes em 

múltiplas obras, ao longo do tempo, com o intento de recompor um cânone replicado por 

outros indivíduos. Para esta proposta, propõe-se a análise de uma cena específica do epi-

sódio Buridan’s ass (o sexto da primeira temporada, de 2014), que reitera sistematica-

mente o projeto narrativo – e estratégico, no que concerne ao plano de expressão – soli-

dificado pelos irmãos Coen, com o uso da neve para obscurecer a visão dos personagens 

em uma cena de perseguição policial, fazendo da brancura recurso de auxílio aos vilões. 

 A passagem entre o projeto artístico renovado e a posterior aceitação por um 

grupo mais amplo e disperso de autores, solidificada pela reiteração e a permanência ao 

longo da História, conduz à estabilização. Nessa última etapa, em que as estratégias 

canônicas passam a integrar o conjunto de propostas enunciativas de uma sociedade, há 

a finalização do ciclo ininterrupto entre o choque e a normalização, eternamente reaberto 

pela contínua subversão de normas estéticas. Esse processo não cessa de ocorrer; e, a 

exemplo do que argumenta Mukarovsky, se faz presente em cada nova obra de arte, com 

diferentes níveis de negação frente às práticas anteriores. 
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2.1.2 As condições de canonização 

 

 O percurso de subversão do cânone obedece, sob o ponto de vista semiótico, à 

constante retroalimentação deflagrada, nos modos de existência, pela etapa final em que 

a realização – considerada a partir da concepção hjelmsleviana de processo – cede lugar 

novamente ao espaço in absentia da potencialização, com a emergência, no sistema lin-

guístico, de novos efeitos de sentido a partir dos quais o sujeito recomeça a jornada de 

busca pela conjunção. Cada convocação do ato enunciativo perfaz, dessa forma, uma re-

configuração das estruturas semânticas acessíveis em âmbito virtual; o que define a per-

petuação da novidade é a reiterada utilização, por parte dos sujeitos, de estratégias enun-

ciativas semelhantes, sem que a proposta inovadora permaneça potencializada e jamais 

evocada por um enunciador. 

 São dois os sistemas de forças que regulam o processo: o primeiro é o filtro das 

culturas e sociedades, que seleciona as estratégias dominantes e estabilizadas. Filtro 

esse, portanto, de grandeza externa ao objeto; as condições semióticas sob as quais a 

filtragem acontece são regidas, nesta pesquisa, pelo encaminhamento definido por Fon-

tanille com base na concepção do percurso gerativo da imanência. Mesmo com o enten-

dimento de que essa relação cultural de forças é externa ao objeto, é importante reiterar 

que não se rompe, em absoluto, o princípio da imanência, porque a demarcação do ato 

enunciativo – e da convocação da estratégia canônica – implica a manifestação por parte 

do autor de um conjunto de práticas potencializadas/virtualizadas. A prática em ausên-

cia só existe quando recuperada pela enunciação. 

 O segundo sistema de forças é inerente à experiência estética – e, por essa hi-

pótese, é imprescindível recorrer ao modelo tensivo de Zilberberg. O momento decisivo 

da quebra com a norma preconiza, segundo já antecipado, a emergência de um acento 

de sentido heterogêneo. Traço semântico dissonante e que leva ao impacto sensorial, 

até que seja, no futuro, atenuado pela dispersão no espaço e no tempo. Esse raciocínio 

reverbera a relação inversa entre os eixos gerais do esquema tensivo – os polos extre-

mos da experiência do sujeito no campo de presença: no início, a estratégia inovadora 

propõe um acontecimento, uma exacerbação concessiva que destoa do conjunto homo-

gêneo da situação social em que o objeto se insere. Posteriormente, a concessão se alas-

tra, perdendo o impacto tônico do acento inicial; para esta proposta, esse movimento 

não opera somente sobre o objeto, mas no plano das práticas semióticas que regulam 

as estratégias predominantes. 
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2.2 Sobre o que vem antes 

 

No man is an island entire of itself; every man  
is a piece of the continent, a part of the main; 

John Donne 

 

 

Em entrevista de Ernest Hemingway à revista literária The Paris review, publi-

cada na edição de primavera de 195817, o escritor é questionado sobre as principais in-

fluências que absorveu no começo da carreira – particularmente quando, junto de outros 

artistas expatriados, sob o mecenato de Gertrude Stein, morou em Paris no começo da 

década de 1920. Vaidoso, Hemingway rechaça contemporâneos com os quais conviveu, 

como F. Scott Fitzgerald e Ezra Pound, mas abre uma única exceção: James Joyce. É 

sobre Ulisses, obra de Joyce publicada pela primeira vez em fevereiro de 1922 na capital 

francesa, que Hemingway reflete orgulhosamente. Enaltece o elemento revolucionário, 

cáustico e pernicioso do lendário romance, que magnetizou os olhares da cena artística 

na Europa e nos Estados Unidos e possibilitou a subversão literária amplamente dese-

jada pelos jovens autores da “Geração perdida”18.  

A fluidez da obra do escritor irlandês, de desprendimentos sintáticos e com uso 

exacerbado do “fluxo de consciência”, em representação estilística do pensamento hu-

mano, quebrou prolongadas regras da literatura clássica, abrindo as portas para inéditas 

experiências em prosa, drama e poesia. Joyce desconstruiu o cânone com a destreza de 

descortiná-lo a partir de uma das obras mais relevantes da História do Ocidente, a Odis-

seia, de Homero, para realocar o heroico Ulisses em 16 de junho de 1904, em Dublin, 

com o nome de Leopold Bloom.  

Como bem reflete Bloom (2010) – outro Bloom, o acadêmico –, Joyce empenha 

refinada apreensão de autores eminentes da literatura ocidental, como Dante Alighieri e 

Shakespeare, com o nobre objetivo de exaltá-los e, ao fim, adormecê-los. O argumento 

central de O cânone ocidental, catálogo analítico dos livros que moldaram a Tradição 

literária ocidental, destaca que o percurso histórico de amadurecimento e mudança esti-

                                                           
17 A edição restrita da revista, com a entrevista de Hemingway online, encontra-se disponível em: 

http://www.theparisreview.org/back-issues/18. Acesso em 22 de fevereiro de 2016.  

 
18 Gertrude Stein cunhou a expressão, de acordo com Hemingway na obra A moveable feast, para se referir 

aos jovens e ambiciosos artistas que emigraram para Paris durante o mesmo período, o começo dos anos 

1920. Posteriormente, a expressão ganhou importância artística e acadêmica para se referir a esses artistas e 

a outros jovens autores modernistas da época, entre os quais se destacam Henry Miller, Pablo Picasso, Fitzge-

rald, Joyce, T. S. Eliot, Franz Kafka, John dos Passos, Louis-Ferdinand Céline e George Gershwin. Mais informa-

ções em: (http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/génération_perdue/173531). Acesso em 08 de ou-

tubro de 2015. 

http://www.theparisreview.org/back-issues/18
http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/génération_perdue/173531
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lísticos se concentra em poucas referências centrais – Dante, Chaucer, Homero, Cervan-

tes, Ovídio, Virgílio, John Milton e Shakespeare, entre outros –, com este último em evi-

dência sobre os demais. Toda subversão decorre para Bloom, em primeira instância, de 

uma releitura, de um empréstimo bem intencionado que se converte em originalidade.  

 

James Joyce, a quem raramente faltava audácia, concebia a relação com Shakespeare 

como a de Dante com Virgílio. Era uma ambição tão grande que nem mesmo Ele conse-

guiu realizá-la. [...] Se não tivesse havido um Shakespeare, Joyce e Freud provavelmente 

jamais teriam sentido a angústia de contágio que só Shakespeare parece ter provocado 

nos dois. (BLOOM, 2010, p. 534) 

 

Ainda em paralelo com Shakespeare e James Joyce, vale enfatizar o que Faulkner, 

em entrevista para a mesma The Paris review, da edição da primavera de 195619, afirma 

sobre a relevância de Ulisses – o americano sempre relia Shakespeare e mantinha um 

exemplar do dramaturgo inglês no bolso: “Voce deve abordar o Ulisses de Joyce como o 

iletrado pastor batista aborda o Velho Testamento: com fé”20. A comparação com a Bíblia 

não é leviana: Faulkner equipara o princípio de fé do pastor à devoção sistemática dos 

autores da época a Joyce porque, a despeito do fundamento insólito de Ulisses, o livro 

converteu-se de imediato em referência absoluta de uma geração, ponto de partida de 

um fenômeno artístico influente e relevante há mais de 80 anos. Enquanto elemento de 

libertação da palavra sobre as restrições para Hemingway, o romance irlandês realiza o 

percurso completo; recobre o que é anterior e se solidifica como paradigma próprio, de-

limitando percursos e fronteiras.  

No Brasil, reverência semelhante existe, atualmente, em relação a Guimarães 

Rosa – o escritor peruano Juan Rulfo afirmava que Grande sertão: veredas é o “Ulisses 

brasileiro”.21 No conto A terceira margem do rio, integrante da coletânea Primeiras es-

tórias, o autor brasileiro narra, em primeira pessoa, o percurso de ausência e saudade de 

um jovem (depois adulto) que acompanha a jornada sem volta do pai em uma canoa rio 

adentro. Os anos passam e, apenas esporadicamente, a família contata o pai, que se man-

tém impassível dentro da canoa, no coração do rio. A mãe e a irmã saem da região, mas 

                                                           
19 Disponível em: http://www.theparisreview.org/interviews/4954/the-art-of-fiction-no-12-william-faulkner. 

Acesso em 22 de fevereiro de 2016. 

 
20 Tradução livre de: “You should approach Joyce’s Ulysses as the illiterate baptist preacher approaches the Old 
Testament: with faith.” 
 
21 ARMSTRONG, Piers (1999). Third world literary fortunes: Brazilian culture and its international reception . Asso-

ciate University Presses: Cranbury, NJ. 

http://www.theparisreview.org/interviews/4954/the-art-of-fiction-no-12-william-faulkner
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o homem, com fé inabalável, resolve por fim descobrir o motivo do exílio – para se de-

frontar com um encontro místico e etéreo, “da parte de além”, sem justificativas. Não 

volta a contatar o pai depois. 

O universo misterioso em que o pai decide abrir residência, a Terceira margem 

do rio, é o mundo da diferença, nunca da repetição; é o mundo do imaginário, do que 

não se explorou e não se descobriu, como uma lacuna permanente à espera de preenchi-

mentos, de catálises – para Greimas (2011, p. 54), a catálise é a explicitação do que é 

elíptico, clarificando, no enunciado, o que se fazia apenas pressuposto. Tanto que, para 

o homem do conto, o confronto com o universo desconhecido ganha contorno de fábula, 

de insensatez, mas o universo se reafirma como possibilidade e renovação. O caminho 

aberto onde não se enxergava; até que, de repente, se vê. Três margens onde antes só 

havia duas, uniformes, horizontais e reconhecíveis. É um espetáculo semiótico de acon-

tecimento, como são da ordem do acontecimento a suspensão do cânone e o mistério. 

 

2.2.1 A ciência da repetição 

 

O elogio apaixonado de Tanizaki às sombras, conforme analisado no primeiro ca-

pítulo desta Tese, não é dominante sobre a cultura ocidental, fortemente moldada por 

Europa e Estados Unidos – e o próprio autor se preocupa em delinear os paradoxos entre 

Oriente e Ocidente no ensaio estético sobre a escuridão. Com ampla liberdade, Tanizaki 

repetidas vezes, na obra Em louvor da sombra, define paradoxos de contemplação entre 

o que considera belo e o que vê como sintoma de uma estável, regular e uniforme socie-

dade, sem se ater a escolas e estéticas determinadas. No ensaio de Tanizaki, a beleza oci-

dental, única, se reflete na escolha de azulejos refratários em habitações dos EUA; na 

composição urbana de grandes cidades europeias; na rigidez metódica da encenação te-

atral em vários países. O contraponto oriental não permite gradações ou pequenas dife-

renças – o paralelo reside entre dois polos absolutos de referência cultural, contrastantes 

em função de um eufórico valor atribuído à baixa luminosidade (que é figurativizado pela 

oposição entre a indústria ocidental e as práticas artesanais do Oriente).  

Sob a mesma lupa da referência reconhecível, Zilberberg (2004), para fortalecer 

o raciocínio sobre a antítese entre escuridão e claridade pela ótica da semiótica tensiva, 

não recorre levianamente a uma figura de autoridade: o dicionário é o parâmetro de base 

dos valores habituais de uma cultura, como produto respaldado da ordem social e repo-

sitório pleno das noções comumente atribuídas aos vocábulos de uma língua (e na arti-

culação com as demais). O Micro-Robert, ao qual costuma aludir para esmiuçar e rever 
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noções concretas e abstratas, é um cânone da língua francesa — enquanto edição com-

pacta do dicionário Le Robert, mais abrangente e completo —, assim como o Merriam-

Webster para o inglês americano e o Houaiss para o português brasileiro.  

Um breve exercício de metalinguagem: segundo o Houaiss, a palavra cânone é 

definida como “regra padrão, principio absoluto do qual são retiradas diversas regras 

específicas”. Também é classificada como elemento inerente à liturgia da missa, orna-

mento indissociável do ritual da religião. Já no discurso científico, de acordo com alguns 

autores, consiste na sistematização de estruturas confiáveis e rígidas subjacentes a um 

método regulado e regido pela causalidade e pela implicação – Thomas Kuhn (1970), no 

seminal A estrutura das revoluções científicas, descreve longamente, em perspectiva di-

acrônica, o processo binário de desenvolvimento das ciências naturais, como a química, 

a física e a matemática. Logo no primeiro capítulo, o físico americano contempla a ciência 

normal como “pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas pas-

sadas” (idem, p. 29), alertando ao aspecto de homogeneidade da descoberta e ao exercí-

cio da novidade. O cientista, para Kuhn, é por definição o sujeito que se ocupa em des-

crever fenômenos e ordenar a lógica de um evento natural, lançando mão de regras e 

modelos estabelecidos – dentro de uma comunidade – para atestar a veracidade da hi-

pótese. Assim, soluciona pelos limites pragmáticos do raciocínio metódico e da experi-

ência o fundamento “esotérico” e inexplicado de um “quebra-cabeça”. 

 A epistemologia científica de Kuhn, porém, ao evitar o uso do vocábulo cânone, 

apresenta distinções pertinentes à semiótica. Enquanto modelo, conjunto de regras, o 

cânone jamais prescinde de adesão acadêmica e resulta do esforço de documentação e 

provação de acontecimentos, mas nunca consiste no objetivo eminente do cientista, por-

que demanda a imperfeição do fato inexplicável que é posto à prova. O cânone é, portanto, 

estático: sistema predefinido e formal que resulta da concretização de um paradigma. 

 

Considero ‘paradigmas’ as realizações cientificas universalmente reconhecidas que, du-

rante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade 

de praticantes de uma ciência. (KUHN, 1970, p. 13) 

 

 O paradigma de Kuhn se aproxima cuidadosamente da dicotomia clássica entre 

as relações sintagmáticas e associativas descrita inicialmente por Saussure (2011). Como 

representação do universo de possibilidades pertinentes aos diferentes pontos da cadeia 

sígnica verbal, o paradigma é consolidado (em modelo coerente) e imerso em um sistema 

regular e estruturado; estático em um recorte sincrônico, efêmero em uma observação 

de momentos cronológicos – porque é suscetível às mudanças do sistema em longo 

prazo. Esse é o argumento elementar de Kuhn para qualificar a relação do cientista com 
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o paradigma: uma vez exaurido, desgastado, levado ao fim e aperfeiçoado em “condições 

novas ou mais rigorosas” (1970, p. 44), quando a natureza não atende aos pressupostos 

do modelo, o paradigma é subvertido: é o momento de emergência de uma revolução 

científica (e canônica). 

 Em análise crítica da obra de Kuhn, Stengers (2002) questiona a elaboração “de-

terminista” de paradigma do autor e estabelece como contraponto a ideia de “visão de 

mundo”, diferenciando o aspecto objetivo das ciências naturais da noção complexa de 

verdade, subjacente a estruturas de cultura e poder e objeto cíclico de reflexão por parte 

das ciências sociais. A filósofa argumenta que o fundamento metodológico de Kuhn, além 

de ambíguo (a autora observa as diferentes interpretações já dadas à ideia de paradigma 

em A estrutura das revoluções científicas), não relativiza a função sujeito (cientista)  

objeto e sublima a constatação de que os paradigmas são, em ordem mais profunda, par-

tidários de estruturas de valor. 

 

Um paradigma é, antes de mais nada, da ordem da prática. O que se transmite não é 

uma visão de mundo, mas uma maneira de fazer, uma maneira não somente de avaliar 

os fenômenos, de lhes conferir um significado teórico, mas também de intervir, de sub-

metê-los a situações inéditas, de explorar a menor das consequências ou o menor efeito 

implicado pelo paradigma para criar uma nova situação experimental. (STENGERS, 

2002, p. 64) 

 

Filósofo célebre da Teoria da Comunicação, o francês Edgar Morin dá à noção 

científica de Kuhn uma cobertura sociológica – se aproximando da crítica de Stengers. 

Na obra O paradigma perdido (1998), o autor observa que o paradigma se estende a 

hábitos e circunstâncias coletivas, comportando aspectos linguísticos e comportamentais 

– para além do raciocínio especificamente atrelado ao progresso da ciência. E Marín 

(2007), ao comparar os posicionamentos de Morin e Kuhn, confere ao paradigma o atri-

buto de inevitabilidade, uma vez que é estrutura permeante e inerente a uma realidade 

cultural de forma irreversível; ainda que, ao longo da História, perca força: 

 

Concluindo, para Morin a natureza de um paradigma pode ser definida como a da pro-

moção/seleção de categorias norteadoras ou conceitos fundamentais de inteligibilidade, 

e a determinação dessas operações lógicas norteadoras. Isso significa que o paradigma é 

inconsciente, irriga o pensamento consciente, o controla e, nesse sentido, é também su-

praconsciente. (MARÍN, 2007, p. 38)22 

                                                           
22 Tradução livre de: “En conclusión, para Morin la naturaleza de un paradigma puede ser definida como la de 
promoción/selección de categorías rectoras o conceptos fundamentales de inteligibilidad, y la determinación de 
operaciones lógicas rectoras. Lo cual significa que el paradigma es inconsciente, irriga al pensamiento cons-
ciente, lo controla y, en ese sentido, es también supraconsciente.”  
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 No intervalo entre o relativismo e o determinismo paradigmáticos, o cânone, em 

perspectiva semiótica, se encontra formalmente delimitado, para esta pesquisa, por uma 

sequência solidificada: aceitação  estabilização  cristalização. Resulta de um estilo, 

de uma reiteração ratificada no seio de uma sociedade e que se constitui de estratégias 

de expressão para representar valores identificáveis por intermédio de articulações sin-

táticas e semânticas usuais. A essência do contrato fiduciário inerente ao sujeito da enun-

ciação demanda a pressuposição de um crer inabalável – e a crença, em objetos canôni-

cos, é fortalecida pelo reconhecer. O Dicionário de semiótica faz bela ponte entre o dis-

curso científico e a narratividade: 

 

De fato, o crer não é somente o fundamento da fé religiosa, mas constitui também e 

entre outras coisas – certas análises recentes o mostram muito bem – a instância crucial 

do discurso científico; numa visão mais ampla, o fazer crer, o qual, enquanto fazer per-

suasivo, não pode ser tratado independentemente do crer, constitui uma das formas 

principais da manipulação. (COURTÉS e GREIMAS, 2011, p. 107-108) 

  

 É interessante a alusão de Greimas e Courtés à religião. O princípio de crença que 

delimita a fé, em perspectiva ampla, representa poderosa reflexão para a semiótica, em 

especial para Zilberberg, que recorre a Ernst Cassirer para debater o mito como condição 

elementar da sintaxe intensiva. No segundo capítulo de Elementos de semiótica tensiva, 

o autor francês (2011, p. 48) equipara o “fenômeno de expressão” ao “conteúdo do mito”, 

argumentando que o universo mítico é, para Cassirer, encantado ou demoníaco porque 

prescinde do processo de catálise (cf. Greimas, 2011) inerente à ciência; ou seja, causa e 

efeito apresentam-se indissociáveis e inexplicáveis. Apenas acontecem e são aceitos. 

 Uma anedota de O senhor dos anéis é boa para exemplificar a força manipuladora 

do mito. Antes de confrontar o exército de Sauron, o lorde do mal, o grupo de cavaleiros 

de Rohan se reúne no pé de uma montanha mística, que, segundo contam as lendas dos 

homens, é assombrada por espíritos implacáveis. “Ninguém que se aventura através da 

montanha sobrevive”, conta Éomer, o capitão da cavalaria. E ninguém ousa se aventurar. 

 Herdeiro do reinado de Gondor, aliado histórico de Rohan, Aragorn é, em certo 

momento, obrigado a subir o caminho enevoado da montanha, porque precisa da ajuda 

dos espíritos para ganhar a guerra – e os espíritos são, na verdade, almas exiladas do 

descanso dos mortos por um antepassado de Aragorn, porque se recusaram a lutar 3.000 

anos antes. A libertação do povo das montanhas só acontecerá se, enfim, cumprirem com 

a ordem e aceitarem participar da guerra do lado dos homens. 

 Uma vez que sabe os pormenores da história, Aragorn, embora receoso, se arrisca 

a perscrutar a montanha e a concretizar um programa de uso muito importante. Porém, 

persiste por milênios na cultura popular dos homens de Rohan a névoa mítica da fábula 
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de que os espíritos são assassinos impiedosos, sem que haja qualquer exercício de prova 

sobre o mito – que sobrevive, portanto. Manipulados pela intimidação, os cavaleiros 

creem que haja uma relação una entre a morte e subir a montanha, enquanto a narrativa 

própria de Aragorn explica os detalhes causais de uma lenda peremptória. A natureza do 

discurso científico é idêntica: explicitar, no plano da racionalidade, a sucessão de aconte-

cimentos e eventos que “explicam” um fenômeno, como a fervura da água e a fermentação, 

até que se construa um mecanismo bem delineado de organização de fatos decodificados23. 

 Em 1946, na ocasião de homenagem aos 300 anos de nascimento de Isaac New-

ton (completados em 1942), o economista John Maynard Keynes, um dos mais impor-

tantes e influentes cientistas do século XX, prestou longa celebração à trajetória revolu-

cionária de Newton, fazendo abordagem inusitada para elogiar os importantes avanços 

possibilitados pelo físico. Keynes afirma que o principal fundamento da genialidade de 

Newton consiste na capacidade quase sobrenatural de desvelar as bases lógicas de um 

mundo construído por deus, e que, ao resolver diversos enigmas sobre fenômenos natu-

rais – ou seja, dando ao que é mítico o pragmatismo da ciência e da explicação –, acabou 

se reaproximando de uma fábula de acontecimentos, porque a própria descoberta do 

funcionamento da Terra é da grandeza de um feito mágico e inexplicável. E, para Keynes, 

Newton repousa como “último dos mágicos” do planeta, porque realizou incontáveis es-

tudos em diferentes esferas míticas do conhecimento humano. 

 

Por que o chamo de mágico? Porque ele observou o universo inteiro e tudo que está nele 

como um enigma, um segredo que podia ser lido pela aplicação de pura reflexão sobre 

certa evidência, certas pistas místicas que Deus deixou no mundo para permitir uma 

caça ao tesouro filosófica para a irmandade esotérica. Ele acreditou que essas pistas se-

riam encontradas parcialmente em evidências do além e na constituição dos elementos 

(e é isso que dá a falsa sugestão de que foi um filósofo da experimentação natural). [...] 

Ele via o universo como um criptograma feito pelo Todo Poderoso – exatamente como 

ele mesmo fechou a descoberta do cálculo em um criptograma quando se comunicou 

                                                           
23 Cassirer (2011, p. 21) considera que o mito, a arte, a linguagem e o próprio conhecimento teórico são de fato 

“fantasmagóricos”, pois consistem de construções simbólicas e humanas para a elucidação de mistérios de acon-

tecimento, uma vez que a própria linguagem, enquanto sistema de mediação, jamais “pode refletir a autêntica 

natureza das coisas como são, devendo delimitar sua essência em ‘conceitos’”. 
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com Leibniz. Pela pura reflexão, pela concentração da mente, o enigma, ele acreditava, 

seria relevado ao já iniciado.24 (KEYNES, 194625) 

 

  Contemporâneo de Keynes, Einstein acabou por reciclar e renovar múltiplas 

ideias sobre as ciências naturais que perduravam desde Newton, o mágico, atualizando 

cânones da física e da matemática. Quando isso ocorre, há em contiguidade uma recons-

trução das estruturas inerentes à explicação do cânone – as relações de causalidade, as 

associações de sentido e as bases empíricas. Em determinadas escolas de conhecimento, 

dificilmente há a superposição de paradigmas, porque duas metodologias amplamente 

aceitas não podem se opor em relação de contraditoriedade, posto que, nesse caso, se 

anulariam – uma falsa, a outra verdadeira. No universo semântico, entretanto, e na pro-

dução concreta de sentidos – o objeto de estudos da semiótica –, o raciocínio lógico-

matemático não é aplicável, sob o risco de incompreensão dos diferentes discursos que 

coexistem socialmente.  

Greimas e Courtés, no Dicionário, levantam esse problema ao explicar o qua-

drado semiótico: embora a oposição represente o paradoxo de uma categoria semântica 

(a exemplo de /vida/ e /não vida/), as possibilidades de construção de qualquer para-

doxo, no plano da linguagem, são pertinentes ao conjunto de possibilidades do eixo pa-

radigmático da categoria semântica. Uma construção figurativa de vida e morte não ex-

clui as demais, e o quadrado semiótico acaba por comportar as infinitas estratégias de 

enunciação capazes de produzir as oposições semânticas fundamentais. Se na matemá-

tica e na física, em geral, a atribuição de verdade a um raciocínio implica a atribuição de 

falsidade ao raciocínio que se opõe, na linguagem essa atribuição é própria de cada ob-

jeto, e não de fenômenos iguais em qualquer circunstância natural do planeta – como o 

congelamento e a ebulição de metais. 

Popper reforça a importância da falsidade como condição elementar para que um 

fenômeno seja reconhecido. O físico argumenta que não apenas a reprodução de um 

evento verificável por repetição é passível de condicionar a veracidade do evento, mas 

                                                           
24 Tradução livre de: “Why do I call him a magician? Because he looked on the whole universe and all that is in it 

as a riddle, as a secret which could be read by applying pure thought to certain evidence, certain mystic clue s 

which God had laid about the world to allow a sort of philosopher's treasure hunt to the esoteric brotherhood. 

He believed that these clues were to be found partly in the evidence of the heavens and in the constitution of 

elements (and that is what gives the false suggestion of his being an experimental natural philosopher) […] He 

regarded the universe as a cryptogram set by the Almighty - just as he himself wrapt the discovery of the calculus 

in a cryptogram when he communicated with Leibniz. By pure thought, by concentration of mind, the riddle, he 

believed, would be revealed to the initiate.” 

 
25 Discurso disponível na íntegra em www-history.mcs.st-and.ac.uk/Extras/Keynes_Newton.html. Acesso em 

14/11/2015. O documento original possui como referência bibliográfica: KEYNES, J. M. Newton, the Man. Pro-

ceedings of the Royal Society Newton Tercentenary Celebrations, 15–19 July 1946; Cambridge University 

Press, 1947. 

file:///C:/Users/lucas.calil/Desktop/www-history.mcs.st-and.ac.uk/Extras/Keynes_Newton.html
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sim que este seja passível de refutação – de contraprova. Toda hipótese, para Popper 

(2014, p. 37-38), que não atenda a essa prerrogativa não pode sobreviver enquanto mo-

delo científico. Por isso, o raciocínio indutivo, ancorado por inferências empíricas que 

sustentam a comprovação do evento, não é válido para as ciências da Natureza – a rela-

ção de causalidade. O mito, assim, permanece como névoa: o que une o acontecimento à 

explicação deste reside apenas no que é admitido como verdadeiro pelo sujeito, a partir 

de convicções individuais. A convicção, de acordo com Popper, jamais pode definir a prá-

tica científica, porque é subjetiva (idem, p. 53).  

 Na semiótica, as operações lógicas explicadas pelo quadrado semiótico são iguais 

em qualquer discurso, mas as categorias que concretizam as operações – e isso é bastante 

importante – emergem em cada ato discursivo. É por essa razão que, em contraposição 

a Popper e Kuhn, diferentes estratégias textuais podem coexistir, culturalmente, para 

reiterar as mesmas temáticas. E por isso diferentes cânones coexistem na pintura, no 

cinema, na literatura e na música. 

 

(O quadrado semiótico) Inscreve-se, contudo, na problemática epistemológica concer-

nente às condições de existência e da produção da significação e, ao mesmo tempo, no 

domínio do fazer metodológico aplicado aos objetos linguísticos concretos: nesse parti-

cular, distingue-se das construções lógicas ou matemáticas, independentes, na quali-

dade de formulações de “sintaxe pura”, do componente semântico. Nessas condições, 

qualquer identificação apressada dos modelos semióticos com os lógico-matemáticos só 

pode ser perigosa. (COURTÉS e GREIMAS, 2011, p. 404) 

 

 O britânico James Frazer, na obra clássica The golden bough, estudo amplo de 

antropologia publicado pela primeira vez em 1890, compara em certo momento diferen-

tes rituais, por distintos povos, a respeito do processso de expiação do /mal/. Os Siha-

naka, de Madagascar, acreditam na transferência da doença de uma pessoa a um objeto 

externo, como uma “árvore, uma tapeçaria ou o pedaço de terra de um formigueiro” 

(FRAZER, 2009, p. 558). Em uma comunidade aborígene da Nova Zelândia (idem, 

p.563), a definição do bode expiatório consiste na seleção de um membro que é alçado 

ao mar para que leve consigo os pecados do grupo. A despeito da semelhante oposição 

semântica dos rituais – entre o bem e o mal –, a consolidação do paradoxo difere muito, 

seja na figurativização, seja quanto à narrativa. O discurso científico se preocupa em uni-

versalizar processos; Imre Lakatos (2005, p. 15), inclusive, em ensaio sobre o processo 

de validação do método científico, ironiza a identificação de um monstro inesperado, 
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capaz de desconstruir um argumento universal apenas por existir: o monstro não é ad-

mitido, no paradigma, como possibilidade. O pensamento mítico, igualmente concreto, 

prima pela diferença, sem que haja anulação26: o monstro é até bem-vindo. 

 Uma vez que a riqueza da linguagem permite a elaboração de infinitas estratégias, 

a definição de certas estratégias como canônicas é dependente de construções sociocul-

turais, de um prolongado processo de aceitação coletiva – a exemplo do paradigma cien-

tífico – e de vasta repetição e cristalização. O percurso de elaboração do conceito de for-

mas de vida para a semiótica organiza e reflete sobre esse processo de canonização, no 

qual a regularidade estratégica acaba por consistir em regra de expressão para uma de-

terminada comunidade, assim como a aceitação social de um sistema de valores eufóri-

cos e disfóricos.  

 Mesmo a questão do pecado (especificamente, do pecado original), conforme 

vista em Frazer por diferentes abordagens antropológicas, exemplifica consolidação ca-

nônica da cultura ocidental, de pesada herança cristã. A reiterada figurativização da der-

rota humana – Eva e a maçã, o processo de batismo e purificação, a serpente sedutora, 

os sacramentos – ganhou durabilidade ao longo de séculos, perpetuada pela luta entre 

agentes do bem e do mal, Jesus e Lúcifer, em incontáveis obras. Hieronymus Bosch e 

Albrecht Dürer, na Europa do século XVI, retrataram o pecado com semelhanças em re-

lação a obras do fim do século XX, como o seminal disco Illmatic, de 1994, do rapper 

americano Nas, que faz referência ao catolicismo como um instrumento de defesa contra 

os inimigos – para ridicularizá-lo27. A maçã e a água benta como figuras da igreja reite-

ram a mesma oposição entre sagrado e profano de pinturas quase 500 anos mais antigas, 

enquanto as práticas menos conhecidas dos povos de Madagascar e da Nova Zelândia 

não possuem difusão parecida. 

A interação entre os cânones e a apreensão do sujeito, aderente a uma sociedade, 

é regulada pelo sistema de valores a que esse sujeito, enquanto dedicado à persistência, 

deve se submeter cotidianamente. Tal submissão é exercida mesmo em atividades insí-

pidas: o ato de obedecer às placas de sinalização em uma rodovia; evitar pagar as contas 

com atraso; não consumir bebidas alcoólicas enquanto dirige. Cada ato individual acaba 

sobreposto por uma manipulação anterior, que determina os caminhos e possibilidades 

                                                           
26 Zilberberg (2011) equipara o mítico e o científico de Cassirer aos eixos da intensidade e da extensidade do es-

quema tensivo – os dois polos, portanto, da ordem da produção de sentidos e da materialização de experiências 

sensíveis. A dissertação de mestrado anterior à atual pesquisa (CALIL, 2014, p. 45) aborda essa relação filosófica 

em detalhes, com a análise do pensamento mítico como a maximização da intensidade e o raciocínio científico 

como a maximização da extensidade. 

 
27 “Dwelling in the Rotten Apple, you get tackled / Or caught by the devil's lasso, shit is a hassle / There's no days 

for broke days we sell it: smoke pays / While all the old folks pray to Jesus, soakin' their sins in trays / Of holy 

water”. Trecho de The world is yours, de 1994. 

http://genius.com/4161
http://genius.com/10805
http://genius.com/10805
http://genius.com/70750
http://genius.com/1955636
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do sujeito em relação de (con)junção com o convívio social. O espírito das leis apresenta, 

de um lado, a referência normativa que pune os cidadãos reticentes em segui-las; do ou-

tro, a competência do sujeito manifesta um dever inerente, e que precisa igualmente da 

adesão a um conjunto de crenças coletivas. O castigo para quem subverte o regime pre-

dominante – o homicida, o falsário, o contraventor – coíbe a persistência, e o sujeito 

precisa avaliar os benefícios e riscos.  

Até que, no espaço sucessivo da existência em sociedade, surge a fratura. E o su-

jeito, enfim, diz não. 
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As formas de vida 

 

Memory believes before knowing remembers. Believes  
longer than recollects, longer than knowing even wonders. 

William Faulkner 

 

 

A primeira menção stricto sensu à ideia de formas de vida na semiótica, segundo reconta 

Landowski (2012), é do próprio Greimas, em 1991, ao encaminhar à secretaria da École 

de Hautes Etudes en Sciences Sociales, onde lecionava, a ementa dos cursos que daria no 

semestre posterior. Uma única linha:  

 

formes de vie (Wittgenstein ; « styles de vie », sémiotiquement définis)28 

 

 Em fevereiro de 1992, Greimas faleceu e não chegou a apresentar o curso – e a 

empenhar as reflexões que encaminhava sobre o conceito emprestado de Wittgenstein. 

No fim de 1993, Fontanille publica dossiê na revista canadense Recherches sémiotiques 

intitulado Formas de vida, com pesquisas de seminário empenhado em Paris em 1991 e 

1992 e que recupera anotações de Greimas nunca publicadas ou desdobradas em aula. 

Nesse artigo, Fontanille destaca que a divisão conceitual entre estilos de vida e formas 

de vida “marca simbolicamente a linha de separação entre as preocupações sobretudo 

psicossociológicas e o domínio próprio da semiótica”, além de “ancorar a problemática 

nascente na filosofia da linguagem” (FONTANILLE apud LANDOWSKI, 2012).  

O uso da expressão estilos de vida, até então, consistia em raciocínio usado para 

categorizar práticas sociais constantes em muitos objetos, comportamentos patêmicos 

convertidos em adjetivos: o sujeito ciumento, o sujeito avarento, o sujeito libertino. No 

Dicionário, Greimas e Courtés concebem o estilo (2011, p. 180) como algo individual e 

exterior à semiótica: “difícil, senão impossível, dar a ele [o estilo] uma definição semió-

tica”. Deixam-no à margem de aprofundamentos. Em Da imperfeição, Greimas (2017, p. 

86) reaproxima a noção de “estilos de vida” da ideia clássica de originalidade – com o 

estilo representando uma distinção particular de um determinado sujeito. Contudo, sem 

que em vida consiga acomodá-lo dentro da tipologia própria à semiótica. 

No mesmo artigo em que reconta o conteúdo elíptico da nota de adeus de Grei-

mas, Landowski assume a função de desdobrar, historicamente, o processo de “separa-

ção” entre o uso das expressões “formas de vida” e “estilos de vida”. O autor, levemente 

mordaz, diz que Greimas, “até então contente em falar (de tempo em tempo) em ‘estilos 

                                                           
28 Tradução: formas de vida (Wittgenstein; “estilos de vida”, semioticamente definidos).  
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de vida’, por fim propõe a substituição dessa expressão por ‘formas de vida’”. Essa modi-

ficação, para Landowski, está na origem do contínuo debate, na semiótica, sobre os limi-

tes e definições que cada uma das expressões deve englobar, com “formas de vida” ad-

quirindo alcance maior a partir da incorporação, por Fontanille, em um encaminhamento 

metodológico. E não sem acompanhar essa constatação de novo comentário mordaz: 

 

A distribuição dos valores associados a cada uma das duas expressões é clara e lison-

jeira para os semioticistas, posto que, assim, estes se autogratificam com uma tarefa 

nobre: em lugar de descrever, como todo mundo, o que se vê a olho nu (“os estilos”), 

eles se ocupam em identificar uma “forma” subjacente, os princípios organizadores, 

uma “filosofia” da vida. Por essa razão compreende-se que a convenção terminológica 

proposta tenha sido docilmente respeitada pela maior parte da trupe, enquanto aque-

les que não aderiram se tornaram dissidentes, ou, mais trivialmente, ignorantes. 

(LANDOWSKI, 2012)29 

 

Em seguida, ao se afastar da concepção de “formas de vida” de Fontanille e erguer 

longa justificativa para a adoção, na sociossemiótica, de “estilos de vida”, Landowski es-

tabelece que a diferença entre os usos está vinculada ao interesse, de cada escola, em se 

questionar sobre os processos culturais que orientam os comportamentos coletivos. Se, 

para Fontanille, as formas de vida são os estatutos semânticos anteriores à manifestação 

da relação entre o sujeito e o sensível, “os princípios organizadores, subjacentes”, para a 

abordagem sociossemiótica os estilos de vida se limitam ao reconhecimento das relações 

de identidade internas a grupos e atores específicos. Reconhecem os estereótipos, os pa-

péis actanciais repetitivos, as projeções enunciativas regulares. Portanto, “não vemos ne-

nhum inconveniente no uso, em acepção ordinária, extrassemiótica, de ‘estilos de vida’”, 

diz o autor, que se declara preocupado, em realidade (idem), com “os princípios de coe-

rência que fundam as regularidades manifestadas e, da mesma forma, expliquem as di-

ferenças que são observáveis entre os indivíduos, ou classes de indivíduos, quando à ma-

neira em que cada um ‘vive sua vida’ – e, para vivê-la, busca dotá-la de um sentido.” 

Conforme Landowski, os estilos de vida se fazem úteis enquanto integrantes dos 

regimes de interação que recobrem as possibilidades de sentido para o sujeito. Porém, 

ao demarcar o contraste entre essa acepção e o raciocínio estrutural de Fontanille, em 

que as formas de vida operam como determinantes da emergência dos efeitos de sentido, 

                                                           
29 Tradução livre de: “La distribution des valeurs ainsi attachées à chacune des deux expressions est donc claire ; 
et elle est flatteuse pour les sémioticiens puisque dans cette affaire ils s’auto -gratifient de la tâche noble : au lieu 
de décrire comme tout le monde ce qui se voit à l’œil nu (les « styles »), il leur revient de dégager une « forme » 
sous-jacente, des principes organisateurs, une « philosophie » de la vie. Voilà qui aide à comprendre que la 
convention terminologique proposée ait été si docilement respectée par le gros de la troupe tandis que ceux qui 
ne s’y ralliaient pas allaient désormais faire figure de dissidents, ou plus trivialement de ploucs .” Grifos do autor. 
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Landowski ilustra o principal argumento para que esta pesquisa lance mão do percurso 

gerativo de imanência: a premissa de que as formas de vida, de fato, são subjacentes à 

apreensão sensível do sujeito frente ao mundo – determinam-na, enquanto anteriores à 

enunciação, e possibilitam que os recortes semânticos em ausência sejam enformados 

no instante do ato enunciativo a partir de conjuntos reconhecíveis, preservados ao longo 

da História. E que, sob o benefício da escolha do sujeito, de um exercício individual de 

afirmação da existência, podem ruir. 

 

3.1 De fora para dentro 

 

 Ao longo das últimas duas décadas, Fontanille e outros autores empenharam 

múltiplas considerações sobre a aplicabilidade das formas de vida à semiótica, sem que 

exista, até o presente momento, uma ratificação absoluta de qualquer posicionamento 

autoral sobre o assunto. Schwartzmann (2009) considera que o conceito é direcionado a 

duas principais preocupações: o questionamento sobre a relevância da estética e da per-

cepção; e a inserção da práxis como centro das discussões acerca da enunciação. A se-

gunda consideração, observada por Schwartzmann como de ordem prática, “parece ter 

levado Fontanille à teoria das práticas semióticas e ao percurso da expressão como um 

todo” (SCHWARTZMANN, 2009, p. 89). Todo o desenvolvimento de Fontanille sobre o 

percurso gerativo de expressão (em um primeiro momento de concepção da metodolo-

gia) e os níveis de pertinência é focado na formulação objetiva de um percurso de expe-

riência semiótica, no qual a escalada metodológica intenta firmar uma semiótica de cul-

turas – que modulam e organizam enunciados e sensibilidades. 

 As frutíferas contribuições de muitos semioticistas contemporâneos para o uso 

da noção de formas de vida não passam despercebidas desta pesquisa; porém, a abor-

dagem escolhida, como já informado, é a de Fontanille, em especial os desenvolvimen-

tos mais recentes do autor (2015), que dão menos importância à estratificação de níveis 

e privilegiam uma reflexão mais sociológica sobre a experiência semiótica. Faz-se ne-

cessário, entretanto, uma retomada da evolução do uso semiótico desse conceito, para 

a devida apreensão do raciocínio que Fontanille empreende atualmente – e que é ado-

tado por esta pesquisa. 

 A análise macroscópica de diversos objetos, na pura reflexão sobre um conjunto 

de objetos linguísticos, dotados de estruturas internas semelhantes – no que concerne à 

narrativa ou à figurativização discursiva –, ganhou considerável espaço já no fim da dé-

cada de 1980, com a publicação de Semiótica das paixões, de Fontanille e Greimas, e de 

Da imperfeição, após as contribuições de Floch (1985) para formalizar categorias gerais 
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de análise do plano de expressão. A identificação inicial de efeitos de sentido cultural-

mente reconhecíveis, dentro de recortes sociais relativamente estáveis, conduz ao em-

bate – em novo retorno a Hjelmslev (1978) – entre a imanência e a transcendência, que 

atenua a importância do sistema linguístico autônomo em privilégio do contexto.  

A semiótica inicia a rediscussão dos princípios pragmáticos de Hjelmslev com a 

constatação, já greimasiana, de que a semiose ocorre pela organização interna de efeitos 

de sentido em um objeto, com base na coerência. Portanto, a aglomeração sintagmática 

de signos cede lugar ao todo de sentido, inclusive para satisfazer a premissa metodológica 

de que a semiótica deve operar sobre quaisquer sistemas linguísticos, e não apenas sobre 

o verbal, cujo significante detém linearidade. O percurso gerativo de sentido, comumente 

criticado pelo formalismo, se propõe identificador dos aspectos gerais da narrativa, a 

partir da observação proppiana de que há regularidade no caráter operatório entre su-

jeito e objeto. O próprio percurso, de certa forma, funciona sob a dedução, como sistema 

dotado de aspectos gerais e previsíveis que conduzem aos elementos particulares – e 

Norma Discini (2013, p. 185), em notável ensaio, adverte que o percurso “é um modelo 

de análise e de previsibilidade que apreende de maneira fina generalizações sócio-histó-

ricas”. Ou seja, a condução ao conjunto e à estabilização, embora não pareça pertinente 

à semiótica, é fundadora desta. 

Fontanille formaliza uma contribuição metodológica que, no plano científico, 

exacerba a reflexão a propósito dos limites da imanência e apreende o recrudescimento 

do objeto semiótico, respeitando a hierarquia dedutiva do percurso gerativo – ou seja, 

sem eliminar o rigor formal da análise de objetos30. E, para fazê-lo, recorre à filosofia de 

Wittgenstein, emprestando o ideia de formas de vida do exíguo Investigações filosóficas. 

O livro de aforismas elípticos de Wittgenstein, publicado pela primeira vez em 1953, 

pouco desvenda sobre o que o filósofo imaginava “forma de vida”. São poucos os excertos 

em que a expressão é usada, sempre em contiguidade com a ideia de jogos de linguagem: 

 

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) 

 

 Em Semiótica das paixões, Greimas e Fontanille inserem o aspecto passional da 

existência, de fundamento fenomenológico, no corpo de relações da narratividade. Os 

autores argumentam que a modalização de atributos sensíveis, como a impulsividade e 

                                                           
30 É especificamente sobre este ponto que, pela interpretação desta pesquisa, a profª Diana Luz Pessoa de Barros 

destina a análise crítica descrita anteriormente. A elevação de níveis de pertinência não retira do texto o status 

de repositório da análise semiótica. 
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a obstinação (GREIMAS e FONTANILLE, 1990, p. 72 a 75), operam regularmente por 

certos matizes estereotipados, convocados ao ato de discurso. São os diferentes “estilos 

semióticos” que definem e preveem, com razoável precisão, as articulações modais dos 

múltiplos sujeitos passionais – o avarento, por exemplo, do ensaio escrito por Zilberberg 

(2012) e já citado.  

 A interlocução entre sensibilidade e estilo, pertinente aos arquétipos narrativos 

modais, é regida por dois atos culturais: a sensibilização (idem, p. 140) “é a operação 

pela qual dada cultura interpreta parte dos dispositivos modais, concebidos dedutiva-

mente, como efeitos de sentido passionais”. Em paralelo com Hjelmslev, há como consi-

derar o estereótipo – o estilo canônico – previsível justamente pelo caráter dedutivo das 

operações linguísticas; porém, no caso peculiar da sensibilização, as diferentes culturas 

expandem de formas distintas o resultado de sentido que deriva da ação passional de um 

sujeito, como reconhecer o ciúme em um assassinato ou a luxúria em um programa de 

base de natureza financeira excêntrica.  

O julgamento social e a aceitação dependem, contudo, da moralização, “operação 

pela qual dada cultura relaciona um dispositivo modal sensibilizado a uma norma, con-

cebida principalmente para regular a comunicação passional em certa comunidade” (ibi-

dem). O obstinado que fere um princípio social para atingir um objetivo – como o socio-

pata – é negativamente sancionado pela comunidade, a partir de construções comporta-

mentais bem estáveis. Alguns heróis da literatura são positivamente vistos aos olhos da 

sociedade, mas não da Justiça – como Jean Valjean, de Os miseráveis, condenado e per-

seguido a vida inteira por roubar um pão e por fim redimido, enfim, em aspecto pragmá-

tico, apenas no leito de morte. 

 Anos depois, Fontanille expande as reflexões de Semiótica das paixões com o 

questionamento sobre o melhor método, inerente à estrutura greimasiana, capaz de com-

portar e clarificar o papel do sensível e do estável na construção de sentidos. Ao lado de 

Greimas, obteve inquestionável sucesso ao solidificar os atos passionais na rigorosa com-

binação dos níveis de análise do percurso gerativo, e posteriormente identificou na ima-

nência e no plano de expressão lacunas para a precisa análise de objetos complexos, co-

dependentes de outros pela idêntica natureza cultural que produz, agiganta e julga os 

discursos. A noção semiótica de formas de vida se dá pelo esforço epistemológico e filo-

sófico de entender, no seio da humanidade, o papel sócio-histórico na configuração in-

terna do texto, sem abdicar das premissas centrais do percurso gerativo.  
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3.2 A proposta anterior 

 

 Uma formalização anterior delineada por Fontanille (2005) procede à criação, 

portanto, de um percurso gerativo de expressão, escalonada em seis diferentes níveis de 

pertinência, partindo do acento de sentido mais elementar do processo de semiose, a 

figurativização, em direção ao universo cultural que abarca e conduz esse processo, sob 

a regência do ethos e de uma estrutura de comportamentos sociais aceitáveis, passíveis 

de rejeição e competitivos. 

 

Tipo de experiência Instâncias formais 

Figuratividade Signos 

Interpretação Textos enunciados 

Corporeidade Objetos 

Prática Cenas predicativas 

Conjuntura Estratégia 

Ethos e comportamento Forma de vida 

 
Tabela 1: Reprodução de FONTANILLE (2005), p. 36 

 

Fontanille (2005, p. 16) considera que, enquanto os níveis de pertinência de con-

teúdo já são suficientemente estabilizados na semiótica, há uma névoa opaca sobre a ex-

pressão e a experiência semiótica – que precede a enunciação em ato e organiza a apre-

ensão sensível do objeto. Tributária da cultura, a “relação existencial com o mundo sig-

nificante” por vezes acaba sublimada pelo recorte de um objeto em isolamento com ou-

tros – dos quais não prescinde para a realização plena dos efeitos de sentido. Então, em 

retomada de Hjelmslev, o autor argumenta que a própria passagem da semiótica do signo 

(domínio da figuratividade) à semiótica do objeto, supressora da restrição às unidades 

mínimas, funciona como escalada necessária do nível de experiência do plano de expres-

são – como se a substância da expressão adquirisse corpo funcional a partir do forma-

lismo hjelmsleviano. 

 Em Semiótica das paixões, o sensível se inscreve dentro do conteúdo; obtém nar-

rativa, precisão discursiva e composição modal. O libertino, o violento, o insosso e o cruel 

adquirem formalização actancial, e as ações que empreendem passam a figurar no dia-

grama sistemático. Com a adição do conceito de formas de vida e com a criação dos ní-

veis de pertinência do plano de expressão, o sensível se aproxima da catarse que rege a 

experiência e por fim conduz o conteúdo, a exemplo do que preconiza a função semiótica. 
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É quando o objeto se expande aos limites das práticas e estratégias que circulam livre-

mente pelas sociedades. “Uma das consequências mais espetaculares dessa mudança de 

nível de pertinência (do signo mínimo ao enunciado, já em primeira escalada) é a inven-

ção da dimensão plástica das semióticas-objeto e, principalmente, das imagens” (idem, 

p. 17), prevê Fontanille como a ascendência do estilo na dimensão pragmática de análise. 

 O serviço de streaming Netflix, notadamente reconhecido31 como produtor de 

séries de qualidade – em particular a narrativa política House of cards –, iniciou o 

lançamento de obras próprias em 2012, com Lilyhammer. Steven van Zandt, lendário 

músico da banda de Bruce Springsteen, desenvolveu a comédia em parceria com uma 

produtora da Noruega e interpreta um ex-mafioso, que deixa os Estados Unidos pelo 

programa de proteção a delatores e se isola em uma pequena cidade do país escandi-

navo, notável pelo respeito aos direitos humanos e pela igualdade social. Mas, em Lil-

lehammer, repete a postura criminosa e rapidamente forma uma nova equipe, alter-

nando situações cômicas e violentas. 

 A criação e o entendimento da série são partidários de um fator muito relevante: 

Van Zandt, guitarrista por décadas, só fez um papel dramático antes de Lilyhammer – o 

consigliere Silvio ‘Sil’ Dante, da clássica Família Soprano, largamente considerada a me-

lhor obra dramática de TV da História. Toda a construção figurativa do protagonista de 

Lilyhammer, do sotaque ao vernáculo, remonta ao ethos mafioso da outra série, a come-

çar pela escolha do músico para o papel. Ao longo dos episódios, há inúmeras referências 

indiretas a Família Soprano. O personagem de Steven, o ítalo-americano Frank Tagli-

ano, repete bordões de diversos papéis da obra da HBO, faz piadas compreensíveis ape-

nas para quem assistiu à série e utiliza regularmente elementos icônicos do cinema 

gângster, com alusões a James Cagney e a Martin Scorsese, por exemplo.  

 A cômica construção figurativa de Lilyhammer reverbera coerência interna e se-

mantiza a abstração do crime organizado e da violência, mas é fundamental, na obra, o 

fato de que Van Zandt, e não outro ator, interpreta Tagliano – unicamente porque o astro 

é culturalmente identificado de forma indiscutível com a máfia italiana. Tal efeito de sen-

tido não se constrói nos limites da interpretação e da reiteração farta de isotopias, mas é 

passível de boa análise somente se o escopo do objeto comportar um universo superior 

de obras, como se Van Zandt fosse uma figura em si que confere densidade ao persona-

gem, sem o qual os efeitos de sentido almejados não se constituiriam. O mesmo ocorre 

em Birdman (2014), de Alejandro González Iñárritu: o filme se aproveita do fato de que 

                                                           
31 As séries do Netflix concorrem regularmente aos prêmios mais importantes da dramaturgia de TV e adquir iram 

renome entre os críticos especializados. O Emmy Awards 2017, por exemplo, amealhou 27 indicações de progra-

mas do Netflix (empate com a FX, de Fargo), número inferior apenas ao de indicações de séries da HBO, a mais 

célebre emissora de conteúdo dramático do mundo. 
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Michael Keaton, cuja carreira decaiu muito após interpretar o Batman, em 1989 e 1992, 

em dois filmes de Tim Burton, faz o papel de um ator fracassado que busca voltar ao 

estrelato. A figurativização e a bela atuação de Keaton não dão conta da semiose – é pre-

ciso entender as formas de vida culturais do cinema americano desde o fim dos anos 80 

para apreender a narrativa fantástica de Iñárritu. Ainda que outro ator – Kevin Spacey, 

por exemplo – fizesse o papel de Michael Keaton exatamente da mesma forma, no que 

concerne aos planos de expressão, os efeitos de sentido não se replicariam. 

O princípio da imanência, conforme a historiografia da semiótica, assegura que a 

análise deve obedecer à recuperação, dentro do texto, do que é sócio-histórico (BARROS, 

2005). No entanto, em filmes como Birdman, não há qualquer outro elemento interno 

que remonte e dê consistência discursiva ao fato de que Michael Keaton é um ator fra-

cassado e interpreta um ator fracassado. Há uma célebre lenda do cinema que define a 

opção por Al Pacino para interpretar Michael Corleone em O poderoso chefão porque, 

segundo Francis Ford Coppola, o astro “estampava o mapa da Sicília no rosto”32 – curi-

osamente, a família de Pacino emigrou da cidade de Corleone, na Sicília. A semiótica do 

texto em nível do enunciado não é suficiente em casos assim. 

Essa primeira configuração metodológica elaborada por Fontanille (é de 1993 a 

publicação inicial sobre o assunto, como já recuperado) denomina a elevação dos níveis 

de pertinência “percurso gerativo de expressão”. O autor estabelece que, na ascensão de 

níveis, é preciso considerar “as propriedades sensíveis e materiais” (2005, p. 18) de cada 

nível no plano superior, que aglomera os anteriores. Acima do signo e do enunciado, há 

o entendimento de que os suportes que dão corpo físico aos objetos possuem atributos 

relevantes – o modelo usado por Fontanille deriva de Floch (1985), que ancora a reflexão 

sobre as categorias de expressão e os sistemas semióticos, simbólicos e semissimbólicos 

na análise da composição publicitária em estações de metrô parisienses. O anúncio exi-

bido na plataforma é relativo à disposição dos demais anúncios e à interação inerente ao 

espaço público: guichês de venda, caixas-eletrônicos, catracas e afins. 

A dependência do suporte para a eficiência enunciativa é calcada em uma situa-

ção semiótica particular, que opera a partir da interlocução de enunciados distintos. So-

bre os objetos, o autor pontua que “são estruturas materiais, dotadas de uma morfologia, 

de uma funcionalidade e de uma forma exterior identificável” (2005, p. 19). No entanto, 

Fontanille deixa claro que a noção de situação semiótica não é semelhante à noção de 

contexto grosso modo, em que o entorno funciona como delimitador e árbitro dos efeitos 

de sentido (2005, p. 25). A situação é uma interação de objetos realizada pela experiência 

                                                           
32 PHILLIPS, Gene. Godfather: The Intimate Francis Ford Coppola . Lexington: The University Press of Ken-

tucky, 2004. 
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do sujeito em volta de uma prática específica, na qual a pertinência de análise se dá pelo 

subproduto de um valor superior à pura soma de partes – a exemplo da gestalt. 

Assim, as situações semióticas se organizam em práticas estáveis, ou seja, cenas 

predicativas com diversas estruturas narrativas corriqueiras, papéis actanciais estabe-

lecidos e interações “complementares, paralelas ou correntes” (FONTANILLE, 2005, 

p. 26). Tais cenas predicativas selecionam a experiência do sujeito em uma materiali-

dade sensível. 

 

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 própria prática e na qual seus diferentes atores representam os principais papéis 

actanciais. (FONTANILLE, 2005, p. 26) 

 

 Como Fontanille destaca inúmeras vezes, esse raciocínio é em essência compe-

titivo. Cada situação semiótica inerente a uma prática, em uma relação de ajustamento 

com as demais, exerce força sobre as outras na busca pelo fazer de sentido versus o 

desprezo e a inércia. Mesmo em um jogo de futebol, apesar da natureza impositiva do 

espetáculo (ver a partida), o conflito de atenções desempenha importante papel no pra-

zer e na recompensa do espectador. Os setores populares, por exemplo, atraem fãs com 

a repetição de cânticos de incentivo – e, nessas áreas do estádio, é válido ficar em pé 

(apesar das cadeiras) e pular – e com a realização de mosaicos e de shows coloridos 

para embelezar a arquibancada. Contudo, há certa dificuldade, por parte dos clubes, 

para acomodar alguns grupos de fãs (famílias e idosos, por exemplo) no ethos clássico 

dos estádios, porque as bandeiras e a aceitação da prática de ficar em pé atrapalham a 

visão de quem deseja ficar sentado. Então, em muitos estádios recém-reformados, há 

setores que ajustam as práticas – com preços mais elevados, na faixa lateral e nobre da 

arquibancada, onde é proibido se levantar e as pessoas não seguem as coreografias e 

não cantam ao longo do jogo. 

 Raciocínio parecido embala as recentes ações de marketing e interação do cida-

dão com o ídolo do esporte. Com o objetivo de manter sempre atrativa e inovadora uma 

cena predicativa corriqueira, a diretoria das equipes realiza sorteios no intervalo, chama 

fãs para sessões de fotos com atletas antigos e atuais e organiza programas de sócio-

torcedor. Todas as situações obedecem à dimensão estratégica das práticas, que se re-

ciclam regularmente. 

 

Estratégia (grifo do autor) significa aqui dizer que a situação semiótica é mais ou 

menos previsível ou mesmo programável e que geralmente cada cena predicativa 
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deve se ajustar no espaço e no tempo a outras cenas e práticas, concomitantes ou não 

concomitantes. (FONTANILLE, 2005, p. 26) 

 

 As estratégias predominantes em diferentes sociedades dão a norma das práticas 

que se relacionam. Construções enunciativas bem delimitadas, com boa adesão, retorno 

e confiabilidade, a partir de narrativas estáveis, com papéis actanciais reconhecidos. Não 

por acaso, a mudança de estilo dos estádios brasileiros é contemporânea à massiva pre-

sença do futebol europeu, onde há 30 anos começou o processo de “modernização” de 

estádios, na realidade dos fãs brasileiros, com a exibição de competições internacionais 

até na TV aberta. Também o Estado se movimentou para referendar essa mudança de 

práticas: o Estatuto do Torcedor, modificado pela última vez em 2010, pelo ex-presidente 

Lula, proíbe que eventos esportivos ocorram em antigos estádios sem recomendações de 

segurança e comportamento e a autorização das forças de segurança pública. As estraté-

gias sensíveis de jogos, portanto, operam pela sanção do governo – como agente que in-

terfere no que é predominante – e pela alteração das dinâmicas populares. 

 O princípio de concorrência existe porque, em diferentes cenas predicativas, há 

enredos divergentes. Torcedores com prazer pelo canto e que privilegiam a boa visuali-

zação do gramado. Torcedores com dificuldade de locomoção, que gostam das atrações 

extrajogo. A experiência de cada sujeito é sempre modulada por zonas críticas que pro-

movem “descontinuidades” – é quando emerge o benefício de escolha por parte do enun-

ciatário. Ele não pode ficar em pé e sentado simultaneamente; não é possível levantar 

bandeiras e respeitar a opção do outro fã que, uma fila atrás, deseja a visão límpida do 

campo. Na construção bem-sucedida, a concorrência prevê o ajustamento de diferentes 

práticas, moldadas por estratégias eficientes, que em último nível são subsumidas por 

formas de vida culturais. 

  

Do ponto de vista do plano da expressão, uma forma de vida é a deformação coerente, 

obtida pela repetição e pela regularidade do conjunto das soluções estrategicamente 

adotadas para ajustar as cenas predicativas entre elas. (FONTANILLE, 2005, p. 31) 

 

3.3 A proposta atual 

 

A interpretação do autor a respeito do aforisma de Wittgenstein é de ordem muito 

mais filosófica que propriamente operacional. Se há dois sujeitos que se entendem pela 

linguagem, é porque estão submetidos a uma forma de vida comum (como, inclusive, é 

sugerido pela definição de língua como fato social por Saussure). Fontanille encontra no 

paralelo entre a experiência do indivíduo e a coletividade o fundamento que considerava 

ausente na semiótica, sob o regime da imanência.  
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O cânone de análise semiótica de objetos, pelo percurso gerativo de sentido, não 

se modifica abruptamente com a delimitação de seis (signo, objeto, situação, prática, 

cena predicativa e estratégia) níveis de pertinência do plano de expressão. O que muda é 

a visão fenomenológica e pragmática acerca da delimitação de objetos e do escopo de 

estudo, conferindo um princípio coletivo ao que se mantém, contudo, imanente, já que 

persiste a ideia de que os efeitos de sentido emanam das articulações internas ao enun-

ciado. Os jogos de linguagem de Wittgenstein metaforizam a parábola do xadrez saus-

suriano – no qual o valor de cada peça obedece ao valor das demais em determinado 

recorte sincrônico – e a proeminência da cultura sobre certas práticas e comportamentos 

que adquirem regularidade – e que, por isso, são facilmente compreendidos e aceitos. 

Recentemente, Fontanille (2015) simplifica o esquema de níveis de pertinência e 

propõe o uso de “percurso gerativo de imanência”, em abandono do “percurso gerativo 

de expressão”, para desdobrar a reflexão sobre as práticas de sociedade que interferem 

na enunciação. Na nova proposição, a estrutura de base muda superficialmente – signos, 

textos, objetos, práticas e formas de vida –, com a supressão das ideias de situação e de 

cenas predicativas, que operavam, anteriormente, de modo articulador entre um nível e 

o nível imediatamente superior. Entretanto, o elemento principal da renovação metodo-

lógica de Fontanille não reside no que é operacional, porque persiste a ausência de um 

sistema analítico da imanência em molde semelhante ao do percurso gerativo do plano 

de conteúdo, mas no refinamento do raciocínio que esta pesquisa vê como mais rele-

vante: a atuação de diferentes formas de vida na construção do discurso. 

 

3.3.1 As pequenas revoluções 

 

Em Tensão e significação, Fontanille e Zilberberg já enxergavam papel de desta-

que no conceito de semiosfera, segundo a formulação do semioticista russo Iuri Lotman. 

No livro Formas de vida, que apresenta a organização atual do percurso gerativo de ima-

nência, Fontanille interpreta as semiosferas como organizações coletivas, ou seja, supra-

individuais e regidas pelas diferentes línguas e culturas, nas quais repousam sobre o cen-

tro as estratégias mais respaldadas e difundidas, e sobre as periferias as inovações, os 

discursos controversos e as estratégias emergentes, e o contato entre as diferentes semi-

osferas ocorre na interseção de periferias. Sob essa organização sociocultural em semi-

osferas, Fontanille (2015, p. 260) reafirma que o contato de diferentes estratégias, sub-

sumidas por formas de vida, representa o duelo abstrato entre nós e eles, e que as “for-

mas de vida são constituintes das semiosferas”. Se uma estratégia, prolongada no espaço 

e no tempo, adquire relevância e abrangência, pode por fim penetrar no centro da semi-

osfera, adquirindo status de cânone. 
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Com a conversão de percurso gerativo de expressão em percurso de imanência, 

apaga-se a ideia de que a proposta de Fontanille é um contraponto metodológico ao es-

quema clássico da semiótica greimasiana. Essa mudança reafirma o posicionamento fi-

losófico da reflexão do autor sobre o processo de construção dos sentidos, e não como 

reversão do modelo estrutural fundado por Greimas. O raciocínio conceitual de Fonta-

nille é anterior aos procedimentos de análise – que permanecem, portanto, devotados ao 

objeto elementar texto.  

Enxerga-se essa premissa no entendimento (2015, p. 7-8), de que as formas de 

vida integram e subsumem os textos, signos, objetos, práticas e estratégias, portando os 

valores e princípios condutores que fazem coerentes todos os outros planos de imanên-

cia. Por esse foco, a imanência retém a obrigatoriedade da manifestação textual, mas sem 

o limite de um único objeto recortado dentro de um universo de objetos – esse objeto, 

agora, é partidário de um nós de objetos, enquanto o objeto insólito é do grupo de eles 

inovadores. Um estilo de vida existe, semioticamente, porque é “deformado com coerên-

cia” em um objeto preso a uma forma de vida – que articula categorias de expressão para 

representar conteúdos. 

Fundador da escola russa de semiótica de Tartu, Iuri Lotman concebe inicial-

mente a noção de semiosfera em 1982, enquanto empreendia estudos sobre Vladimir 

Vernadsky e a ideia de biosfera (SEMENENKO, 2012, p. 112). Posteriormente, Lotman 

desenvolve essa concepção na obra The universe of the mind, publicada em inglês pela 

primeira vez em 1990 e que, em francês, se chama L’univers de l’esprit – cuja segunda 

parte, La semiosphére, publicada isoladamente em 1999, é a versão usada nesta pesquisa.  

Lotman estabelece parâmetros de associação entre a morfologia de funciona-

mento do mundo natural – e das formas biológicas dotadas de vida – e o universo de 

comunicação da humanidade. Argumenta que (1999, p. 9-11), ao contrário do pressu-

posto cartesiano de que a melhor observação de um fenômeno é obtida pelo isolamento 

(e replicação) desse fenômeno, de forma que haja a configuração de um modelo, a comu-

nicação humana não se dissocia de um universo de linguagem, no qual os participantes 

já devem, previamente, partilhar de um conjunto de informações – “a experiência semió-

tica precede o ato semiótico” (idem, p.12). 

Sob esse raciocínio, Lotman infere que o espaço semiótico de comunicação con-

siste, efetivamente, no espaço cultural das linguagens, no qual as línguas verbais e os 

sistemas não verbais interagem, com mais ou menos poder e influência sobre determi-

nados códigos – leis, normas, costumes, práticas de certos grupos –, a partir de dois 

princípios: a assimetria e o binarismo. 
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O binarismo e a assimetria são as leis que asseguram a coesão de um sistema semió-

tico. O binarismo deve portanto ser compreendido como um princípio que se realiza 

pela pluralidade, uma vez que cada língua constituída é, a seu modo, subdividida 

conforme um princípio binário. (LOTMAN, 1999, p. 10)33 

  

 A assimetria se define pela diferença de signos linguísticos que se articulam por 

identidades e oposições, própria de estruturas binárias. De fato, a reflexão de Lotman em 

amplo espectro apropria e se aproxima dos conceitos cunhados por Saussure, posto que 

opera a partir de noções há muito conhecidas como valor, sintagma e mesmo língua, 

uma vez que Saussure já preconizava a inevitável coletividade dos atos de linguagem pelo 

componente social das línguas naturais, com a fala, individual, dependente desse sistema. 

 Nesse espaço semiótico, modulado ainda pela heterogeneidade – pressuposta 

pela assimetria e pelo binarismo –, convivem, com maior ou menor grau de coerência 

interna, as diferentes manifestações culturais e linguísticas de uma dada sociedade, a 

exemplo das distintas regras de vestuário, jargões, gírias e hábitos comunicativos. Todos 

suscetíveis a processos de mudança, emergência e desaparecimento, como, recorda Lot-

man, é próprio da biosfera, que sofre eternamente alterações em espécies e ecossistemas. 

É esse espaço que o autor batiza de semiosfera: 

 

[...] por todo o espaço da semiose, dos jargões dos diferentes grupos sociais à gíria 

dos adolescentes e à linguagem da moda, vemos igualmente uma constante renova-

ção dos códigos. Assim, cada linguagem é imersa em um espaço semiótico específico, 

e ela só pode funcionar pela interação com esse espaço. A unidade de base da semi-

ose, o mecanismo ativo mais reduzido, não constitui uma linguagem separada, mas 

a totalidade do espaço semiótico de uma dada cultura. É esse espaço que denomina-

mos “semiosfera”. (LOTMAN, 1999, p. 11)34 

 

 Na semiosfera, ocorrem as interações sociais e linguísticas próprias das culturas 

do mundo – e, nesse ponto, vale ressaltar que Lotman originalmente não estabelece, de 

forma clara, um limite conceitual entre a noção de que cada cultura estável é uma semi-

osfera ou se uma semiosfera universal comprime as linguagens do mundo por inteiro. 

                                                           
33 Tradução livre de: “La binarité et l’asymetrie sont les lois qui assurent la cohésion d’un système sémiotique. La 
binarité doit cependant être comprise comme um príncipe qui se réalise à travers la pluralité, puisque chaque 
langage nouvellement constitué est à son tour subdivisé suivant um príncipe binaire.”  
 
34 Tradução livre de: “[...] à travers tout l’espace de la sémiosis, depuis les jargons des différents groupes sociaux 
et l’argot des adolescentes jusqu’au langage de la mode, l’on assiste également à un constant renouvellement 
des codes. Ainsi chaque langage se trouve-t-il immergé dans um espace sémiotique spécifique, et une peut-il 
fonctionner que par interaction avec cet espace. L’unité de base de la sémiosis, le mécanisme actif le plus petit, 
ne constitue pas um langage séparé mais la totalité de l’espace sémiotique d’une culture donnée. C’est cet 
espace que nous nommons ’sémiosphére’”. Grifos do autor. 
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Retificação que muito pouco interfere no raciocínio do autor, dado que, em última ins-

tância, o espaço semiótico é recuperado a cada ato enunciativo, e não competiu a Lotman 

delinear o elo pragmático entre esse conceito e a análise semiótica – isso coube a Fonta-

nille, conforme esta pesquisa explicará em detalhes. 

  Consolidada a concepção de semiosfera, Lotman procede ao estudo dos contras-

tes que interagem dentro desse espaço cultural. De acordo com o autor, a convivência 

entre hábitos e formas de expressão ocorre pela interlocução, entre esses grupos, por 

intermédio de mecanismos de tradução (idem, p. 13), mas não com o uso desse vocábulo 

stricto sensu – e sim tradução como entendimento, em escala oscilante (entre absoluta 

compreensão e absoluta incompreensão) de interação, pelo ato semiótico, entre as dis-

tintas linguagens e práticas. Por isso a semiosfera é assimétrica: 

 

A assimetria aparece claramente como o elo entre o centro da semiosfera e sua peri-

feria. Ao centro da semiosfera, se formam as linguagens mais desenvolvidas e estru-

turalmente organizadas, e em primeiro plano a língua natural de certa cultura. (LOT-

MAN, 1999, p. 16)35 

  

Ao sintetizar o espaço semiótico, Lotman garante a esse espaço – “esférico” – 

propriedades de ordem posicional, conferindo à centralidade da semiosfera o reduto das 

linguagens mais estáveis e “bem desenvolvidas”, de ampla abrangência, enquanto as lin-

guagens e subsistemas à beira da extinção (hábitos de vestuário, formas literárias e esti-

los pictóricos, por exemplo) e em emergência (inovações) se localizam na periferia da 

semiosfera. Tal ótica espacial justifica o uso de tradução como a interlocução entre as 

diferentes linguagens, dado que a centralidade, na semiosfera, condiciona a conexão am-

pla com os demais pontos da esfera – enquanto, na periferia, a conexão com o resto da 

esfera é limitada por uma perspectiva metafórica (e geométrica). 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Tradução livre de: “L’asymétrie apparait clairement dans le lien entre le centre de la semiosphère et sa 
périphérie. Au centre de la sémiosphère se forment les langages les plus développés et structurellement 
organisés, et em tout premier lieu la langue naturelle de cette culture.”  
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Uma remissão à sociologia ajuda a explicar e a clarificar o raciocínio de Lotman, 

que é eminentemente sociológico. Em 1973, o americano Mark Granovetter, da Univer-

sidade de Stanford, na Califórnia, publicou o artigo The strength of weak ties na revista 

científica American journal of sociology. No ensaio, que ainda no século XXI é objeto de 

estudo e influente em diferentes campos das ciências humanas e exatas36, Granovetter 

argumenta que em redes sociais – compostas por pessoas em processos de relações com-

partilhadas – um “laço forte” é obtido apenas em conexões pessoais primárias, com ami-

gos e familiares próximos – e os dois pontos desse laço precisam de elevado esforço de 

manutenção dos relacionamentos interpessoais. No entanto, quando há um laço secun-

dário, partilhado por uma das pessoas, mas não pelas demais de uma rede social restrita, 

esse laço é “fraco”, mas necessário para a divulgação de uma ideia, de um processo ino-

vador ou de uma estratégia enunciativa – porque permite que o escopo de influência de 

um certo ator ultrapasse o raio restrito de laços fortes. Por isso a força dos laços fracos. 

 

Intuitivamente falando, isso significa que qualquer difusão pode alcançar um nú-

mero maior de pessoas e cruzar uma distância social superior (i.e. comprimento do 

percurso) quando transmitida por laços fracos em vez de fortes. Se alguém conta um 

rumor a todos os seus amigos próximos, e isso é provável, muitos ouvirão o rumor 

                                                           
36 A plataforma Google Scholar, que cataloga documentos acadêmicos e citações, lista 47.020 referências ao ar-

tigo de Granovetter (em 07 de fevereiro de 2018) – acesso pelo link: https://scholar.google.com.br/scho-

lar?hl=pt-BR&q=strength+of+weak+ties&btnG=&lr  

CENTRO 

O centro absoluto da 

semiosfera são as lín-

guas naturais, que 

melhor traduzem 

quaisquer outras lin-

guagens 

PERIFERIA 

Estratégias (lingua-

gens) em processo de 

extinção e em pro-

cesso de ascensão 

(inovadoras) 

Força centrípeta: o centro re-

gula e mobiliza as estratégias 

secundárias e periféricas 

Quadro 3: esquematização da semiosfera 

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=strength+of+weak+ties&btnG=&lr
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=strength+of+weak+ties&btnG=&lr
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uma segunda e uma terceira vezes, uma vez que aqueles ligados por laços fortes ten-

dem a compartilhar amigos. Se a motivação para a difusão do rumor é esmorecida 

um pouco a cada onda de novas divulgações, então o rumor que se move por laços 

fortes tende muito mais a se limitar a alguns grupos que se fosse conduzido por laços 

fracos; pontes não serão cruzadas. (GRANOVETTER, 1973, p. 1366)37 

 

 De acordo com Granovetter, os laços fracos são pontes – porque representam o 

único ponto de contato entre dois sujeitos – e, pela concepção figurativa de pontes, per-

mitem a difusão dentro de uma rede mais ampla. Nesse estágio da reflexão de Granovet-

ter, ocorre notável equivalência com o pensamento de Lotman no que concerne à espa-

cialidade (em um caso, de uma rede social; em outro, de uma semiosfera). Também o 

sociólogo entende que a expansão e adesão a uma estratégia inovadora – como o lança-

mento de um novo medicamento (idem, p. 1367) – dependem da aceitação por persona-

gens centrais ou periféricos dessa rede, sendo que, quando a iniciativa é muito inovadora, 

como um remédio de baixa segurança ou com uma elevada margem de falibilidade, ini-

cialmente apenas atores periféricos se empenham em propagá-la (a partir de laços fortes 

de uma comunidade fechada e pouco influente). A maior adesão acontece quando atores 

centrais, uma vez atingidos por pontes – os laços fracos –, conhecem a iniciativa inova-

dora, que passa por um estágio de reconhecimento e aceitação. E, quanto mais estável e 

consolidada uma iniciativa, melhor é a adesão no seio da comunidade, porque a quanti-

dade de laços fracos é muito mais vasta. 

 

Indivíduos “marginais” e “centrais” podem muito bem ser motivados assim; mas 

se os marginais são genuinamente motivados, é difícil ver como podem alguma vez 

difundir inovações com sucesso. Podemos inferir que, uma vez que a resistência a 

uma atividade arriscada ou desviante é maior que a uma normal ou segura, um 

número maior de pessoas precisa ser exposta a ela e adotá-la nos estágios iniciais, 

antes que se dissemine em uma reação em cadeia. Indivíduos com muitos laços 

fracos são, por meus argumentos, melhor posicionados para difundir uma inova-

ção difícil, posto que alguns desses laços serão pontes locais. Uma inovação impo-

                                                           
37 Tradução livre de: “Intuitively speaking, this means that whatever is to be diffused can reach a larger number 
of people, and traverse greater social distance (i.e., path length), when passed through weak ties rather than 
strong. If one tells a rumor to all his close friends, and they do likewise, many will hear the rumor a second and 
third time, since those linked by strong ties tend to share friends. If the motivation to spread the rumor is damp-
ened a bit on each wave of retelling, then the rumor moving through strong ties is much more likely to be limited 
to a few cliques than that going via weak ones; bridges will not be crossed.”  
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pular inicialmente divulgada por aqueles com poucos laços fracos tende a ficar con-

finada a poucos grupos, assim sendo natimorta e nunca conseguindo um estudo de 

difusão. (idem, p. 1367)38                                                                                                                               

 

 É pertinente a correlação entre Granovetter e Lotman – e, por conseguinte, entre 

a semiótica e a sociologia – porque os dois modelos abordam o mesmo fenômeno por 

duas veredas que se bifurcam: se, para o sociólogo, o objeto são as relações sociais, para 

o autor russo essas relações só ocorrem por intermédio da linguagem, sendo que, para 

ambos, o percurso de alcance, repercussão e compreensão de fenômenos sociais (linguís-

ticos) opera por lógica bastante similar, inclusive no que se refere ao binarismo, à cen-

tralidade e à assimetria. No capítulo Les mecanismes du dialogue, Lotman (1999, p. 41-

54) explica que, no processo de conexão entre culturas, a mudança na estabilidade em 

um determinado período cronológico – a ruptura de um instante sincrônico – resulta de 

um intenso escambo de objetos, e esse intercâmbio simboliza a riqueza da cultura “re-

ceptora”.  Lotman lança mão de dois exemplos históricos: a Itália do Renascimento, be-

neficiada pelo enorme volume de contato com outras culturas, potencializado pelo co-

mércio, e o Iluminismo na França, que assumia protagonismo na Europa. Nos dois perí-

odos, os países receptores absorveram intensamente influências estrangeiras. 

 

O que o Renascimento fez com a cultura italiana, os Lumières fizeram com a cultura 

francesa. A França havia absorvido as correntes culturais que emanavam da Europa 

inteira: as ideias reformistas provenientes da Holanda, da Alemanha e da Suíça, o 

empirismo de Bacon e de Locke, a mecânica celeste de Newton, a latinidade dos hu-

manistas italianos e o maneirismo do barroco espanhol e italiano; mas na época dos 

Lumières a Europa inteira se pôs a falar sua língua. (idem, p. 46).39 

 

 O que aconteceu na Itália e na França nos respectivos momentos históricos? Um 

reposicionamento cultural, derivado de uma proeminência sociopolítica que permitiu a 

recepção de objetos estrangeiros e a readequação a partir de bases da cultura original, 

                                                           
38 Tradução livre de: "’Central’ and ‘marginal’ individuals may well be motivated as claimed; but if the marginal 
are genuinely so, it is difficult to see how they can ever spread innovations successfully. We may surmise that 
since the resistance to a risky or deviant activity is greater than to a safe or normal one, a larger number of peo-
ple will have to be exposed to it and adopt it, in the early stages, before it will spread in a chain reaction. Individ-
uals with many weak ties are, by my arguments, best placed to diffuse such a difficult innovation, since some of 
those ties will be local bridges. An initially unpopular innovation spread by those with few weak ties is more 
likely to be confined to a few cliques, thus being stillborn and never finding its way into a diffusion study.”  
 
39 Tradução livre de: "Ce que la Renaissance a fait de la culture italienne, les Lumières ont fa it de la culture 
française. La France avait absorbé les courants culturels émanant de l’Europe entière: les idées réformistes em 
provenance de Hollande, d’Allemagne et de Suisse, l’empirisme de Bacon et de Locke ainsi que la mécanique 
céleste de Newton, la latinité des Humanistes italiens, et enfin le maniérisme du Baroque espagnol et italien; 
mais à l’époque des Lumières toute l’Europe se mit à parler sa langue."  
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do centro da semiosfera. A soma de diferentes contribuições periféricas, uma vez aceitas 

pela elite que controla a dispersão central da semiosfera, se converteu no Renascimento 

italiano e no Iluminismo francês. Dois períodos de riqueza cultural e de profunda mu-

dança na estrutura estável da semiosfera de cada nação, apenas possíveis porque havia, 

em cada país, por diferentes fatores – geopolíticos, militares, financeiros e econômicos 

–, uma vasta rede de pontes (laços fracos), que possibilitaram, a cada iniciativa local e 

periférica, um ponto de contato com as forças centrais de cada cultura. Os laços frácos, 

portanto, consistem nos pontos de tradução entre diferentes comunidades e linguagens 

– frágeis, imperfeitos e não absolutos, mas necessários. 

 

 

Figura 4: Imagem extraída de Granovetter (1973, p. 1365) 

 

 O principal elemento operacional que permite a construção e ampliação dessas 

pontes é o processo de difusão cultural, quando o que é originalmente do “outro” passa 

a integrar um “nós”, por intermédio de uma, ainda que mínima, tradução. Há, de acordo 

com Lotman, inovações que não conseguem, de forma alguma, se conectar às estruturas 

centrais da semiosfera – são as estratégias que distorcem abruptamente as normas e os 

padrões socioculturais dominantes, normalmente condicionadas a pequenos grupos e 

fadadas ao esquecimento, a exemplo de espécies endêmicas de apenas uma localidade e 

que não sobrevivem a uma inserção em outro ecossistema.  

As linhas retas são os laços fortes – 

conexões entre dois atores 

As linhas pontilhadas são os laços fra-

cos – conexões entre dois atores que 

se relacionam por outros (ligação se-

cundária) 
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Essas estratégias até podem, eventualmente, recuperar a força com a passagem 

dos anos, redescobertas, mas apenas porque, quando esse momento chegar, a semiosfera 

(e, por consequência, as estruturas centrais) estará remodelada internamente. São os 

“jogos de linguagem” que não admitem qualquer tradução, inteiramente estranhos, as-

sustadores – e, por isso, um importante fundamento do processo de dispersão cultural 

elaborado por Lotman não passa despercebido: para que haja a “ruptura da semiosfera”, 

é preciso que, em pelo menos alguma escala, o discurso inovador incorpore parte da 

estrutura de linguagem predominante (idem, p. 32), a exemplo do que ocorre, por exem-

plo, para que um procedimento científico seja reciclado.  

É a partir desse ponto inicial de ligação comum entre duas culturas, dois sistemas 

semióticos, que é possível a uma inovação de linguagem a futura proeminência. E é sob 

essa perspectiva que as semiosferas, enquanto assimétricas e heterogêneas – e, portanto, 

naturalmente o espaço das pequenas diferenças –, se movem condicionadas não por ca-

taclismas, mas por pequenas revoluções que, em paralelo com o modelo sociológico de 

Granovetter, são dotadas de frágeis pontes que rompem com o universo restrito de atores 

marginais enclausurados. 

Quando há uma intervenção repentina sobre uma cultura, como a invasão de uma 

localidade por forças militares, inicialmente a cultura recém-chegada, ao se defrontar 

com uma sociedade desconhecida, impõe um novo parâmetro de práticas sociais que, 

para os membros da sociedade derrotada, a princípio é percebido apenas pelos parado-

xos, e não pelos elos comuns. Como reflete Mukarovsky, a reação inicial a uma quebra 

de normas se concentra sobre os elementos de violação. 

No entanto, mesmo em situações exacerbadas, como a substituição de domínio 

de uma cultura por outra pela força das armas, verifica-se uma fluidez de interações na 

semiosfera que restringe a substituição imediata das práticas sociais de maior centrali-

dade. Lotman (1999, p. 44-45), ao falar das condições de emergência do Renascimento, 

recorda que a península da região que hoje conhecemos como Itália, por um curto espaço 

de séculos, foi invadida/conquistada por diferentes povos, dentre os quais os Visigodos, 

os Ostrogodos, os Bizantinos, os Francos e os Árabes. Todos esses povos, em sucessão, 

interferiram na estabilidade local (ainda que tênue) das relações culturais. E, a cada nova 

invasão militar, aumentava a permanência de práticas implementadas pelas sociedades 

que haviam chegado pouco antes à região – um amálgama facilitado pela fragilidade. O 

excesso de subversões acabou provocando uma rica mescla de tecnologias e hábitos; a 

entrada agressiva de uma determinada prática no centro da semiosfera é mais forte que 

uma pequena revolução, mas sofre resistência muito maior. Quando a violação agressiva 

é bem-sucedida, o resultado é, da mesma forma, potencialmente devastador. 
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3.4 Por quem os sinos dobram 

 

O argumento de Lotman, entretanto, deixa lacunas quanto aos procedimentos 

que definem a mudança de uma prática social entre a periferia e o centro de uma semi-

osfera. Apesar da extensa relação de exemplos históricos usados pelo semioticista russo, 

é ausente a retificação das condições gerais de alternância entre as normas dominantes 

e marginais. Sobre o conceito de fronteira em Lotman, Volkova destaca:  

 

[...] primeiramente, seu objetivo [da fronteira] é limitar a invasão incontrolável dos ele-

mentos "alheios". Em segundo lugar, alguns dos elementos “alheios” são selecionados, 

filtrados e adaptados (ou traduzidos) para a linguagem da semiosfera em questão. 

(VOLKOVA, 2017, p. 9) 

 

Na ponderação sobre os limites de influência de cada semiosfera, abundam as 

relações binárias: alteridade (nós e outros), ordem (organizado e desorganizado), ethos 

(homogêneo e heterogêneo). Essa demarcação evidencia de forma precisa as condições 

de existência da semiosfera, mas não conduz à recuperação do processo de fratura na 

relação entre centro e periferia e entre as fronteiras. 

Volkova (idem, p. 11) descreve ainda, em detalhes, o percurso de penetração de 

uma obra estrangeira dentro da semiosfera: de acordo com a autora, enquanto estranhas 

à maior parte da sociedade, essas obras, logo no momento de contato com a cultura re-

ceptora, são reconhecidas pelo centro (pela elite) como superiores; uma vez admitidas 

por essa elite, fundem-se a práticas já consolidadas da cultura receptora e retornam aos 

polos periféricos a partir da mediação feita pelo centro. Dessa interação surgem as tra-

duções e as adaptações. 

Tal procedimento, contudo, precisa de certas condições propícias. “Para que a 

completa realização [da absorção] seja possível, é necessária “atração mútua” e condições 

históricas benevolentes (LOTMAN, 2001, p. 272 apud VOLKOVA, 2017, p. 12). Ou seja: 

é possível que, em algumas situações sociais, não haja a mesma relação de reciprocidade 

– por exemplo, quando a intervenção estrangeira se sobrepõe sem a chancela da elite e, 

por isso, realize o percurso de avanço ao centro a partir da lenta adesão de grupos situa-

dos nas periferias. Com as pontes que unem laços fracos. No caso da invasão pela violên-

cia, a elite não só pode rejeitar o estrangeiro, como combatê-lo em contraprogramas. 

As diferentes situações de interação entre centro, periferia e fronteira das semi-

osferas acentuam o problema sobre as condições gerais de intercâmbio dentro do espaço 

semiótico. Ciente da importância de debater essa lacuna, esta pesquisa compreende que, 
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subjacentes às relações constantes de força entre centros e periferias, há dois eixos prin-

cipais de regulação social entre o surgimento de uma inovação e a absorção desta como 

canônica por uma comunidade: o capital cultural e o capital financeiro. 

Um dos pioneiros no uso de métodos estatísticos e quantativos nos estudos de 

Sociologia foi o francês Pierre Bourdieu, autor, em 1979, de umas obras mais destacadas 

do pensamento sociológico ocidental: A distinção – crítica social do julgamento. No ex-

tenso livro, Bourdieu analisa, a partir de questionários amplos e pesquisas opinativas, as 

preferências e hábitos de diferentes estratos da sociedade francesa, levando em conside-

ração a hierarquia de classes sociais do país e as práticas coletivas para situações cotidi-

anas, como a alimentação, as opções de vestuário e o consumo de cultura. A partir dos 

resultados coletados, que apontam as variações de preferência entre cada subgrupo 

quanto às práticas coletivas, o sociólogo elaborou uma estrutura geral de definição do 

gosto social – e de como a oposição entre classes contribui com a definição dos valores 

eufóricos e disfóricos em jogo nas sociedades. 

No modelo de Bourdieu, há sobretudo dois elementos gerais de organização das 

classes: o capital cultural (2015, p. 64-67 e p. 78-81), obtido pelo acesso à educação, à 

cultura (literatura, música, pintura etc.) e à instrução formal, e que internamente é frag-

mentado por muitas condições de acesso (o capital cultural “de berço”, o capital adqui-

rido pelo estudo, o capital obtido pela interação com grupos de erudição cultural...); e o 

capital financeiro/econômico, determinado pelos recursos patrimoniais e de renda a que 

as pessoas têm acesso. Também no capital financeiro há distinções entre herdeiros, e de 

acesso ao patrimônio e ao acúmulo de renda. 

Juntos ao capital social – que regula as redes de contato entre diferentes grupos, 

de diferentes classes sociais e níveis de capital cultural/financeiro –, os dois elementos 

de posicionamento dos indivíduos na sociedade demarcam as identidades coletivas e de 

que forma se distinguem entre si.  

 

As diferenças primárias – aquelas que estabelecem a distinção entre as grandes classes 

de condições de existência – encontram sua origem no volume global do capital (capital 

econômico, capital cultural e, também capital social) como conjunto de recursos e po-

deres efetivamente utilizáveis: as diferentes classes (e frações de classe) distribuem-se, 

assim, desde as mais bem providas, a um só tempo, em capital econômico e cultural, até 

as mais desprovidas nestes dois aspectos. (BOURDIEU, 2015, p. 107-108) 
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Este esquema apresenta, em resumo, as diferentes classes sociais organizadas a 

partir das funções profissionais, nos espaços que preenchem na hierarquia da sociedade 

francesa. Trabalhadores sem instrução formal e com baixos salários, portanto, encon-

tram-se no limiar de baixo da junção entre os capitais econômico e cultural, enquanto 

professores e atores das esferas artísticas, mesmo não possuindo alvo volume de 

renda/patrimônio, detêm elevado capital cultural. Próximos ao limite máximo de acú-

mulo global de capital estão professores do ensino superior, profissionais liberais e em-

presários de setores da iniciativa privada. No limiar do capital econômico, mas sem alto 

nível de instrução educacional/acadêmica, estão os donos de propriedades rurais. 

Também são pontuadas em diferentes posições do gráfico referências figurativas 

de preferência/adesão pelas classes e subclasses que integram cada plano da organização 

social40. Conforme os resultados obtidos por Bourdieu, encontra-se, por exemplo, maior 

                                                           
40 Fontanille (2015, p. 233) destina importante espaço, nas relações semióticas, à noção de territorialidade 
que demarca as identidades culturais – esta pesquisa abordará posteriormente a territorialidade em melhor 
detalhamento pelo ponto de vista semiótico. Para o autor, o território não tem apenas uma dimensão de es-
paço, mas de referências simbólicas que constroem o espaço das interações sociais. As visões de mundo com-
partilhadas por um grupo de atores fazem com que o território detenha semelhantes manifestações discursi-
vas compartilhadas por esses atores – as figuras comuns às classes sociais, de acordo com a ponderação de 
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Figura 5: diagrama resumido da organização de classes sociais conforme os valores de capital (BOUR-
DIEU, 2015, p. 118-119). Os eixos demarcam as posições relativas das classes sociais e profissionais quanto 

à posse e aquisição de capital cultural e/ou econômico. 
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predileção por Renoir entre os mais ricos e dotados de capital cultural, enquanto, entre 

os sem instrução e baixa renda as práticas coletivas envolvem alimentar-se de carne de 

porco, batatas e pão. A classe trabalhadora assiste futebol e rúgbi; a classe média vai ao 

circo. As diferentes isotopias relacionadas a cada grupo social demarcam, com precisão, 

de que forma as práticas de classe se diferenciam a partir de narrativas comuns – como 

o lazer, a música, o esporte, as refeições e o consumo.  

Há forte e bilateral correlação entre os detentores de capital cultural e financeiro, 

assim como estrito vínculo entre o acúmulo de um e o acesso ao outro. O sujeito que, de 

herança, possui recursos financeiros está em condições excepcionais de conseguir o las-

tro da educação formal – um diploma –, pôde visitar museus, estudar livros de arte e 

frequentar espetáculos teatrais. Com o elevado nível de formação intelectual, está em 

melhores condições de conseguir um emprego de boa remuneração. O sujeito que não 

obteve boa educação formal por causa da situação familiar, uma vez que acumula capital 

financeiro e social, pode fazer com que as futuras gerações estejam em melhor posição 

cultural. Essa relação de forças, para Bourdieu, orienta as práticas e costumes sociais que 

são reconhecidos como dignos de apreciação por quem tem algo capital global e reitera-

dos para as demais classes como desejados.  

De acordo com o sociólogo, o habitus (idem, p. 162) é o sistema de práticas que 

são reconhecíveis e passíveis de classificação, comportando as distinções entre os costu-

mes coletivos que separam e estruturam a relação entre as classes sociais. Elas consti-

tuem a “capacidade de diferenciar e apreciar essas práticas e esses produtos (gosto)” e o 

mundo social representado (grifo do autor) do sujeito dentro do sistema. O que cada 

coletividade entende como uma prática sistemática é, portanto, vivida a partir do habi-

tus, que organiza as situações comuns ao grupo, que pode incorporar e adquirir determi-

nados hábitos e gostos dentro da estrutura móvel das sociedades. Nesse jogo de aquisi-

ções, há dois movimentos de manipulação: das elites para as demais classes, o recurso 

social de competência é por um dever; das demais classes em relação à elite, por um 

querer (ainda que seja um querer ser ou um querer parecer, dentro do campo das mo-

dalidades veridictórias).  

Sob o escopo desta pesquisa, entende-se que as duas esferas de capital respondem 

em amplo espectro, a partir das considerações de Bourdieu, pelos mecanismos que fazem 

com que, na fricção entre centro e periferia nas semiosferas, seja possível a penetração 

de uma prática cultural marginalizada no plano central e, da mesma forma, a dispersão 

de uma centralidade por zonas periféricas. Quando Lotman argumenta que a tradução a 

                                                           
Bourdieu, se organizam no componente simbólico do território, porque são determinadas por propriedades 
espaciais (em sentido stricto sensu), econômicas e institucionais. As identidades culturais, portanto, emergem 
dessa organização em práticas coletivas que conferem aos atores participantes o reconhecimento das figuras 
discursivas com que se identificam.  
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partir do estrangeiro ocorre pela pronta adesão a uma inovação de fronteira, isso ocorre 

porque existe uma equivalência entre grupos de alto capital global em dois espaços de 

semiosferas diferentes – ou seja, uma identidade. A relação centro-centro existe em fun-

ção das oposições entre duas sociedades e igualmente entre as posições de capital que 

ambas possuem. 

Outro componente importante das interações sociais reiterado pelo mapa de 

Bourdieu é a maleabilidade das narrativas e práticas. Ao destacar em pontos específicos 

as figuras associadas às classes – que são organizadas em eixos gradativos na horizontal 

e na vertical –, o sociólogo posiciona figuras ligadas aos habitus de cada grupo sem que, 

simultaneamente, defina uma linha específica de restrição ou bloqueio entre os grupos. 

O elemento de gradação, sem a rigidez de esferas ou vértices excludentes, demarca a ten-

dência de identificação com as figuras e as práticas, sem fechá-las ao espaço rico de in-

tercâmbio sociocultural. Ou seja: o mapa não é um fim em si próprio ao referendar pro-

fissões, valores de capital e classes sociais, mas sim um panorama abrangente que aco-

moda um sem-número de subdivisões e mesclas coletivas. 

O mecanismo de tendência ressalta ainda o estado permanente de mudança entre 

as posições culturais. Se não há fronteiras bem estabelecidas, considera-se possível que 

as práticas de um determinado grupo possam se reposicionar, seja pela aquisição por 

uma classe de menor capital global, seja pelo reconhecimento entre as elites de uma prá-

tica de apelo popular. O futebol, incorporado como engregagem de grande potência eco-

nômica, é um excelente exemplo de reposicionamento; primeiro a partir da força do ca-

pital econômico – inclusive acelerando um processo de exclusão de classes de menor po-

der aquisitivo do espetéculo; e, em um segundo momento, a partir da influência do capi-

tal cultural, com a aceitação do esporte como objeto de pesquisa e desenvolvimento aca-

dêmico nas universidades.  

Cada prática descrita por Bourdieu recupera, no plano semiótico, uma forma de 

vida que, por relação de concorrência, se sobrepõe às demais em certo momento e se faz 

manifestada no ato social desempenhado pelo sujeito. Essa competitividade entre as for-

mas de vida é suscetível a muitos fatores: o sujeito working class, por exemplo, pode 

querer se vestir em conformidade com um padrão da elite cultural, mas não detém as 

condições modais de performance: seja por não saber (o que provoca sanção negativa, 

com a desaprovação dos demais atores), seja por não poder, por limitação financeira. 

Sem esses recursos, a forma de vida proeminente do social club dos ricos não se reflete 

na ação narrativa do sujeito, no nível figurativo – o smoking, a gravata preta, o sapato de 

bom desenho, o corte de cabelo – e no âmbito das práticas – o jantar social, a educação 

formal à mesa, o uso correto dos talheres, a degustação do vinho. 
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No espaço de diferenças que rege a vida em sociedade, essa manipulação do gosto 

perpetuada pelas elites, enquanto relação de forças, também é sujeita à rejeição. Cada 

grupo se reconhece por identidades e recorrências, mas estas só são reconhecíveis sob as 

regras de quem integra o grupo como iguais. Aos membros de outras coletividades, os 

hábitos ressoam pelo que se distinguem, como as heterogeneidades de Mukarovski, e o 

jogo de persuasão ao gosto não difere da manipulação conforme o pensamento original 

de Greimas: se os valores ofertados aos objetos – ganho financeiro, melhores relações 

sociais, conjunção amorosa, avanço profissional – são atraentes para o sujeito, este se 

engaja em cumprir a narrativa e adotar a prática.  

Se o sujeito não se interessa pelos benefícios que a ascensão social, por exemplo, 

pode gerar, a manipulação é pouco eficaz. Tome-se a relutante história de reclusão do 

escritor brasileiro Raduan Nassar, que em muitos pontos se assemelha ao isolamento de 

Thomas Pynchon. Após a publicação de Lavoura arcaica em 1975, Raduan se consagrou 

como um dos principais autores contemporâneos do Brasil – foi jogado rapidamente da 

periferia à centralidade sob a chancela do capital cultural após alguns anos. No entanto, 

na década de 80, voluntariamente se retirou da ribalta literária, optando por viver em 

uma fazenda no interior do estado de São Paulo, sem novas publicações e com manifes-

tado desinteresse na literatura41. Raduan só voltaria a reemergir como figura pública 

quatro décadas depois, para questionar o processo de impeachment sofrido pela ex-pre-

sidenta Dilma Rousseff em 2016 e manifestar apoio ao ex-presidente Lula durante o pro-

cesso de condenação judicial. 

Entre os fatores que condicionam a expansão de uma prática, a conversão de uma 

inovação em cânone e a adesão de diferentes grupos a normas coletivas, para além das 

regras já descritas nesta pesquisa (pela perspectiva da semiótica e pela perspectiva das 

semiosferas e das relações de capital), deve respeitar como fundamento o ponto de vista 

sobre o qual se busca entender esse processo. Esse ponto de vista é demarcado, nas nar-

rativas, pelas escolhas empenhadas pelo sujeito, pela resposta à manipulação e, no plano 

discursivo, pelas figuras que recobrem os valores engajados no objeto. Essa posição faz 

com que, no entendimento sobre as semiosferas e formas de vida, para cada prática haja 

um igual e um estrangeiro, uma catarse e uma inércia; e uma resistência. O que define a 

coletividade é a proporção de forças que atuam de um lado e de outro.  

 

 

                                                           
41 A descoberta de Raduan Nassar como autor de primeira grandeza, fora do Brasil, só aconteceu efetivamente a 
partir de 2016, com a tradução de seus dois únicos romances – além de Lavoura arcaica, a obra Um copo de có-
lera – para o inglês, na prestigiada coletânea Penguin classics. Uma excelente reportagem sobre esse renasci-
mento está disponível em: https://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/why-brazils-greatest-wri-
ter-stopped-writing. Acesso em 21 de novembro de 2017. 

https://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/why-brazils-greatest-writer-stopped-writing
https://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/why-brazils-greatest-writer-stopped-writing
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3.5 Condições posicionais das formas de vida 

 

 Em Em louvor da sombra, Tanizaki expressa desgostoso assombro com o uso 

excessivo do branco, da claridade e da luz pelo Ocidente. Critica a própria cultura por se 

devotar a reproduzir o excesso de luminosidade nas práticas orientais e manifesta dor 

nostálgica pela arte japonesa de raízes menos influenciadas pelo estrangeiro. Toda a re-

flexão empenhada pelo filósofo deriva da adoção exacerbada – pela debreagem enuncia-

tiva de pessoa – de um posicionamento subjetivo, que assume uma posição eufórica 

frente a hábitos conhecidos de longa data e vê com amargor a simbiose entre elementos 

das culturas ocidental e oriental sobre o cotidiano da vida no Japão. 

 Essa opção explícita por uma tomada de posição frente à narrativa de oposição 

entre Ocidente-Oriente (sem o esquecimento de que há muitos Ocidentes e Orientes sub-

jacentes a essa polarização maior) expõe na obra de Tanizaki o componente aspectual da 

enunciação. Esta, em qualquer nível de pertinência, se organiza a partir de dois pontos 

de vista: o estabelecido pela enunciação, de um lado, e que perpetua a continuidade da 

narrativa em função de escolhas de projeção no nível discursivo; e o estabelecido pelo 

olhar externo, que contrapõe a posição assumida no enunciado – o olhar de fora, que 

apreende as categorias de pessoa, espaço e tempo da narrativa projetada. 

 

[...] o aspecto é introduzido na Linguística como “ponto de vista sobre a ação”, suscetível 

de se manifestar sob a forma de morfemas gramaticais autônomos. Tentando explicitar 

a estrutura actancial subjacente à manifestação dos diferentes “aspectos”, fomos leva-

dos a introduzir nessa configuração discursiva um actante observador para quem a ação 

realizada por um sujeito instalado no discurso aparece como um processo, ou seja, como 

uma “marcha”, um “desenvolvimento”. (GREIMAS e COURTÉS, 2011, p. 39)  

  

 A leitura acima da ideia de aspectualização, do Dicionário de Semiótica, denota 

a primeira busca, por Greimas e Courtés, de recobrir o conceito por um tecido teórico 

dentro das fronteiras do percurso gerativo de sentido. Essa leitura determina que, no 

momento da enunciação, a cada demarcação de uma categoria aspectual, demarca-se 

igualmente a categoria aspectual oposta, principalmente quanto ao componente de tem-

poralidade – que se sobrepõe aos demais na definição do desenrolar da narrativa (idem, 

p. 40). A categoria temporal, segundo analisa Gomes (2010, p. 201), estabelece a contra-

posição entre elementos de duração/ponto (duratividade/puntualidade), perfeição/im-

perfeição (perfectividade/imperfectividade) e de início/fim (incoatividade/terminativi-

dade). Cada binômio organiza, no discurso, uma situação a partir da qual se permite a 
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identificação da narrativa enquanto transformação, com a presença – no nível discur-

sivo – das marcas temporais que delimitam o começo, o processo e o encerramento da 

relação do sujeito com o objeto. 

  Também o Dicionário antecipa que, até aquele momento do debate semiótico, a 

única condição aspectual desdobrada com maior detalhamento havia sido a temporal – 

por isso, boa parte do pensamento semiótico posterior se manteve fiel à leitura de textos 

a partir da temporalidade. Há que se argumentar que esta se impõe sobre a actorialização 

e a espacialização por um raciocínio lógico inerente à transformação: o sujeito enquanto 

actante e o espaço debreado – seja enunciativo ou enuncivo – não precisam se modificar 

entre os modos de existência virtualizado e realizado, mas o tempo obrigatoriamente de-

manda uma alternância, ainda que seja, em enunciados de estado, com a perpetuação 

durativa de uma disjunção ou de uma conjunção. 

 Assim, Gomes (ibidem) salienta que a aspectualização actancial se manifesta pela 

instauração de um ponto de vista observador a partir da narrativa, de melhor entendi-

mento quando o sujeito da enunciação delega vozes a narradores e interlocutores que 

pressupõem narratários e interlocutários. Ou seja: o eu assumido pelo sujeito, como em 

Tanizaki, admite um não eu pelo ponto de vista do observador – que, em Em louvor da 

sombra, é figurativizado pelo uso da luz na cultura ocidental. O outro, no entendimento 

antropológico que opõe identidade e alteridade. 

 Essa concepção de “ponto de vista sobre a ação”, embora seja igualmente mani-

festada no tempo e no espaço, interessa mais a esta pesquisa, neste momento, a partir da 

dicotomia eu/não eu, porque é o pareamento que define as posições de pertinência e 

exclusão no âmbito da semiosfera e colabora com a delimitação das condições que per-

mitem a adesão a uma prática – e a uma forma de vida – ou a rejeição desta. É especifi-

camente com base nessa reflexão semiótica sobre as dimensões aspectuais do ato enun-

ciativo que esta proposta instaura a delimitação de um componente posicional na inter-

locução entre as formas de vida em semiosferas; ainda que, sob a perspectiva metodoló-

gica de análise da aspectualização do ator no discurso, as demarcações aspectuais aten-

dam a diferentes procedimentos de projeção — que não são imediatamente considerados 

na configuração desta pesquisa.  

Quando Tanizaki organiza a beleza nostálgica da baixa luminosidade como o va-

lor eufórico a que o sujeito oriental deve se submeter, o autor organiza uma estrutura 

narrativa elementar. Este actante (sujeito), manipulado por um dever, assume a posição 

de propagador de hábitos ancestrais da cultura japonesa. A realização dessa narrativa 

depende de múltiplas práticas cotidianas: o aprendizado sobre a pintura, a carpintaria e 

o saber da escolha da madeira; o papel concebido para não refletir a iluminação inci-

dente; a cenografia que reverbera no palco a graciosidade da sutileza. 
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 Tanizaki igualmente atribui à posição oriental sobre a luminosidade uma resis-

tência – embora cada vez mais frágil – frente às interferências da cultura ocidental. Re-

jeita a imersão de pisos claros e da iluminação artificial em ambientes caseiros e na con-

figuração arquitetônica dos espaços recém-construídos no Japão. Opõe, assim, duas 

identidades: a sua, que apregoa um retorno a práticas antes prevalentes; e a de outrem, 

com forte emancipação sobre os valores semânticos de um passado recente. Admitindo 

uma posição dentro de uma centralidade ainda latente, mas em desaparecimento, o au-

tor lamenta a invasão agressiva de uma periferia que adquire, aos poucos, a posição cen-

tral antes convocada com maior pujança pelo ethos convencional; e que, portanto, não é 

mais periferia, e sim integrante competitivo de um centro modificado pela interferência 

de uma prática estrangeira. 

 Quando Lotman reconstrói o percurso de incorporação de um texto de fronteira 

pelo centro de uma semiosfera, conferindo à tradução desse texto uma quase imediata 

adesão pela elite, o que se verifica é uma relação centro-centro que, desdobrada, se faz 

por uma não passagem pela periferia; são centros que, embora separados por diferentes 

línguas naturais, se reconhecem como iguais sob os valores discursivos projetados no 

texto incorporado. Em A grande ilusão, filme clássico de Jean Renoir, de 1939, há belo 

retrato dessa equivalência entre elites: um piloto aristocrático alemão (Erich von Stro-

heim), após derrubar um avião francês, durante a 1ª Guerra Mundial, acolhe com edu-

cação e diplomacia os dois oficiais abatidos, um dos quais é, igualmente, um aristocrata 

francês (Pierre Fresnay). Ambos se descobrem ligados por relações sociais semelhantes 

e pelo conhecimento do inglês, língua veicular que usam para conversar. O nobre francês 

se vê, no inferno da guerra, em maior equivalência cultural com um adversário do que 

com o próprio colega (Jean Gabin), que é de origem humilde.  

No mundo contemporâneo, isso ocorre em relação às práticas universais (ou 

quase universais), como a ciência, a democracia e as instituições – a polícia, a legislação 

e o respeito aos direitos humanos, à propriedade privada e às liberdades individuais. En-

tre as condições de aceitação apregoadas por Lotman e entendidas por Volkova, a iden-

tificação de um eu na narrativa do outro é fator preponderante, assim como a posição 

relativa de conhecimento sobre o outro que as elites no centro da semiosfera possuem: o 

capital global permite uma instrução mais ampla e abrangente, ou o acesso a esta. 

 Volkova (2017, p. 12), ao problematizar a definição histórica de Lotman sobre as 

fronteiras e a relação centro-periferia das semiosferas, exemplifica o processo de adesão 

de um texto estrangeiro pela elite a partir do panorama cultural da aristocracia russa no 

século XVIII. Esta, segundo Lotman, havia ignorado os costumes populares do próprio 

país, privilegiando a aceitação das normas culturais redefinidas pelos franceses com o 

Iluminismo – até o avanço das forças napoleônicas pela Europa. A elite russa não mais 
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falava o russo (como os aristocratas de A grande ilusão optavam pelo inglês), ou vestia a 

“roupa nacional”. Não adotava a mesma religião do povo. 

 Essa polarização de hábitos (e de habitus) entre a elite e o restante da sociedade 

na Rússia recobre um processo que, na gênese, não é apenas a absorção imediata de um 

texto estrangeiro por outra cultura. Os membros da aristocracia russa adquiriram conhe-

cimento sobre a cultura francesa em dois movimentos: pela exportação de cidadãos para 

os centros culturais da França; e pelo retorno, sob a intermediação de expatriados, de 

práticas externas que em um primeiro momento se assimilaram a periféricas, mas con-

duziram a elite a abraçar um conjunto de posturas coletivas reconhecidas como centrais 

em relação à própria centralidade da semiosfera russa. Dessa forma, um centro exerceu 

força sobre outro centro diferente: sob o ponto de vista da elite russa, o francês se mani-

festava como o não eu no início e, após um período de manipulação, como um nós reite-

rado pela absorção de uma prática/texto estrangeira que se enquadrava dentro do sis-

tema de valores modificado por essa relação França  Rússia. Relação esta que não é 

mais do que a relação entre um centro forte  centro fraco e, ao fim, entre um centro 

versus uma periferia conjurados por posições relativas. 

 Em notável editorial42 para o jornal americano The New York Times, o articulista 

David Brooks faz um alerta, no âmbito da guerra cultural que opõe defensores do desar-

mamento e gun owners, sobre as diferentes formas de condução do debate polarizado 

sobre o assunto nos Estados Unidos. Em um primeiro momento, Brooks recorda que, 

desde o massacre na escola Sandy Hook, no estado de Connecticut, em 2012, a maior 

parte dos esforços legislativos frente ao acesso a armas, em vez de restringi-lo, conduziu-

se em direção oposta, ampliando as oportunidades de compra e porte de armamentos. 

Isso por causa da força política, em muitos estados, de conservadores republicanos, cujo 

histórico lobby pro guns é financeiramente muito forte e se beneficia da intrínseca rela-

ção cultural da sociedade americana com o direito à defesa, previsto na Constituição. 

 Sem citar Bourdieu, o articulista analisa as recentes vitórias progressistas em 

bandeiras diversas, como a igualdade de gênero, o combate ao racismo institucional e o 

assédio sexual, e contrapõe as forças de capital que cada lado do debate detém: “Conser-

vadores têm zero poder cultural, mas imenso poder político”. A posição liberal-progres-

sista é dotada de alto poder cultural e econômico, sob a ótica das elites intelectuais e 

urbanas, muito influentes nos Estados Unidos e com amplo predomínio entre membros 

da imprensa, de Hollywood e do setor de tecnologia. 

 Na condução da guerra cultural, os dois caminhos delineados por Brooks são: 

evitar que a polarização se exacerbe, com o convite ao diálogo e à inclusão de portadores 

                                                           
42 Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/03/01/opinion/progressives-win-culture-war.html. Acesso em 
1º de março de 2018. 

https://www.nytimes.com/2018/03/01/opinion/progressives-win-culture-war.html


 

99 

de armas responsáveis e com visão moderada, para que eventuais melhoras na legislação 

sejam viáveis; ou o acirramento da rejeição total aos gun owners como inaceitáveis para 

a sociedade, pondo-os para fora do mainstream em definitivo. Essas duas opções de en-

gajamento narrativo evidenciam a convivência entre dois centros relevantes e que, a par-

tir de demarcações posicionais, se relacionam por dois vetores: o eu admitido no campo 

progressista, de alinhamento democrata, e a partir do qual o pensamento conservador se 

articula como um outro periférico – sobretudo nos estados do Nordeste; e o eu admitido 

na maior parte do país, em que a figura da arma sobre o armário se impõe como uma 

poderosa referência da isotopia do americanismo, dentre outros valores – sobretudo em 

regiões rurais e nos estados do Sul. 

 O abrandamento do debate armamentista conduz à manipulação dos limites cul-

turais que separam os dois centros: enxergando no outro portador de armas (e favorável 

à manutenção desse direito) um cidadão responsável, que deseja sobretudo a segurança 

e o respeito às liberdades individuais, busca-se um efeito de neutralização da alteridade, 

com o objetivo de converter antissujeitos em adjuvantes por um querer modal. A inten-

sificação do combate aos gun owners, com diferente manipulação, prima pelo dever, fa-

zendo do contraditório inadmissível. Torna-se um duelo, portanto, de conflito de forças, 

com o isolamento de duas centralidades, quase sem pontos de convergência mútua, na 

qual o vencedor é o grupo cultural cujo capital global seja superior ao do adversário. Esse 

último caminho, adverte Brooks, é arriscado: “Tenham cuidado [progressistas] em como 

vocês vencem suas vitórias. Uma coisa é vencer por persuasão, e outra coisa é vencer por 

intimidação por uma elite cultural. Iliberalismo semeia iliberalismo. Usar um poder de 

elite, seja econômico ou cultural, para silenciar inimigos com menor educação usual-

mente produz efeitos colaterais.” 

 A oposição cultural descrita pelo articulista do The New York Times ilustra dois 

elementos muito importantes do entendimento semiótico sobre as semiosferas. A adoção 

de um ponto de vista sobre a ação, etapa jamais prescindível, demarca de início as posi-

ções adotadas no enunciado e as posições entendidas como adversas – demarca uma 

subjetividade (mais ou menos neutralizada) intrínseca à posição que se adota, reverbe-

rando uma centralidade particular. A partir desta, os demais sistemas de valores são pe-

riféricos, embora em diferentes proporções; e o alcance, o impacto e a eficácia do enun-

ciados são regidos pelas estratégias que a enunciação utiliza para se fazer impactante, 

abrangente ou eficaz. A abrangência, por exemplo, não é almejada pelo enunciador de 

nichos, como o poeta marginal, mas é desejada por políticos que concorram a cargos de 

voto majoritário. 

 Por isso, o primeiro elemento a se compreender é o princípio posicional das se-

miosferas e da semiose. A definição de centros e periferias não admite uma estabilização 
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eterna ou uma relação imutável; o centro é a instância semiótica do eu demarcado, o 

sistema de valores a que se submete e cuja continuidade se ambiciona; a periferia é a 

instância semiótica do outro, que contrapõe o ponto de vista admitido pela enunciação. 

Os focos de convergência entre ambos regulam a amplitude do discurso. 

 O segundo elemento é o princípio vetorial das semiosferas. Segundo Lotman, o 

que diferencia o centro da periferia é o escopo de influência no restante da sociedade. 

Tentacular, o centro se espraia sobre diferentes grupos, capaz de impactar grande nú-

mero de comunidades e de definir normas e práticas aceitáveis e dignas de rejeição, en-

quanto a periferia, com alcance limitado, é capaz de acolher inovações e de se relacionar 

com as fronteiras sociais, acoplando tendências e novidades. Por isso, a periferia é o es-

paço da subversão e da renovação, enquanto o centro está sob o domínio da regularidade. 

 A percepção vetorial sobre a relação centro  periferia rediscute esse parea-

mento, mas sem deixar de admiti-lo como verdadeiro. A adesão da elite russa aos hábitos 

da sociedade francesa – exemplo recuperado por Volkova – obteve rápido sucesso por-

que os atores de interlocução com as periferias, enquanto membros da aristocracia, de-

tinham forte capital global para reestruturar o conjunto de práticas comuns ao centro da 

elite na Rússia. E isso ocorreu após manipulação de sentido inverso: uma vez no seio da 

sociedade francesa, os membros da aristocracia russa, enquanto ocupantes de um núcleo 

periférico, acabaram persuadidos da adoção de novas práticas. 

 Centro e periferia não são unicamente, dentro da semiosfera, posições delimita-

das pela abrangência e pela estabilidade. O que, por fim, determina a centralidade de 

uma determinada prática cultural – e de um sistema de valores – é a relação de forças 

entre ambas as direções, cujos módulos são, para esta pesquisa, o capital cultural e o 

capital econômico. A partir, exclusivamente, da concepção posicional das semiosferas, 

qualquer sistema de valores, pela demarcação de pontos de vista, pode se admitir como 

central. No entanto, essa definição, isoladamente, é imprecisa: existem centros e perife-

rias, dentro de sociedades relativamente homogêneas, porque diferentes grupos detêm 

volumes maiores ou menores de capital cultural e econômico, e o predomínio de força do 

capital global de um grupo sobre os demais com que se relaciona estabelece este grupo 

como central em relação aos outros. Isso, de forma alguma, anula a condição posicional, 

mas é regente desta. Ao mesmo tempo em que a enunciação reconhece uma centralidade, 

reconhecendo igualmente uma periferia, um outro, sob o plano das sociedades a relação 

centro  periferia adquire outro montante, com o predomínio de influência de determi-

nados grupos exercido por um sistema vetorial de forças. Ou seja: na enunciação, a defi-

nição de identidade é aspectual; em nível mais elevado, no espaço geral de interação 

enunciativa, as formas de vida com maior poder de circulação e adesão nas semiosferas 

se sobredeterminam pelos sistemas de valores cujos aderentes possuem maior capital 
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global em relação aos demais, e um grupo maior, mais heterogêneo e mais sólido de pes-

soas acaba por admitir, no ato enunciativo, uma identidade comum, um eu comparti-

lhado por múltiplos atores. Um ponto de vista semelhante. 

 Isso conduz à consideração simultânea dos dois níveis de articulação social para 

a análise semiótica e a delimitação do objeto. Ainda que, em final instância, seja o prin-

cípio imanente da enunciação o regulador da tomada de posição do sujeito – porque este 

incorpora os valores sociais e as manifestações individuais no ato enunciativo –, ambos 

os níveis interferem na configuração estratégica do enunciado. O mesmo sujeito, em dis-

tintas situações coletivas, pode adotar posições diferentes e, até mesmo, conflitantes. 

 Retome-se, como exemplo, o diagrama de classes sociais de Bourdieu. Para o pe-

cuarista/agricultor, localizado no espectro social de amplo capital econômico e baixo ca-

pital cultural, em uma prática rural, específica de uma região específica, este exerce forte 

manipulação sobre os demais atores que, desprovidos do mesmo capital econômico, en-

xergam no empresário uma referência de habitus, com este regulando de que forma a 

prática social deve se desenvolver. No entanto, o mesmo empresário, quando confron-

tado com membros de uma elite superior, se vê compelido a aderir, ainda que de forma 

imperfeita, a preceitos que não domina, reposicionando-se como manipulado.  

A série de TV britânica Downton Abbey ilustra com precisão esse binarismo: em 

múltiplas situações, a aristocracia decadente, sem recursos financeiros, mas alimentada 

por um pedigree de amplo valor na sociedade do Reino Unido, recebe membros do emer-

gente capitalismo em jantares luxuosos. Os outsiders, que realizam pelo capital o que 

não se obteve de berço, em geral são os únicos, na ampla mesa de jantar, com os recursos 

financeiros necessários à manutenção dos hábitos luxuriosos apregoados pela elite. 

Mesmo assim, aderem com esforço ao saber jantar aristocrático, o que quase sempre, 

pelo retratado na série, converte-se em espetáculo de vexames, com a rotineira quebra 

de códigos sociais de conduta – falar de dinheiro, beber demais, manifestar-se com fran-

queza sobre assuntos delicados etc. Nesses instantes, a força do capital econômico é so-

brepujada pelo capital cultural – levando a situações, como o próprio Bourdieu salienta 

(2015, p. 184), de falta de cerimônia (ou falta de educação). Não raro, o capital econômico 

é adjuvante necessário à conjunção com um capital cultural não herdado. 

 

3.6 As paredes invisíveis da imanência 

 

Retornando ao modelo de espaço semiótico concebido por Lotman, é preciso en-

fatizar que este concede elevada importância a duas questões de antigo debate para a 

semiótica: a posição central da língua – enquanto língua natural, sistema verbal – como 
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condição necessária ao exercício da cultura; e os limites de identificação do objeto cien-

tífico da semiótica – o texto. Não há, na obra do semioticista russo, a recuperação do 

conceito hjelmsleviano de imanência, mas a problemática está definitivamente posta, es-

truturada a partir de uma oposição espacial, e não sensível ou fenomenológica. Para Lot-

man, o limite do texto é não mais que um limite de confronto por espaço, como se as 

estratégias enunciativas (outra expressão da semiótica não presente em La semiosphère) 

fossem irradiadas a partir de um epicentro e confrontados por paredes invisíveis, que 

delimitam o alcance do fenômeno linguístico. 

 Fontanille, na obra Formes de vie, realiza um amplo e detalhado esforço não só 

de compreensão do pensamento de Lotman, como sobretudo de entendimento de fenô-

menos sociológicos próprios do século XXI, e exatamente por esse motivo julga necessá-

ria uma reconstrução metodológica que dê conta da materialidade da experiência hu-

mana, enquanto – assim como Lotman – condicionada à materialidade das culturas e de 

processos sociais de interação. Essa preocupação abre o livro Formes de vie, no paralelo 

inevitável com Wittgenstein e as formas de vida: 

  

[...] o nível de questionamento de que precisamos neste momento é de toda uma 

outra amplitude, já que se pretende apreender sob quais formas, e com que efeitos 

semióticos, as escolhas tecnológicas, políticas e de modelo social influenciam sobre 

a transformação de nossas sociedades e culturas, concebidas como totalidades por-

tadoras de sentidos e como repositórios de identidade para cada um de nós. (FON-

TANILLE, 2015, p. 6)43 

  

 A reflexão de Fontanille, portanto, apreende duas oposições cristalizadas da aná-

lise semiótica, derivadas de oposições levantadas pela antropologia contemporânea: na-

tureza versus cultura e identidade versus alteridade, perguntando-se sobre de que forma 

novas tecnologias e a interferência de plataformas digitais de comunicação redefinem o 

existir. E conclui, em releitura de diferentes conceitos – a concepção de estilos de vida 

de Landowski; a de modos de identificação, do antropólogo Philippe Descola; e a de mo-

dos de existência, conforme Bruno Latour44 –, que a semiosfera de Lotman responde 

com precisão ao questionamento sobre a construção de sentidos na interseção entre os 

                                                           
43 Tradução livre de: "[...] le niveau de questionnement dont nous avons besoin aujourd’hui est d’une toute autre 
ampleur, puisqu’il s’agit d’appréhender sous quelles formes et avec quels effets sémiotiques les choix 
technologiques, politiques et de modèle social influent sur la transformation de nos sociétés et de nos cultures, 
conçues comme des totalités por¬teuses de sens et comme des foyers d’identité pour chacun de nous."  
 
44 É uma feliz coincidência (embora não haja, na ciência, coincidências) que, na lista de referências bibliográficas 
da obra de 2005 Reassembling the social. An introduction to Actor-Network Theory, de Latour, Greimas e Grano-
vetter estejam um imediatamente acima do outro – uma feliz coincidência de plano de expressão. 
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hábitos, práticas e comportamentos naturais e os mecanismos sociais de manifestação 

cultural. “Conforme veremos, a maior parte das configurações semióticas que examina-

remos – a competição, a transparência, o território, as estações – não são a estrita prer-

rogativa das culturas humanas”, adverte Fontanille (idem, p. 7). 

 Na interpretação do autor francês, reside no paradoxo entre natureza e cultura a 

oposição que Lotman, ao recorrer a Vernadski, delineia ao conceber a semiosfera como 

um equivalente da biosfera, sendo que, entretanto, não há “de um lado a biosfera e de 

outro a cultura-semiosfera” (idem, p. 19), mas sim dois “modelos científicos definidos 

em espelho um do outro” (ibidem) como as condições de existência dos universos que 

comportam e modelam. Segundo Fontanille, há um dilema na diferença entre o compor-

tamento humano e os comportamentos “naturais”, dos organismos vivos, e é a organiza-

ção dessa diferença que se faz possível com a emergência da semiosfera como o “igual” 

da biosfera. Essa distinção remonta exatamente a Wittgenstein, que considera formas de 

vida animais e humanas (portanto, culturais), com o adendo de que, para as formas de 

vida humanas, há uma particularidade enorme: a linguagem. 

 

As formas de vida humanas têm a particularidade de compreender os jogos de lin-

guagem (atos de linguagem, estados passionais, tipos de interações etc.) que as dife-

renciam de todas as outras, mas que são obrigadas, em todas as ocasiões, a se con-

frontar com todas as outras. (FONTANILLE, 2015, p. 22)45 

 

 Uma das manifestações dessa diferença é destacada em Semiótica das paixões: o 

comportamento passional contradiz o instinto ou mesmo a causalidade explícita. Por 

exemplo, quando o sujeito opta por manter-se em jejum, em vez de atenuar um estado 

de inanição com a busca por alimentos. E, posto o papel da linguagem como o que dis-

tingue as formas de vida naturais e culturais, há de fato a correlação imposta por Fonta-

nille entre Wittgenstein e Lotman, a partir de um fundamento reiterado por ambos: a 

hierarquia, com a retificação de que, semioticamente, a semiosfera é interpretada como 

o espaço subsumido pelas culturas e que “condiciona a possibilidade das linguagens” 

(idem, p. 18), com a cultura, enquanto espaço da existência humana em sociedade, re-

presentando a “soma” de linguagens – de formas de manifestação da vida. 

 Nesse escalonamento, ocorre a identificação com a visão de Wittgenstein sobre o 

lugar das formas de vida, hierarquicamente situadas como o último, mais elevado quadro 

de representação de uma linguagem, das práticas comportamentais aos jogos de lingua-

                                                           
45 Tradução livre de: "Les formes de vie humaines ont ceci de particulier qu’elles comprennent des jeux de 
langage (actes de langage, états passionels, types d’interactions, etc.) qui les différencient de toutes les autres, 
mais qui obligent en toutes occasions à les confronter à toutes les autres. "  
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gem – as interações comunicativas humanas. Na equivalência com o percurso hierár-

quico da semiosfera, compreendem-se as formas de vida como as estruturas nas quais a 

linguagem adquire conteúdo e expressão. Ou seja, as semiosferas condicionam e agre-

gam as formas de vida, que condicionam e congregam as linguagens, com as línguas na-

turais em posição central (as formas de vida mais importantes e compartilhadas dentro 

de uma semiosfera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa reconfiguração proposta por Fontanille é a base do projeto que, para o autor, 

perde a nomenclatura de percurso gerativo de expressão, uma vez que esta pressupõe 

apenas uma retificação do plano de expressão, um dos vértices da função semiótica, em 

lugar de um percurso gerativo da imanência, porque considera o plano de imanência – 

a função semiótica por inteiro, com a articulação indissociável do plano de conteúdo. 

Assim, não há rejeição à proposta do percurso gerativo de expressão, mas a solidificação 

de que, em cada etapa desse percurso, ocorre uma modificação da morfologia do ato se-

miótico. Logo, em cada etapa do percurso de expressão, está de facto pressuposto um 

plano de imanência. 

 

Eis a razão pela qual nós propusemos em Práticas semióticas uma reorganização dos 

planos de análise, um percurso gerativo do plano de expressão [...] Este percurso é, 

Hierarquia 

elaborada por 

Fontanille 

SEMIOSFERA 

O espaço do exercício 

da vida e das práticas 

humanas e sociais por 

intermédio da 

linguagem 

FORMAS DE VIDA 

A disposição coerente 

das linguagens e das 

práticas humanas e 

sociais 

CULTURA 

O espaço do exercício 

da vida e das práticas 

humanas e sociais 

AS LÍNGUAS 

As principais disposi-

ções coerentes – resi-

dem no centro da  

semiosfera 

Quadro 4: esquematização conforme a proposta de Fontanille 
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com efeito, fundado nas diferentes morfologias de expressão das semióticas-objetos, 

dos signos elementares às formas de vida, passando pelos textos, objetos, as práticas 

e estratégias. E cada um dos níveis de análise é também um plano de imanência, no 

sentido de que, nos limites de cada um dos níveis, a análise é contínua, mas de um 

nível ao outro, é descontínua [...] (FONTANILLE, 2015, p. 16)46 

 

Na antiga formulação de Fontanille, já desdobrada anteriormente nesta pesquisa, 

o objeto da construção de um percurso gerativo de expressão consistia em rediscutir os 

limites da imanência a partir dos limites do recorte da análise semiótica, com a ruptura 

desses limites pela manutenção da continuidade do plano de expressão entre o signo, o 

texto, as situações semióticas, as práticas e estratégias. Via-se, para Fontanille, um con-

flito nessa separação entre níveis, e, uma vez que se resolvesse esse conflito, resolvia-se 

o plano de conteúdo, já esmiuçado pelo modelo gerativo greimasiano sob o espaço do 

texto como um dispositivo coerente de efeitos de sentido. 

Um outro ponto de debate para Fontanille (2005, p. 99) consistia na reflexão so-

bre os processos de repetição e de coerência (amplitude) de determinadas estratégias 

que se posicionam como predominantes dentro de uma estrutura social. Faltava, por esse 

julgamento, um sistema semiótico que justificasse e racionalizasse, por exemplo, os usos 

e práticas do metrô parisiense, conforme estudado por Floch (1985), sem a restrição in-

dividualizada dos objetos, com uma formulação unificada. A chegada ao percurso gera-

tivo de imanência deriva justamente da retificação dos níveis de pertinência para ambos 

os planos, com agora a adoção da descontinuidade para expressão e conteúdo em cada 

nível, contanto que cada nível seja incorporado ao superior. 

E, sob essa configuração, são seis os planos de imanência articulados, com as for-

mas de vida adquirindo um status superior, englobante e como o espaço final, dentro da 

semiosfera, de existência da semiose, equalizada por Fontanille como a semiótica-objeto 

(2015, p. 267): 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Tradução livre de: "C’est la raison pour laquelle nous avons proposé dans Pratiques sémiotiques una 
réorganisation des plans d’analyse, um parcours géneratif du plan de l’expression [...] Ce parcours est en effet 
fondé sur les différents morphologies de l’expression des sémiotiques-objets, depuis les signes élémentaires 
jusqu’aux formes de vie, en passant par les textes, les objets, les pratiques et les stratégies. Et chacun des 
niveaux d’analyse est aussi un plan de immanence, en ce sens que, dans les limites de chacun de ces niveaux, 
l’analyse est continue, mais d’un niveau à l’autre, elle est discontinue [...]." Grifos do autor. 
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                                   Signos 

Textos 

Objetos 

Práticas 

Estratégias 

Formas de vida 

 

 

Nessa subdivisão dos níveis de pertinência, corresponde ao signo, conforme a 

primeira definição de Saussure, a articulação mínima entre expressão e conteúdo, 

como a unidade elementar de existência da semiose. Para Fontanille, o percurso meto-

dológico das formas de vida é sobretudo um percurso de entendimento da existência 

semiótica, ou da existência (do percurso de vida) por intermédio da semiótica. A mí-

nima figurativização, o ícone, a recorrência singular de um processo semântico são, 

portanto, signos que se articulam – já sob a premissa do todo de sentido – em textos, 

as unidades referenciais de análise do percurso gerativo de sentido greimasiano. E a 

dimensão sensível e fenomenológica do plano de expressão é enxergada com maior 

precisão quando se consideram os objetos, as estruturas sensoriais (como os suportes 

e a materialidade física) que comportam os textos. A origem do conceito de objeto se-

miótico provém da escalada do método de análise semiótica para além do limite pró-

prio do modelo greimasiano; ou seja, para além do domínio do texto como um recorte 

isolado e, nas palavras do próprio Lotman, cartesiano. 

Não se modifica consideravelmente, no atual raciocínio de Fontanille, que serve 

de base para esta pesquisa (a obra de 2015), a explicação – sempre sintética, ressalte-se 

– sobre o que são cada um dos níveis de pertinência, na comparação com Significação e 

visualidade. As práticas, a exemplo do modelo proposto em 2005, consistem em cons-

truções integradas de objetos, em situação de concorrência ou de contato em um espaço 

referencial, organizadas de forma coerente. Estas, porém, diferem de objetos, sob a pers-

pectiva da análise, porque não apresentam evidente pertencimento e limitação por um 

conjunto de propriedades materiais, como uma pintura, um filme ou um romance, mas 

se organizam em situações de prolongamento espacial e temporal cuja coerência se ad-

quire pela repetição e pela homogeneidade. 

O exemplo do processo de interação em estádios de futebol (p. 70-71), já desdo-

brado em outro capítulo desta pesquisa, aborda situações de convivência entre práticas, 

que usam de estratégias discursivas para penetrar no campo de presença do sujeito, de 

Níveis de pertinência – do 

mais elementar, quanto ao 

escopo da semiose, ao mais 

abrangente 

Tabela 2: Níveis de pertinência na abordagem atualizada de Fontanille (2015) 
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forma que não sejam ignoradas – por isso o princípio da concorrência. Quanto mais re-

conhecíveis e abrangentes essas estratégias, mais centrais e relevantes dentro de um re-

corte cultural: é quando, no plano de expressão, as escolhas de projeção obedecem a 

identidades já estabilizadas e aceitas. 

Essas estratégias representam a construção de sentidos que integra uma ou mais 

formas de vida – comportamentos sociais aceitos, identificações e modalizações passio-

nais, oposições semânticas cristalizadas –, dispostas de forma “previsível ou programá-

vel”, porque já possuem recorrência figurativa, modal e quanto à expressão. É sob esse 

aspecto que a narrativa própria do sujeito libertino, conforme Zilberberg (2012), se con-

solida como uma forma de vida, assim como as narrativas do sujeito ciumento, avarento 

ou ganancioso. 

 Na composição da semiosfera de uma determinada cultura, múltiplas formas de 

vida interagem cotidianamente, cada uma representando uma “fração” semântica de um 

comportamento de vida; as formas de vida mais efetivas e reiteradas, que possuem maior 

adesão e respaldo, se posicionam no centro da semiosfera, irradiando influência por ou-

tras partes mais periféricas do espaço semiótico; no entanto, mesmo em situações e gru-

pos sociais de alcance limitado, como os movimentos artísticos pouco reconhecidos e de 

base incipiente, há formas de vida particulares que são amplamente reconhecíveis dentro 

de um espectro reduzido da comunidade, de pouca ou nenhuma interlocução com outros 

grupos sociais. Isso ocorre quando – em retomada de Granovetter – os laços fortes dessa 

comunidade são rígidos, e os participantes se situam fechados em um núcleo de poucos 

laços fracos de interseção com as demais comunidades. Nesses casos, certas estratégias 

são muito poderosas para os participantes internamente, mas praticamente não se apli-

cam, muitas vezes de forma proposital, a uma “audiência” maior.  

Propagandas de marcas com alta segmentação por nichos socioeconômicos, como 

empresas de vestuário de alto luxo ou especificamente localizadas em poucas regiões, 

usualmente lançam mão de estratégias com associação visual e identificação figurativa 

exclusivos para grupos sociais muito particulares, sem uma pretensão expansiva ou que 

abarque um estrato muito volumoso da sociedade; não é esse o objetivo. Interessa mais, 

na estratégia de persuasão, que o reconhecimento pelo público seja intenso, mas que esse 

público seja limitado. Essas estratégias integram formas de vida, portanto, não predomi-

nantes, mas ainda assim estáveis e consolidadas – mesmo que com um alcance pequeno. 

A série de TV The get down, do Netflix, cuja primeira temporada estreou em 

agosto de 2016, recupera historicamente o nascimento da cultura hip hop em Nova York, 

no fim dos anos 70, em uma localidade peculiar: o sul do distrito do Bronx (South Bronx), 

que na época já apresentava, demograficamente, elevado percentual de residentes de 
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grupos étnicos minoritários (dadas as proporções gerais dos Estados Unidos), com a mai-

oria dos moradores de origem africana ou latina47. Mais pobre que as demais regiões de 

Nova York e com uma população, etnicamente, muito distinta, o sul do Bronx se distan-

ciava, culturalmente, mesmo de bairros vizinhos, e os elementos emergentes do hip hop, 

como o breakdance, a mixagem de batidas de músicas populares, o uso musical de rimas 

faladas e o grafite não encontravam eco em rádios e na produção das gravadoras mais 

importantes, mas os atores de destaque dessa cultura e as estratégias obtinham o res-

paldo, o respeito e a identificação com a comunidade local. 

Esse contraste de estratégias é muito bem evidenciado por uma bela cena do úl-

timo episódio da primeira temporada: convidado por um candidato branco à prefeitura 

de Nova York a discursar na região, um jovem negro, de origem latina, criador de rimas 

para músicas de hip hop e adepto da cultura local, precisa esconder, no discurso, uma 

defesa ao grafite – que é reiteradamente atacado pelo candidato e definido como “polui-

ção visual” e figura da criminalidade.  

O público, composto de moradores do sul do Bronx, principalmente jovens da 

localidade – portanto, partidários da mesma forma de vida –, aguarda um posiciona-

mento do rapaz, que opta, com muita criatividade, por incluir frases pichadas em grafites 

espalhados pela região em uma outra construção de isotopia, de fé, esperança, ambição 

e autoestima. O público, ao reconhecer as frases, identifica a ironia subjacente, porque, 

para esses jovens, a reiteração do grafite é a reiteração do hip hop e da cultura regional, 

e o político (cujo capital econômico exerce força sobre o rapaz) vê o discurso como uma 

afirmação da meritocracia e da busca por oportunidades; adapta-se à estrutura de valo-

res da região para avançar com os próprios projetos pessoais. A fala do personagem, que 

se chama Books (Justice Smith), acaba por atender às expectativas de ambos os grupos, 

sem quaisquer conflitos. Só é possível essa realização porque, entre os dois núcleos soci-

ais, há quase absoluta ausência de conexão, e no núcleo próprio do sul do Bronx o reco-

nhecimento da estratégia selecionada pelo jovem é amplo e profundo, com cada figura 

da cultura hip hop identificável pelos membros da comunidade. 

 Mas, se pergunta Fontanille, o que – semioticamente – faz de uma estratégia bem 

aceita, rejeitada ou concorrente para um grupo social? É nesse ponto que o autor faz um 

retorno a Greimas e correlaciona as semiosferas e as formas de vida com um elemento 

de base do percurso gerativo de sentido, agora retomado como ponto de partida de cada 

plano de imanência: a credibilidade, intermediada pelo que chama de regimes de crença. 

 

 

                                                           
47 Para mais informações, http://clacls.gc.cuny.edu/files/2013/10/Demographic-Economic-and-Social-Transfor-
mations-in-the-South-Bronx.pdf. Acesso em 11 de setembro de 2016. 

http://clacls.gc.cuny.edu/files/2013/10/Demographic-Economic-and-Social-Transformations-in-the-South-Bronx.pdf
http://clacls.gc.cuny.edu/files/2013/10/Demographic-Economic-and-Social-Transformations-in-the-South-Bronx.pdf
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3.7 Profissão de fé 

 

Toda a reflexão de Fontanille em Formes de vie obedece, desde o começo, a um 

princípio de entendimento da semiótica enquanto existência e enquanto estrutura de 

sentido que permite o desenvolvimento da vida – por isso, inclusive, o autor compreende 

que “vida”, na expressão “formas de vida”, é a manifestação do “agir comum aos ho-

mens”, de acordo com uma lógica sucessiva, consequencial e sintagmática; e a persistên-

cia do viver é regida pelas formas sociais que englobam esse “viver” (idem, p. 21). A for-

mulação do percurso gerativo de imanência atende, então, à construção não apenas de 

uma semiótica da cultura, mas de uma semiótica existencial, em que a semiose se con-

verte em exercício da cultura dos indivíduos dentro da sociedade – em um rápido con-

traponto com uma antiga oposição de Hjelmslev (1978), pode-se considerar a cultura 

como um sistema, enquanto a semiose é, por fim, o processo de realização da cultura. 

 Em jogo em cada estrutura social (e cultural), desdobra Fontanille, estão sistemas 

de valores postos em discurso pela enunciação, com determinados valores axiologica-

mente posicionados como verdadeiros, críveis, e outros rejeitados como falsos ou inde-

sejáveis. As estratégias, com coberturas figurativas aceitáveis e modalizações estabiliza-

das, verificam esses valores, fazendo com que o enunciatário se reconheça, principal-

mente em função de fundamentos morais que são exacerbados, como a justiça, a hones-

tidade e a privacidade. E o enunciatário precisa crer nos valores – que, em escala mais 

ou menos global, consistem em regimes de crença para a perseverança na vida social. 

 

As formas de vida se fundam, entre outras determinações, sobre regimes de crença 

que as caracterizam. Nós já postulamos por princípio (supra, primeiro capítulo) que 

as formas de vida respondem a um regime de crença global, que as distingue dos 

outros tipos de semióticas-objeto e dos outros planos de imanência. A saber, um re-

gime de crença de “identificação durável”, e a crença, em suma, em uma possível 

persistência do curso de vida, sob a condição de identificação de uma ou mais formas 

de vida. (FONTANILLE, 2015, p. 59, grifos do autor)48 

 

Em parte anterior dessa pesquisa, destacou-se que Fontanille, para além do 

aporte a Lotman e a Wittgenstein, recorre a outros dois autores (e a dois conceitos): mo-

dos de identificação, de Descola, e modos de existência, segundo Bruno Latour. Sem a 

pretensão de fazer desta pesquisa uma perigosa incursão na antropologia, é preciso, no 

                                                           
48 Tradução livre de: "Les formes de vie sont fondées, parmi d’autres déterminations, sur les régimes de croyance 
qui les caracterisent. Nous avons dèjá posé par principe (supra, premier chapitre) que les formes de vie 
répondent à un régime de croyance global, que les distingue des autres types de sémiotiques-objets et des 
autres plans d’immanence, à savoir un régime de croyance d’ “identification durable”, la croyance, en somme, en 
une possible persistance du cours de vie, sous condition d’identification à une ou plusiers formes de vie."  
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entanto, refletir brevemente sobre os modos de identificação, porque põem em contraste 

duas oposições semióticas, já destacadas na leitura sobre a concepção posicional das se-

miosferas: uma de natureza temática, entre identidade e alteridade, e uma de natureza 

figurativa, entre “nós”, verificados pela identidade, e “eles”, quando não há a identifica-

ção com os valores em discurso. 

Fontanille argumenta (idem, p. 262) que as semiosferas são um modo primário 

de identificação, uma vez que distinguem um “nós” de um “eles”, e é a partir dessa inicial 

oposição que ocorrem a comunicação e a reciprocidade sociais – entre o que se aceita e 

o que se rejeita. A semiose, para o autor, ocorre em função dessa reciprocidade: os modos 

de identificação são a condição primeira de existência da semiosfera; os modos de exis-

tência são a segunda. 

A premissa de uma semiótica existencial adotada por Fontanille deriva de Latour, 

em especial da obra Jamais fomos modernos, de 1991. Considera-se que a partir da re-

cusa, por Latour, da distinção entre natureza e cultura, o comportamento em sociedade 

se dá pelas estratégias de sobrevivência e persistência dentro de uma construção coletiva, 

e o que se aceita ou se rejeita opera por esse prolongamento da vida. Cada sociedade 

possui, então, “formas de perseverar”, recorrências socioculturais que permitem a resis-

tência – os valores que cada sociedade incorpora como corretos ou incorretos; a prisão, 

por exemplo, é uma forma de sanção pragmática que figurativiza a negação ao direito de 

persistir em sociedade, com a pena de morte representando uma sanção ainda mais rí-

gida, porque nega o direito de viver. Os modos de existência são, na releitura de Fonta-

nille, as estratégias que integram o sistema coletivo, convertendo-se em formas de exis-

tência que, por conseguinte, são constituintes das formas de vida: 

 

Uma forma de existência é um conjunto de propriedades e de relações que consti-

tuem um todo reconhecível e imputável a um domínio identificado da existência 

em geral. Essa forma reconhecível é portadora das condições de existência e de 

funcionamento das entidades próprias ao domínio em questão. (FONTANILLE, 

2015, p. 260)49 

  

Em um esforço de sintetização do complexo e amplo raciocínio de Fontanille, 

pode se delinear o seguinte encaminhamento: a partir de uma primeira separação “entre 

iguais”, entre o universo da significação humana em sociedade – a semiosfera – e o uni-

verso das relações da natureza, que comporta humanos e não humanos – a biosfera –, 

                                                           
49 Tradução livre de: “Une forme d’existence est um ensemble de proprietés et de relations qui constitu ent un 
tout reconnaissable, et imputable à un domaine identifié de l’existence en géneral. Cette forme 
reconnaissable est en outre porteuse des conditions d’existence et de fonctionnement des entités propres au 
domaine en question." 
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há um primeiro espaço de relações sociais por intermédio da cultura que se define pela 

oposição primária entre “nós” e “eles”: os modos de identificação que são os condicio-

nantes para as semiosferas; em um segundo momento, essa oposição primária se frag-

menta em práticas sociais, com base em estratégias de sobrevivência e persistência, a que 

os sujeitos se reportam por projeções aspectuais – delimitadas pelo que pertence ao “nós” 

ou ao “eles”: as formas de existência, que possibilitam o prolongar da vida em sociedade, 

retificados e modulados por processos históricos que consolidam as instituições, os pa-

péis sociais, a hierarquia e os hábitos predominantes e aceitos. Essas formas de existên-

cia são organizadas e realinhadas, dentro dos limites e variações de cada semiosfera – e 

no plano da linguagem –, em formas de vida que congregam as narrativas, os sistemas 

de valores e as estratégias de expressão socialmente reconhecíveis, ainda que por grupos 

restritos ou subgrupos de influência periférica. E o que modula semioticamente essa ade-

rência a uma forma de vida (e, respectivamente, a uma forma de existência e a um modo 

de identificação) é a veridicção inerente a um regime de crença específico. 

Greimas e Courtés (2011, p. 530), no Dicionário de semiótica, consideram que o 

exercício da veridicção depende dos dois polos do sujeito da enunciação, não sendo de-

pendente com exclusividade do enunciador, mas subjugado à instância do enunciatário, 

que é convocado a julgar se, dentro do próprio sistema de valores, a persuasão empe-

nhada pelo enunciador pode adquirir o valor de verdadeira. Esse fazer persuasivo, por-

tanto, para a semiótica, já presumia, antes da estratificação metodológica de Fontanille, 

uma relação de conformidade entre enunciador e enunciatário, que, ao menos parcial-

mente, devem compartilhar de uma “atitude epistêmica coletiva” – porque depende 

dessa atitude coletiva e da relativização cultural a construção semântica que permite, ao 

enunciador, manipular o enunciatário a aderir a um discurso de aparente legitimidade.  

Sendo a veridicção não mais que um fazer parecer verdadeiro, observa-se que, 

se na dimensão sociológica os atos culturais operam pelo que o sujeito admite como ver-

dadeiro, essa admissão decorre da construção estratégica, por escolhas de expressão, 

para a produção do efeito de sentido de verdade. De forma que, pela estabilização e acei-

tação dessas escolhas, os regimes de crença são o que Greimas e Courtés já definiam 

como o “entendimento tácito” (a concordância entre pares dos “jogos de linguagem” de 

Wittgenstein) entre os dois cúmplices do contrato, mas reposicionados em uma relação 

de cumplicidade muito mais vasta, entre múltiplos entes que já participaram do ato 

enunciativo e obtiveram sucesso na persuasão, contribuindo com a delimitação de estra-

tégias bem posicionadas de construção ilusória da verdade. 

Esta pesquisa julga necessário esse aposto ao Dicionário porque vê no raciocínio 

de Greimas e Courtés a chave de compreensão dos regimes de crença segundo a definição 

de Fontanille, uma vez que, para este, cada nível de pertinência do percurso de imanência 
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pressupõe um regime de crença particular – exatamente porque cada nível de pertinên-

cia, do signo às formas de vida, possui uma estrutura imanente própria, que deve se con-

formar às estruturas internas delimitadas pelas propriedades inerentes ao próprio nível. 

É por essa razão que, ainda que Fontanille expanda a concepção de imanência, nunca se 

deixa de considerar que já no signo é necessária a coerência que permite a semiose. Ou 

seja: o entendimento tácito entre muitos só existe pelo entendimento tácito entre dois. 

No primeiro nível (do signo), analisa Fontanille (2015, p. 17), a crença semioló-

gica se dá pela identidade entre expressão e conteúdo, entre significante e significado, e 

a não conformidade entre os dois planos do signo é problemática para o estabelecimento 

do que é verdadeiro nos planos superiores, e imediatamente no plano dos textos, que “se 

funda pelo fechamento, pela coerência interna de um desenvolvimento narrativo entre 

uma situação inicial e uma situação final” (ibidem). No nível das práticas, cujo regime é 

o da crença prática, a veridicção é modulada pelo ajustamento de um curso de ação 

frente a outros cursos, de forma que os valores de um curso, apresentados estrategica-

mente, sejam mais críveis que os valores dos demais. Essa credibilidade depende da con-

secução narrativa e da construção figurativa – como a opção, pelo jovem orador de The 

get down, pelo universo semântico do grafite. 

No nível das formas de vida, adianta Fontanille que o regime de crença é aquele 

próprio da existência enquanto um persistir (o regime das “identificações duráveis”), que 

subsume no plano da enunciação o entendimento comum a muitos pares de “dois”, um 

enunciador e um enunciatário, compelidos a determinadas estratégias, em detrimento 

de outras, para que persistam. A verdade, por essa perspectiva, pode até “estar posta” 

em sociedade, mas precisa que seja recuperada. 

Esse prolongamento explicativo demanda uma recomposição visual da reflexão 

empenhada por Fontanille: 
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A composição social assumida pelos regimes de crença e pela verossimilhança é, 

para Fontanille, fundada em dois eixos: a moral, que é determinada pelo sistema coletivo 

de trocas (2015, p. 66-67), e a ética, que é intransitiva e emana do sujeito. Quando esta 

rejeita a moral, é possível a emergência de uma grandeza imprevisível, com a ruptura dos 

laços culturais que unem os sujeitos em coletividades bem estabelecidas e duradouras. O 

jogo entre moral coletiva e ética individual regula o comportamento dos indivíduos: “Onde 

a práxis coletiva petrifica os comportamentos em usos obrigatórios e em normas, a práxis 

individual cria seu próprio uso, em ruptura com os demais”, destaca o autor (ibidem). 

Essa dicotomia manifestada por Fontanille demarca a força inescapável da enun-

ciação e da capacidade do indivíduo em se sobrepor às práticas retificadas pela sociedade 

como necessárias. Mesmo em grupos fechados a interferências estrangeiras, a condição 

humana de buscar a existência semiótica (que, para Fontanille, é o ato de persistir), de 

se realizar enquanto sujeito em conjunção com o mundo, pelo afloramento do sentido, 

assegura a fratura, o descontínuo. As democracias ocidentais consolidam, com profusão 

de figuras, o conjunto de regras e narrativas admitidas pela sociedade em códigos legis-

lativos, dos quais o principal é a Constituição. A brasileira, ainda jovem, enuncia logo na 

abertura: Todo o poder emana do povo. E este é – como se deve – o fundamento geral 

da coletividade; mas, no âmbito da quebra, da subversão, todo o poder emana do uno. 

SEMIOSFERA 

O espaço do exercício da vida e 

das práticas humanas e sociais 

por intermédio da 

linguagem 

FORMAS DE VIDA 

A disposição coerente das  

linguagens e das práticas  

humanas e sociais 

Signos 

Textos 

Objetos 

Práticas 

Estratégias 

 

MODOS DE IDENTIFICAÇÃO 

A oposição entre “nós” e “eles” 

que permite a identificação com 

uma prática humana e social 

FORMAS DE EXISTÊNCIA 

A persistência da vida deriva da 

adesão a uma prática humana e 

social, com base na identificação 

O “crer” semiótico, dado 

pela ilusão de verdade que 

permite a veridicção, com 

base em estratégias do 

plano de expressão 

Manipulação 

vetorial por  

forças sociais – 

capital cultural  

e capital  

econômico 

O “crer” sociológico, 

ao assumir a verdade 

pela identificação 

Quadro 5: Esquematização estendida da proposta de Fontanille 
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Rescisão contratual 

 
eu tinha de gritar em furor que a minha loucura era mais 

 sábia que a sabedoria do pai, que a minha enfermidade 
 era mais conforme que a saúde da família, que os 

 meus remédios não foram jamais inscritos 
 nos compêndios, mas que existia uma outra medicina 

 (a minha!) e que fora de mim eu não conhecia qualquer 
 ciência, e que era tudo só uma questão de perspectiva 

Lavoura arcaica 

 

 

Na abertura de Os devaneios de um caminhante solitário, o filósofo francês Jean-Jac-

ques Rousseau se reconhece isolado, desacreditado, socialmente destituído – e, sem 

compromissos, se propõe encerrar a vida com caminhadas solitárias e o registro de so-

nhos, devaneios que advém da reflexão livre. “Eis-me, portanto, sozinho sobre a terra, 

sem outro irmão, próximo, amigo ou companhia que a mim mesmo. O mais sociável e o 

mais afetuoso dos humanos dela foi proscrito por um acordo unânime.”, escreve Rous-

seau (2014, p. 7), nitidamente incomodado e, da mesma forma, extasiado com a oportuni-

dade: “Ao cessarem de sê-lo [amados], só puderam privar-se de minha afeição” (ibidem).  

 As caminhadas de Rousseau por Paris são embelezadas por um lirismo sintomá-

tico do isolamento, porque refletem experiências individuais e imediatas, como a sensa-

ção de calor súbita, o encantamento com o alinhamento geométrico de uma praça e a 

constatação de uma ideia, uma noção filosófica, que havia muito maturava no raciocínio 

do filósofo. São experiências sensíveis, emocionais e amorosas, pouco alicerçadas em 

comportamentos de sociedade ou em regras morais rígidas – pelo contrário, Rousseau 

exacerba a rejeição desse espectro sociocultural, muitas vezes enxergado como opressor 

e desanimador. Essa ruptura contrasta com o componente normativo e regulador do sis-

tema de práticas de persistência, definido pela adesão e engajamento em um agir cole-

tivo. E, para usar uma outra expressão do próprio Rousseau, é de certa forma uma nega-

ção do “contrato social”. 

 No início de La sémiosphère, e conforme já destacado nesta pesquisa, Lotman vê 

na biosfera e na semiosfera o princípio de mudança, de quebra de regime, como elemen-

tar da composição histórica da vida, seja sob a perspectiva da natureza, seja sob a pers-

pectiva da cultura, pelo realinhamento dos valores e elementos do conjunto unificado 

que compõe os ecossistemas. Isso remonta, semioticamente, a Saussure, quando do es-

tabelecimento entre sincronia e diacronia, com a oposição pelos estados estáveis de lín-

gua e a análise comparada de dois estados em cujas estruturas internas houve recompo-

sição dos valores. Esse “problema” não escapa a Fontanille, que, após definir os meca-

nismos de experiência semiótica coletiva, se ocupa de compreender a ruptura, a rescisão 

desse contrato social. 
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 Vale-se uma remissão, neste ponto, a uma pergunta célebre do poeta americano 

Gil-Scott Heron, criador da expressão “a revolução não será televisionada”50: “What does 

Webster say about soul?”. Angustiado com a ausência de explicação para a emotividade 

na descrição denotativa e regular, com base nos usos coletivos, do dicionário da língua 

inglesa, Gil-Scott contrasta a pergunta com o posicionamento marginalizado dentro da 

sociedade americana, em cujo centro predomina um pensamento branco e descendente 

da imigração europeia – enquanto o poeta urbano, negro e pobre, não se vê representado 

pelo discurso coletivo, figurativizado pelo dicionário. “Onde está a alma, enquanto somos 

ensinados a seguir um projeto programático de narrativa – uma boa casa, uma esposa, 

alguns filhos”51.   

 O contraponto de Gil-Scott Heron relembra um contraponto essencial para que 

haja o bom entendimento do processo que conduz à ruptura com a coletividade: a opo-

sição entre os estados de coisas e os estados de alma, descrita em detalhes em Semiótica 

das paixões por Fontanille e Greimas em 1991, dois anos antes da publicação, por ambos, 

de Le beau geste (O belo gesto), a primeira obra da semiótica a contemplar as formas de 

vida como um fundamento metodológico – como já destacado a partir da elegia de Lan-

dowski, Greimas morreu em 1992, deixando anotações elípticas como legado sobre as 

formas de vida. Não se propõe, neste estudo, um retorno elaborado sobre a relação entre 

os estados de coisas e os estados de alma, suficientemente detalhada em Semiótica das 

paixões, mas sim uma remissão à diferença entre ambos, que reside no arranjo modal do 

comportamento humano passional. Esse comportamento, disruptivo por natureza e re-

novador, põe em conflito o sujeito modalizado, às vezes impedido de realizar um pro-

grama narrativo (o sujeito desesperado), às vezes levado à exaustão pelo esforço em rea-

lizar um programa difícil (o sujeito obstinado). É o dilema do indivíduo enquanto ator 

de um acontecimento, capaz de renunciar à racionalidade e à causalidade em privilégio 

de um curso de ação unicamente pessoal: o belo gesto. 

 

O belo gesto é uma sequência de comportamento particularmente enigmática para o 

semioticista: conclusivo e inaugural, ele manifesta uma tomada de posição moral, 

mas também uma preocupação estética: ele é breve, mas repleto de sentido, e por-

tanto mais significativo do que breve; ele procede, a título de colocação em discurso, 

                                                           
50 Ver https://www.youtube.com/watch?v=qGaoXAwl9kw. Acesso em 11 de setembro de 2016. 
 
51 A letra completa da canção falada de Gil-Scott Heron, #Comment 1, está disponível em: http://ge-
nius.com/216326. Acesso em 11 de setembro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=qGaoXAwl9kw
http://genius.com/216326
http://genius.com/216326
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de uma redução por condensação que convida, em razão de sua breve espetaculari-

dade, a uma reconfiguração estendida no momento da interpretação. (FONTA-

NILLE, 2015, p. 61)52 

 

O belo gesto prevê, para Fontanille, uma quebra de rotina sob duas vertentes: de 

ordem ética, com a supressão de uma valorização axiológica moral predominante, e de 

ordem estética, com a supressão de estratégias do plano de expressão que se coadunam 

com a reiteração desses valores morais. Pode-se inclusive considerar o belo gesto como 

uma “refundação crítica do senso da vida” (idem, p. 62), com a prevalência do indivíduo 

sobre a sociedade e, por conseguinte, em nova alusão à Semiótica das paixões, com a 

prevalência da sensibilização sobre a moralização. 

 Essa prevalência, contudo, pressupõe um conjunto de regras, ainda que regras de 

articulação semiótica, e se encontra precisamente nesse ponto a interlocução com o mo-

delo tensivo de Zilberberg que referenda a hipótese de estudo para esta pesquisa: estudar 

a sintaxe de mudança, reconhecimento e posterior aceitação da quebra e da ruptura, com 

foco na proeminência do acontecimento sobre a rotina e o detalhamento das operações 

que conduzem à desestabilização do cânone e à estabilização de uma inovadora estraté-

gia – que, não necessariamente, precisa se localizar no centro da semiosfera — para Fon-

tanille, na cisão de fronteiras culturais do mundo contemporâneo, somente práticas de 

muito elevada abrangência ocupam o centro da semiosfera, como os conglomerados in-

ternacionais de produção artística, a exemplo dos grupos de mídia digital e impressa e 

dos grandes estúdios de cinema. 

 No cerne da reflexão de Formes de vie, a adesão a uma prática estável e recorrente 

de uma sociedade deriva de um desejo de persistência, de sobreviver em uma instância 

coletiva e, portanto, corroborar os valores éticos e morais axiologicamente positivos; esse 

desejo de persistência, etimologicamente, se identifica com o princípio elementar da nar-

ratividade, conforme o próprio Fontanille ressalta em outra obra, Semiótica do discurso 

(2008). O desenrolar de uma narrativa pressupõe a mudança entre um estado inicial e 

um outro final, seja em enunciados de ação ou em enunciados de estado, como os espe-

cíficos das modalizações passionais (GREIMAS e FONTANILLE, 1993). Persistir, por-

tanto, supõe um agir narrativo que seja conforme a um discurso vigente, de busca por 

identificação e equivalência com os demais da esfera social. 

                                                           
52 Tradução livre de: "Le beau geste est une sequence de comportement particulièrement énigmatique pour le 
sémioticien: conclusive et inaugurale á la fois, elle manifeste une prise de position morale, mais aussi un souci 
esthétique: elle est brève mais lourde de sens, et d’autant plus significative qu’elle est brève; elle procéderait 
donc, au titre de la mise em discours, d’une réduction par condensation, qui invite elle -même, en raison de sa 
brièveté spectaculaire, à um redéploiement en extension, au moment de la interpretation." 
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 No entanto, e agora por uma dimensão fenomenológica, a condução inevitável da 

repetição exaustiva e da reprodução da cotidianidade – na ação persistente da rotina – é 

à inércia. Isso ocorre quando o sujeito se submete a um programa desprovido de poten-

ciais rupturas, marcado pela causalidade e pela implicação, como o sujeito de Landowski 

(2014) que não se cansa jamais de repetir um agendamento rigoroso a cada nova jornada 

diária. Esse sujeito, chamado por Landowski de submetido ao regime da programação, 

perde, ao passar dos anos, o acento de sentido condicional para que haja a semiose, ou 

seja, quando nenhum valor semântico digno de nota emerge à superfície da experiência 

sensível. Essa “decantação do sentido” passa pela repetição exaustiva, sem uma quebra 

que abra espaço ao recrudescimento de uma novidade: o acontecimento. 

 

O acontecimento é o correlato hiperbólico do fato, do mesmo modo que o fato se ins-

creve como diminutivo do acontecimento. Este último é raro, tão raro quanto impor-

tante, 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) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No projeto de ação programada, com base no sistema predominante de valores 

sociais, o sujeito se encontra manipulado pelo contrato social, com o predomínio do de-

ver sobre o querer, mesmo que a contragosto; já na ruptura do contrato, com base so-

bretudo na provocação e na sedução (embora seja possível manipulá-lo por tentação), 

que enfatizam a posição do sujeito frente ao objeto, esse indivíduo suplanta a manipula-

ção do contrato social, rejeitando-o e aceitando o eventual julgamento do destinador 

como uma imoralidade (FONTANILLE, 2015, p. 63). Segundo o autor, a estrutura nar-

rativa da moralidade é composta inicialmente de dois sujeitos cognitivos, o da persuasão 

e o da interpretação (enunciador e enunciatário), mas há a possível existência (ibidem) 
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Gráfico 1: Correlação tensiva 
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de um outro “actante que pode ser convocado para garantir o estrato cultural de referên-

cia e arbitrar por sua aplicação” no discurso. Há, nessa composição, um contraste com-

plementar ao explicitado no gráfico anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.1 O modelo tensivo 

 

 Herdeiro da fenomenologia, Zilberberg pontua que as relações semióticas entre o 

sujeito e o objeto – e, portanto, entre o indivíduo e os valores semânticos com que interage 

– são dependentes do “fenômeno de expressão” (2011, p. 47), derivado de Ernst Cassirer. 

Uma vez que se eleva o acento de uma grandeza semântica, frente ao contínuo em que o 

sujeito se encontra, este se põe em interlocução com um campo de presença, em experiên-

cia sensível que, a partir do acento inicial, se desdobra em posterior percepção, com a dis-

persão espaço-temporal da grandeza e o abrandamento do descontínuo. 

 O processo subjacente à relação sujeito  objeto preconiza, no modelo proposto 

por Zilberberg, um conjunto de condições, mas sempre com base nos elementos essenciais 

do pensamento greimasiano – ou seja, sob a égide da narratividade, da semiose e da ima-

nência. Uma condição é a gradatividade: ao romper com o binarismo assumido pelo qua-

drado semiótico, o modelo tensivo entende a diferença relativa entre os valores semânticos 

manifestados no campo de presença. Outra condição é a efemeridade: raro, o aconteci-

mento é a instância absoluta de imersão do sujeito no valor que emerge a partir da quebra 

de uma continuidade (a fratura), em proporção inversa à duração da experiência sensível. 

Uma posterior condição é a alternância: assim como o agir semiótico se prolonga por uma 

sucessão de narrativas de estado e de fazer, o sujeito sofre mudanças na relação com as 

grandezas do campo de presença, de forma que nenhuma posição é absoluta, e nenhum 

valor é imutável. 

 

 

Indivíduo > Sociedade 

Sensibilizado > Moralizado 

Querer > Dever 

 

Sociedade > Indivíduo 

Moralizado > Sensibilizado 

Dever > Querer 

 

Gráfico 2: Estrutura com base em proposições de Fontanille (2015) 
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 Todas as operações do modelo tensivo são definidas por relações de gradação, a 

partir de dois eixos (dimensões) que compõem o espaço tensivo, ou seja, o espaço de exis-

tência dos valores semânticos conforme a emergência destes no campo de presença: o eixo 

da intensidade, que articula as subdimensões do andamento e da tonicidade; e o eixo da 

extensidade, regido pela intensidade, que articula as subdimensões da temporalidade e da 

espacialidade. As subdimensões da intensidade articulam as propriedades de manifesta-

ção do efeito de sentido, enquanto as subdimensões da extensidade congregam o prolon-

gamento do sentido no tempo e no espaço semióticos. 

 O andamento (2011, p. 238) de uma grandeza é determinado pela velocidade rela-

tiva em que a grandeza se insere no espaço tensivo, a partir do pareamento acelerado/de-

sacelerado. Todo valor semântico detém uma velocidade, e o que determina o reconheci-

mento pela rapidez ou pela lentidão é a relação que esse valor possui com os demais em 

presença, a partir da articulação sintagmática do sentido. Novamente a noção de perspec-

tiva possui papel muito importante para a compreensão do andamento: frente a uma prá-

tica, qualquer aumento de velocidade se apresenta como rápido contra a lentidão regula-

rizada, sem que isso obedeça aos entendimentos do senso comum de rapidez. E, “na qua-

lidade de subdimensão da intensidade, o andamento entra em correlação conversa com a 

outra dimensão intensiva, a tonicidade” (ibidem), que se define pelo pareamento 

átono/tônico. De acordo com Zilberberg (idem, p. 289), a tonicidade advém do plano de 

expressão e determina o impacto do acento, junto com o andamento, a partir da “altura 

(relativa à linguagem musical), da duração e da força”. O ápice de conjunção entre essas 

propriedades da expressão define a emergência do acontecimento no campo de presença. 

 Enquanto fundamento essencial para que o sujeito apreenda o plano de conteúdo, 

o plano de expressão responde pela regulação estratégica dos mecanismos de desdobra-

mento do sentido. Quanto mais reconhecível e identificável a estratégia, menos acelerado 

o impacto – e mais lento e átono. Esse reconhecimento se dá pela estabilização de práticas, 

figuras e categorias de expressão como condutores de efeitos de sentido e sistemas de va-

lores semelhantes, de modo a promover, no curso da História, uma identidade entre ex-

pressão e conteúdo, que no limite converte-se em icônica.  

 Tome-se o exemplo do movimento Dogma 95. A lista de regras e premissas delimi-

tada pelos cineastas dinamarqueses objetivava uma dupla situação: de negação ao modelo 

de Hollywood, com a instauração de recursos de filmagem e roteiro inovadores; e de iden-

tificação, por parte do enunciatário, das obras como legítimas representantes do movi-

mento. Todo filme do movimento deveria, portanto, recusar as regras de Hollywood e se 

sujeitar às leis do manifesto. A continuidade da produção de obras aderentes ao Dogma 95 

conduziria à solidificação de uma prática cinematográfica, com a construção de narrativas 

que negavam os fundamentos da estrutura clássico-narrativa em muitas bases. 
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 Sobre esses fundamentos, Bordwell entende que a construção clássica do cinema 

de Hollywood apresenta opções, mas estas são poucas e respeitam as convenções narrati-

vas incorporadas pela maior parte dos filmes dos grandes estúdios. Tal conjunto limitado 

de possibilidades dá margem a mudanças, mas inerentes aos limites impostos pelo próprio 

sistema de produção.  

 

As convenções estilísticas da narração de Hollywood, da composição da filmagem à edição 

de som, são intuitivamente reconhecíveis pela maior parte dos espectadores. Isso ocorre 

porque o estilo lança mão de um número limitado de recursos, e esses recursos são regu-

lados por opções alternativas de reprodução. (BORDWELL, 1985, p. 27) 

 

As diferenças entre os filmes (por exemplo, quanto ao uso de iluminação) culmi-

nam na subdivisão por gêneros, sem que as obras abandonem elementos gerais do fazer 

cinema de Hollywood. O que definirá quão acelerada ou desacelerada uma obra é, ou es-

pecífica cena ou evento narrativo, consiste na oposição contra as regras do sistema com 

que se confronta. No Voto de castidade do Dogma 95, o grupo dinamarquês proíbe o uso 

de iluminação artificial e do recurso a flashbacks ou incursões ao futuro em relação ao 

momento da enunciação. Obriga o signatário a manter a câmera na mão, ou seja, sem gruas 

ou composições cenográficas com múltiplos planos. São reversões absolutas, se compara-

das ao cânone fílmico do cinema americano mainstream; na comparação com Hollywood, 

equivalem a inovações de expressão, moldadas para construir novos efeitos de sentido no 

plano do conteúdo, e, no confrontamento pelo enunciatário geral abarcado pela estética 

hollywoodiana, estarão acelerados. Acostumado a certa práxis, esse enunciatário não re-

conhecerá identidade no filme produzido pelo Dogma 95, capturado pontualmente pelo 

“fenômeno de expressão”, exatamente porque o plano de expressão é mais tônico e rápido 

que o usualmente reconhecido no cinema habitual. O mesmo poderia ocorrer se a estraté-

gia enunciativa do cineasta fosse desacelerada em relação à práxis do cinema sob as métri-

cas de Hollywood, como, por exemplo, em Antonioni (MANCINI, 2008). O desconforto é 

modulado pela distinção frente ao que se identifica pelo sujeito como reconhecível. 

A adesão de uma estratégia enunciativa a um compêndio de normas de expressão 

precisa respeitar as relações sociais e culturais da comunidade em que a obra se insere – 

assim como as manipulações de capital cultural e econômico que condicionam certas es-

tratégias à dispersão e à centralidade e mantêm outras restritas a limites e marginalidades. 

O acontecimento é único, não admite quebras, mas as subvalências do eixo da intensidade 

se manifestam em qualquer construção semântica, e sempre por comparação; e por isso, 

dentro do corpus de filmes planejado pelo Dogma 95, as estratégias de plano de expressão 

não imediatamente apreendidas pelo enunciatário de Hollywood resultam em norma, em 

modelo inerente a este projeto enunciativo em particular.  
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4.1.1 Correlações intensivas 

 

Em Razão e poética do sentido, Zilberberg esclarece que, desde Greimas, a rela-

ção do sujeito com o objeto é precedida pela relação do sujeito com o valor. “O valor 

aparece, do ponto de vista da manifestação, como um dado extenso, enquanto o objeto é 

um dado intenso” (1988, p. 120). Ao sistematizar o espaço fiduciário, logo em seguida, o 

autor procede à examinação dos dois universos em que a fidúcia se articula: o universo 

evaluativo e o universo factivo; ambos concorrem para a realização primeira do sujeito 

com o valor e, posteriormente, para que esse valor seja reconhecido no objeto com o qual 

o sujeito objetiva a conjunção. 

 

Tal solução de continuidade entre valor e objeto, entre intenção e contrato, entre projeto 

e engajamento, define o lugar de exercício do fazer evaluativo. Este interessa ao actante 

coletivo porque enuncia a condição de possibilidade da convenção, do consenso, das 

permanências e das revoluções fiduciárias, das reviravoltas do “por quê?” ao “por que 

não?” (ZILBERBERG, 1988, p. 121, grifos nossos) 

 

O universo evaluativo, para Zilberberg, precede e organiza o universo factivo, com 

o estabelecimento de um sistema de evaluantes sobre um sistema de predicantes, com o 

primeiro devotado à presença de uma relação fiduciária do sujeito com o valor, e o segundo 

com as estratégias da enunciação que modulam a interação entre o sujeito e o objeto. O 

último nível do universo evaluativo é o espaço fórico, pareado entre euforia e disforia; o 

último nível do universo factivo é o espaço tensivo, com o binômio parada/continuação. 

Mais importante, para esta pesquisa, que decantar o raciocínio de Zilberberg sobre 

ambos os universos, e que sofreu mudanças em publicações posteriores do autor – como a 

expansão do conceito de espaço tensivo –, interessa o entendimento a respeito do predo-

mínio do valor sobre o objeto, da axiologia sobre a tensividade e, já em maior proximidade 

aos ensejos desta pesquisa, da sociedade sobre o indivíduo. O sujeito, antes de manipulado 

a uma relação juntiva com o objeto, precisa que o contrato fiduciário com este seja subsu-

mido por um regime de crença específico – e que estabelece a axiologização dos valores 

positivos e negativos postos em jogo na enunciação e sobre o objeto. Esse primeiro passo, 

de acordo com os encaminhamentos propostos nesta pesquisa, comporta a incorporação 

pelo sujeito de uma identidade, um reconhecimento de um eu no sistema de valores da 

enunciação; apenas a partir dessa concordância, ou desse entendimento tácito, é possível 

o desenrolar do fazer persuasivo na narrativa. 

A estratégia enunciativa sobre a construção do objeto a que o sujeito deve almejar 

se adapta, portanto, às formulações e premissas conjugadas pela semelhança entre os va-

lores do sujeito e os valores do objeto, e os mecanismos de expressão devem se ater a esse 
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conformismo. As formas de vida são, por isso, as congregações semânticas, dotadas de 

coerência e homogeneidade, retificadas e prolongadas dentro das sociedades, e que orga-

nizam a manifestação sensível desses mecanismos de expressão, com base em determina-

dos efeitos de sentido. Quanto mais abrangente a forma de vida, mais diversificada inter-

namente, embora nunca paradoxal no que se refere à promulgação de valores desejados e 

repelidos. A forma de vida é anterior ao indivíduo, funcionando como filtro a partir do qual 

o mundo em sociedade é apreendido. 

Uma vez estabelecidos os valores de euforia e disforia do objeto, faz-se possível a 

conjunção do sujeito, respeitadas as cláusulas do contrato fiduciário e da existência de en-

tendimento entre o enunciador e o enunciatário. Essa relação contratual, contudo, não 

anula a emergência de um descontínuo (novamente entendido como a negação de um valor 

que se impunha em continuidade), de uma aceleração, de uma suspensão perceptiva no 

sujeito em interlocução com o objeto; pelo contrário: a relação contratual permite o des-

contínuo, porque, caso contrário, o sujeito estaria em situação de anomia, de completa 

desordem, e não haveria plausível engajamento para a condução da narrativa. 

Da mesma forma, a estratégia enunciativa não pode prescindir, no limite, da nega-

ção, ainda que sutil, da continuidade – sob o risco de anular a existência semiótica. Se, em 

um polo, há a anomia, no polo oposto há a irrelevância. Sempre haverá, por essa regência, 

uma rapidez que se imponha sobre uma lentidão, e uma tonicidade que sobreponha uma 

atonia. Em 1979, ao lançar Apocalypse Now, Francis Ford Coppola adaptou um dos livros 

mais importantes e famosos da literatura ocidental: O coração das trevas, de Joseph Con-

rad (c.f. CALIL e MANCINI, 2014). Com o propósito de se afastar, o máximo possível, do 

cenário do romance, sem abdicar das isotopias essenciais e das oposições semânticas de 

base, Coppola com destreza converte a África particionada pelo imperialismo na selva 

úmida e imprevisível do Vietnã, subvertendo as regras convencionais da fotografia de Hol-

lywood. O cinematógrafo, o italiano Vittorio Storaro, abusa da saturação de cores vívidas 

e artificiais, como o laranja próprio das bombas de napalm, com uma paleta geral muito 

mais escura que o habitual, que enegrece o percurso dos soldados, rio adentro, para resga-

tar um coronel ensandecido. Quase não se reconhece a luz do sol, no emaranhado denso 

da floresta e do céu sempre chuvoso. 

Todos os elementos canônicos do cinema clássico-narrativo integram o argumento 

do filme: há o estabelecimento claro de um protagonista e de um antagonista, e a instau-

ração de um problema que demanda resolução. As consecuções da jornada do protagonista 

obedecem a uma lógica causal, que respeita uma cronologia e uma dispersão espacial, e os 

motivos que suscitam a adesão, por esse protagonista, ao embarque na narrativa são bem 

definidos e compreensíveis para o público. A filmagem em locação reproduz com sucesso 

o panorama geográfico do Vietnã e da guerra, construindo eficaz ilusão referencial. 
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Ainda assim, a recepção a Apocalypse Now foi igualmente efusiva e arrebatadora. 

Vencedor da prestigiada Palma de ouro no festival de cinema de Cannes, o filme é descrito 

pelo crítico Roger Ebert53 como uma das maiores obras da História do cinema porque 

“força, além dos demais, dentro dos lugares obscuros da alma”, com um dos encerramen-

tos mais impactantes já vistos. Como se obtém, esteticamente, arrebatamento dessa gran-

diosidade, mesmo sob a aderência a um conjunto de regras estável e reconhecível? 

 Em uma das cenas mais memoráveis do filme, o barco comandado pelo protago-

nista aborda um outro, menor, ocupado por agricultores. Assustado, um jovem soldado 

fulmina os camponeses com uma metralhadora, mas uma mulher sobrevive. O chefe da 

embarcação deseja levá-la para receber cuidados médicos, mas o protagonista, dono da 

maior patente entre os membros da equipe, opta pelo homicídio, com uma bala de revól-

ver. Não pode se atrasar na missão de base do enredo. 

Tanto a primeira agressão do jovem soldado quanto o assassinato cometido pelo 

protagonista ferem as expectativas do espectador. Sob o plano de conteúdo, a imediata 

aceitação, pelos agricultores, da inspeção a bordo não abre resistência, e o ritmo da cena é 

pausado, sem cortes rápidos. Até que, com a frágil recusa da mulher em abrir um cesto, o 

soldado abre fogo, irritando os companheiros. Espera-se, por dedução, que o cesto guarde 

armamentos, mas não: esconde um pequeno cachorro, uma figura completamente desto-

ante da isotopia da guerra predominante no filme e, em particular, na cena. 

A presença insólita do cachorro – assim como a predileção irracional, de um coro-

nel, por surfar durante um ataque aéreo violento – rompe a continuidade semântica pro-

jetada no cenário, em negação a um conformismo de expectativas. A visceralidade de ne-

gações semelhantes ao longo do filme, até o epílogo, sustenta o elogio de Ebert: a constru-

ção unificada de um descontínuo de loucura promoveu a canonização de Apocalypse Now, 

herdeiro de uma longa bibliografia de gêneros e práticas cinematográficas consolidadas e, 

simultaneamente, paradoxal no arranjo inovador da guerra, da violência e da loucura. 

No estabelecimento do contrato fiduciário, Coppola e o roteirista John Milius pro-

movem um sistema de valores complexo, cujas bases compõem o influente movimento an-

tiguerra nascido nos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. A discussão do embate 

entre indivíduo e sociedade e a (relativa) abordagem disfórica da guerra integram uma 

forma de vida relevante da semiosfera estadunidense e, em grande escala, ocidental. A ade-

são aos valores recuperados dessa forma de vida, assim como o interesse em produzir um 

filme de amplo alcance, condicionam os limites da estratégia, no plano de expressão, enun-

ciada pela obra. Entretanto, quando se analisa Apocalypse Now sob a lupa do recorte das 

cenas e do esmiuçamento da narrativa, verificam-se múltiplos instantes de reverberação 

                                                           
53 A crítica completa está disponível em: https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-apocalypse-now-
1979. Acesso em 22 de dezembro de 2017. 

https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-apocalypse-now-1979
https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-apocalypse-now-1979


 

124 

da lógica concessiva — que, no modelo de Zilberberg, organiza o domínio da intensidade 

sobre a extensidade e a presença de um acento de sentido. 

 

4.1.2 Tensão e crença 

 

Oposta à lógica implicativa, que prevê a continuidade causal (se x, então y), a 

concessão é determinada (ZILBERBERG, 2011, p. 243) pela existência de um contra-

tempo para o sujeito, de uma negação frente ao programa planejado, de um obstáculo à 

conjunção. O impacto decorrente do súbito ataque do jovem soltado ao barco dos agri-

cultores se deve ao efeito do enfrentamento de um obstáculo, assim como o homicídio, a 

sangue frio, empenhado pelo protagonista. A resposta implicativa, conforme o sistema 

de valores a que o filme se submete, preconiza o cuidado médico com uma mulher ferida 

– mas o protagonista rejeita essa regra, articulada como contraprograma, para se apro-

ximar do objeto final.  

Zilberberg afirma: “é justamente a dimensão fiduciária que talvez seja capaz de exi-

bir o funcionamento semiótico da concessão” (ibidem). Ou seja, a gênese do entendimento 

sobre a concessão se estabelece no pareamento entre o crer e o não crer, que é por conse-

quência determinado pelo regime de crença a que o sujeito se submete. Complementa Zil-

berberg (idem, p. 244) que os sintagmas implicativos consistem em dois programas: o crer 

no acreditável e o não crer no inacreditável, enquanto os sintagmas concessivos são da 

ordem do crer no inacreditável e o não crer no acreditável. 

A dimensão fiduciária do crível vs o não crível antecede o ato enunciativo, e a este 

cabe reiterar os valores dignos de credibilidade, para o sujeito, ou rechaçá-los, privilegi-

ando uma fratura na norma estética. Assim, perpetuando não apenas, no plano de expres-

são, reconfigurações plásticas e semânticas de negação ao sistema de valores predomi-

nante, mas fazendo com o que o próprio sistema de valores seja revertido em relação às 

forças de maior poder na semiosfera. Por isso, a lógica concessiva/implicativa se desdobra 

em dois níveis, sendo um (inerente às formas de vida) anterior à interação do sujeito com 

o campo de presença, e o outro (inerente ao ato semiótico) subjacente a essa interação. 

No primeiro nível, os regimes de crença modulam os valores eufóricos e disfóricos 

postos em conflito pela enunciação, que organiza o enunciado adotando, ainda que mini-

mamente, uma determinada construção normativa – neste ponto, recorda-se a leitura de 

Mukarovsky (1970) de que a “obra de arte sempre perturba uma norma estética válida”. 

Quanto mais estável e reconhecível uma produção artística, menor o efeito – às vezes re-

pugnante, às vezes encantador – de qualquer contraprograma que impeça o sujeito de ob-

ter a conjunção com o objeto. Esse sujeito que adere é manipulado pela implicação, com-

pelido a um crer nos valores apregoados como positivos, e a realização bem-sucedida da 
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narrativa “valida a confiança do sujeito em sua própria capacidade nos recursos de que 

dispõe” (ZILBERBERG, 2011, p. 243). 

Todo engajamento entre enunciador e enunciatário requer, minimamente, a exis-

tência de um componente de possibilidade ou de probabilidade (GREIMAS e COURTÉS, 

2011, p. 107) realizando a interlocução entre os valores de cada um dos polos do sujeito da 

enunciação. Ainda que não seja provável, contanto que seja possível; o impossível anula a 

consecução do fazer persuasivo. Essa é a primeira condição da narrativa, que representará, 

no plano semiótico, as formas de vida do sistema de valores em que se baseiam as noções 

semânticas dispostas nas esferas do crível e do não crível. A partir do sistema, a enuncia-

ção mantém posicionados os valores cuja axiologização, no enunciado, é eufórica ou disfó-

rica – os valores eufóricos, de ampla aceitação, determinados pelo contrato social e pela 

demarcação do ponto de vista orientado pelo centro da semiosfera, são regidos pela lógica 

implicativa, enquanto os disfóricos, quando desafiam a premissa dos valores positivos, são 

regidos pela lógica concessiva. São os contraprogramas que incomodam o sujeito.  

Enquanto os arranjos modais e os programas subordinados à narrativa de base 

mantiverem, por manipulação, a ilusão de verdade, sem sobressaltos, o sujeito pouco ex-

perimentará aumentos repentinos de tonicidade e andamento. O capital global, segundo 

Bourdieu (2015, p. 107-108), atua como o interlocutor entre indivíduo e sociedade ao de-

marcar as estratégias de manipulação que são coletivamente aceitas enquanto normas. 

Todo rito de densa liturgia prevê um conjunto quase infalível de regras para evitar rom-

pantes do inacreditável – julgamentos, casamentos, atos religiosos, voos de avião. Ou seja: 

já neste primeiro nível (o nível evaluativo), a axiologização e a demarcação posicional re-

cortam os percursos implicativos e concessivos pelos quais o enunciado pode enveredar; 

e, quanto mais poderosa e central a forma de vida subsumida pelo enunciado (dotada de 

maior capital global), mais forte a potencial manipulação – quanto às estratégias no plano 

de expressão – pela implicação. 
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 Gráfico 3: Relações entre volumes de capital e os modos de eficiência tensivos 



 

126 

O segundo nível (do universo factivo) é o próprio da semiose e do processo de inte-

ração entre o sujeito e o campo de presença – com as grandezas emergentes moduladas a 

partir das opções estratégicas da enunciação. É neste nível, que na equiparação com as 

etapas dos modos de existência se equivale à convocação do ato enunciativo, a passagem 

entre o virtualizado e o atualizado, a subversão dos regimentos canônicos ou a execução 

eficaz destes, perpetuando valores sedimentados pelo grupo ao qual o sujeito pertence. 

Para coibir a irrelevância, no caso da concepção artística, é preciso que haja, pelo menos 

em algum momento, a instauração de um contraprograma ou de uma violação da norma 

estética. A conjunção precisa valer a pena, e a disjunção precisa, antes que se realize, de 

uma promessa de bom valor, custosa, para que seja sofrida. 

 

4.1.3 Correlações extensivas 

 

Todas as articulações explicitadas sobre as regras inerentes ao eixo da intensidade 

operam em contiguidade com as regras do eixo complementar do espaço tensivo, o eixo da 

extensidade, que é regido pelo eixo da intensidade. Na extensidade (ZILBERBERG, 2011, 

p. 122), existem dois procedimentos que ocorrem, simultaneamente, e determinam a me-

dida em que as oscilações de andamento e tonicidade se propagam ou se recolhem pelas 

duas dimensões perceptivas, a temporalidade e a espacialidade: em procedimentos de 

mistura, ocorre a integração de diferentes grandezas semânticas que antes haviam sido 

isoladas por triagem – que é o outro procedimento com o qual a mistura se articula.  

Quanto maior a capacidade de mistura de grandezas, fazendo-as parte de um amál-

gama mais amplo e extenso, maior a proeminência, no campo de presença, de valores de 

universo, ou seja, de valores que são apreendidos de forma difusa, desacelerada e átona. 

Em direção oposta, a triagem opera a determinação de grandezas que, antes misturadas, 

são selecionadas e reconhecidas de forma exclusiva (idem, p. 290), convertendo o difuso 

em concentrado e, no limite do acontecimento, em único. Tal unicidade não admite com-

petição no campo de presença do sujeito, que se encontra, nesse momento, assoberbado 

por valores de absoluto.  

 

Do mesmo modo como, para a gramática intensiva, o aumento e a diminuição convertem-

se em objetos recíprocos, assim também, para a gramática extensiva, a triagem e a mis-

tura, disjuntas no sistema, tornam-se objetos mútuos no processo: o sujeito semiótico não 

pode evitar de triar misturas, visando a um valor de absoluto, e de misturar triagens, vi-

sando a um valor de universo (ZILBERBERG, 2011, p. 122) 

 

As duas operações organizam a manifestação das grandezas semânticas sobre as 

duas subcategorias do eixo da extensidade: a temporalidade e a espacialidade. Maior a 
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concentração de uma grandeza, menor a expansão sobre ambas as dimensões – seja pelo 

tempo comprimido, seja pelo espaço diminuto (e lembrando sempre que as definições de 

tempo e espaço não obedecem, necessariamente, às demarcações reconhecidas pela vida 

cotidiana, no mundo natural, mas sim às categorias temporais e espaciais demarcadas pelo 

sujeito da enunciação). 

No que se refere à temporalidade, Zilberberg reconhece no andamento a subdi-

mensão que dirige a temporalidade, a partir de uma correlação inversa – “a rapidez abrevia 

e concentra, ao passo que a lentidão alonga e distribui” (idem, p. 124). No cinema, por 

exemplo, o rápido encadeamento de muitas cenas, em cortes rápidos, reproduzindo suces-

sivamente diferentes eventos opera, no plano de expressão, como redutor da expansão 

temporal, que se vê comprimida pelo volume exagerado de informações e grandezas dis-

postas em brevidade. O contrário acontece em filmes de cineastas como Michelangelo An-

tonioni, que privilegiava a extensão prolongada de cenas, sem cortes, em que muito pouco 

acontece (quanto à ação narrativa), e pouca informação se faz fortemente notável ao es-

pectador, sem a concomitância de múltiplos valores semânticos no espaço de desenvolvi-

mento da narrativa. Enquanto gênero, a poesia em geral apresenta como regra (elã) a bre-

vidade, se comparada ao conto — cujo parâmetro de expressão se apresenta modulado pela 

longevidade. E o conto, quando comparado ao romance, é breve, enquanto este é longevo. 

As modulações que interferem no estabelecimento das relações temporais são de-

finidas pela oposição entre a continuidade e a parada, seja a continuidade de um processo 

inicialmente acelerado, e que portanto conduz à desaceleração, seja a interrupção de um 

processo lento, e que subitamente se acelera. A lógica implicativa é definida, sob a pers-

pectiva da temporalidade, pela manutenção do contínuo, enquanto a lógica implicativa de-

manda a interrupção (abreviação) do processo que se mantinha (cf. ZILBERBERG, 2011, 

p. 132). A continuidade, no modelo tensivo, é da ordem do estado, enquanto a parada é a 

dimensão temporal do acontecimento. 

Novamente se faz importante destacar que cada movimento obedece às posições 

relativas em que o sujeito se encontra em interação com as grandezas emergentes do 

campo de presença. Não existe interrupção a priori, nem lentidão predefinida. Ao enunci-

atário usual do cinema de Hollywood, o ritmo próprio de realização dos programas narra-

tivos é identificado como uma base de referência, ao passo que, quando confrontado por 

uma enunciação de parâmetros distintos – Antonioni, por exemplo –, o elã desacelerado 

da edição e da sucessão de episódios internos ao roteiro converte a obra em lentidão quase 

insuportável; em movimento contrário, o espectador habitual do diretor italiano, quando 

confrontado com um filme de Hollywood, se vê apreendido por uma aceleração exagerada, 

de velocidade indesejável e pouco compreensível. 
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Na outra subdimensão da extensidade, a espacialidade não é entendida, conforme 

aponta Zilberberg (2011, p. 142), como o espaço das geometrias, mas sim o espaço do sen-

tido, em que ocorre a circulação dos valores semióticos. A organização do espaço tensivo, 

portanto, depreende a presença de marcas espaciais para os valores, ordenados a partir de 

atributos de direção, posição e elã, assim como o tempo. Quanto à direção (idem, p. 144), 

o espaço é determinado pela abertura e pelo fechamento, com o termo fechado em equi-

valência ao concentrado da subdimensão da temporalidade. Quanto à posição, o espaço se 

organiza entre exterior e interior (ou entre externo/interno), com a exterioridade defi-

nindo a expansão espacial do valor semântico (e a correspondente difusão deste), e a inte-

rioridade operando como compressão da grandeza a uma unidade espacial restrita. No elã, 

as articulações entre aberto/fechado e exterior/interior levam a duas operações, entendi-

das como regra: o movimento ou o repouso, com o repouso representando a manutenção 

do espaço fechado e interno, em que o valor se assume absoluto e não se propaga. 

O espaço está diretamente vinculado à força do acento de sentido (idem, p. 148). 

Toda grandeza que abala o sujeito, que o faz se posicionar em sofrimento, ocupa a totali-

dade do campo de presença, por um momento específico, e, sendo total, é imóvel, incapaz 

de se expandir e de se misturar com os demais valores emergentes. Esse acento de sentido 

se configura muito próximo do sujeito, ao ponto deste, de facto, poder senti-lo, tocá-lo, 

vivê-lo em plenitude. Não por acaso Zilberberg explica a espacialidade com citação a Wal-

ter Benjamin, que analisa as diferenças sensoriais da experiência artística pelo distancia-

mento em relação à obra reproduzida e pela interação direta com esta — que é muito mais 

poderosa, exatamente porque a proximidade simula “a unicidade dos valores de absoluto” 

(idem, p. 150), enquanto a reprodução ad infinitum banaliza a percepção estética e espalha 

a beleza artística por muitos lugares, repetida até perder qualquer acento de sentido. 

 A relação do sujeito com a temporalidade e a espacialidade sempre é suscetível a 

modificações, aumentos e desarranjos, rupturas e permanências. O confronto com as gran-

dezas em competição no campo de presença é perpétuo, e cabe ao sujeito a apreensão do 

sentido, agindo sobre o sofrer provocado pela concessão. Logo, articulando não apenas as 

subdimensões da extensidade, como as da intensidade — as quatro sempre concorrem, 

simultaneamente, na gestão da experiência sensível: 

 

Não é fácil a tarefa do sujeito das vivências. A partir das coerções do espaço tensivo, tais 

como as vislumbramos, cabe a ele administrar a complexidade tensiva do aparecer, 

“pondo-a em ordem”. Tem de organizar, conciliar as desigualdades de andamento, os pi-

cos e quedas de tonicidade, a simultaneidade dos tempos longos e breves, a instabilidade 

do espaço. [...] Assim, a relação do sujeito com o campo de presença que “transporta” con-

sigo não deixa de ser ambivalente: a todo momento ele é tanto seu senhor como seu es-

cravo. (ZILBERBERG, 2011, p. 161-62; grifos do autor) 
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4.2 O tempo e o espaço das formas de vida 

 

 Em Formes de vie, Fontanille, ao explicar os regimes temporais e espaciais das for-

mas de vida, assume como ponto focal a relação do sujeito em conjunção com o mundo – 

ou seja, sob o ponto de vista das articulações desse sujeito frente às possibilidades de sen-

tido que os movimentos espaço-temporais permitem. Adota como referência a convocação 

do ato enunciativo e a conjugação do sujeito em presença da semiose. Esta pesquisa, en-

tretanto, se propõe a inverter a tomada de posição, considerando as dinâmicas de tempo 

e espaço próprias das formas de vida enquanto mundo com o qual o sujeito interage – 

mundo em sociedade, que apresenta limites e regulações para que seja possível a perseve-

rança por um percurso de vida. 

 Com isso, é preciso – assim como na leitura sobre as lógicas concessivas e implica-

tivas – retornar à etapa anterior à enunciação, da predeterminação social dos valores axi-

ológicos positivos e negativos e da dimensão fiduciária que atesta a relação entre enuncia-

dor e enunciatário. Também, sob esse foco, concebendo o tempo e o espaço do mundo 

antes que estes sejam efetivamente projetados, aspectualmente, no enunciado. A referên-

cia central desse desdobramento é o próprio Fontanille, ao abordar a concepção de terri-

torialidade como o local de exercício das práticas socioculturais. 

 

Em primeira abordagem, constatamos que o território é um domínio delimitado e que 

está em “devenir”, importado por um processo de transformação em curso e que se mani-

festa e se impõe em contraste com as outras organizações espaciais, sociais e culturais 

instituídas com durabilidade, senão já fixas. Remarcamos ainda que o território comporta 

uma propriedade específica já encontrada na definição de formas de vida: uma forma de 

vida, com efeito, só pode ser apreendida, de um ponto de vista semiótico, sob a forma de 

uma configuração emergente que se destaca sobre o plano de outras formas de vida es-

tabilizadas e instituídas. (FONTANILLE, 2015, p. 227; grifos do autor)  

 

 A determinação dos territórios em que os actantes vivem e convivem, reitera Fon-

tanille (idem, p. 224-227), é regida por forças políticas, culturais, linguísticas e mesmo ju-

rídicas. A simultaneidade entre o espaço geográfico do Estado e o espaço cultural da iden-

tificação coletiva com o Estado; a fragmentação regional que expõe as diferenças internas 

à própria unicidade estatal, como o contraste entre práticas de cada unidade da Federação 

– no Rio Grande do Sul, por exemplo, a polícia militar é chamada de brigada militar, e a 

fronteira entre Rio de Janeiro e São Paulo, arbitrariamente estabelecida por convenções 

políticas, separa figurativamente a isotopia da administração pública, para as populações 

de cada lado da fronteira: os governadores são diferentes, assim como as bandeiras, os 

órgãos públicos, o uniforme das forças de segurança e as siglas da gestão administrativa 
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das cidades. E, mesmo entre municípios vizinhos (e sub-regiões urbanas, e bairros), há 

oposições quanto à legitimidade e à aceitação de práticas – um exemplo interessante da 

reafirmação da identidade própria de uma cidade é a promoção de festas locais com des-

taque a algum produto economicamente importante para o município, e que não seja igual-

mente relevante para os vizinhos: a festa da uva, a festa do milho, o festival de moda íntima. 

 A mesma noção de espaço não semiótico, ainda que forma sutil, é incorporada por 

Zilberberg (2011, p. 150) ao utilizar Walter Benjamin como referência: a distância semân-

tica que naturaliza e abranda o acontecimento estético da obra de arte consiste, igual-

mente, em distância (ou proximidade) geográfica, porque o produto artístico original per-

manece restrito a um local único, às vezes inacessível, mas a reprodução técnica da obra 

reduz o afastamento de um conjunto muito mais numeroso de pessoas, que são portanto 

aptos a conhecê-la, mas não a senti-la. 

  Esse espaço das práticas sociais, que é anterior ao espaço do sentido, orienta os 

limites de expansão das formas de vida enquanto repositórios de valores coletivos. Recor-

rendo novamente a Granovetter (1973), admite-se o entendimento de que cada grupo de 

uma rede social, uma vez organizado por laços fortes, mantém certas formas de vida bas-

tante estáveis, representadas pelos vínculos de entendimento tácito entre os membros da 

coletividade, que se encontram reunidos por referências comuns, como a família, o local 

de trabalho e a igreja. A interlocução entre dois ou mais grupos por laços fracos representa, 

nesse paralelo, a busca pela sobreposição dos limites, a partir do estabelecimento, no âm-

bito da manipulação, de axiologias comuns. Ou seja: quando mais fechado um grupo, 

quanto mais exclusiva uma prática, menor a difusão, reduzindo uma forma de vida a valo-

res de absoluto, pelo ponto de vista do restante da sociedade. 

 A regulação entre os espaços permitidos e proibidos para as práticas coletivas obe-

dece às forças vetoriais que regulam, igualmente, as formas de vida centrais e periféricas 

que circulam na semiosfera, assim como os dispositivos de mobilidade e de movimentação 

entre os diferentes grupos (cf. FONTANILLE, 2015, p. 229). A amplitude de penetração de 

uma prática, o alcance que possui de perpassar muitos núcleos sociais, e de funcionar como 

referência para pessoas diferentes, só existe enquanto reprodução de uma forma de vida 

porque o espaço permitido é largamente difuso, e a forma de vida consegue se movimentar 

por múltiplas esferas, sem se manter restrita a um núcleo específico. 

 Na composição social das práticas implicativas e canônicas, o sujeito é compelido 

a assumir como seu o espaço coletivo, e se sente confortável em fazê-lo. Reconhece as 

ruas, os pontos de ônibus, o mapa elaborado da geografia urbana. Ao identificar um veí-

culo amarelo, levanta as mãos, ciente de que é um táxi, mesmo que não veja as demais 

figuras, como o o letreiro sobre o chassi e a placa em cor particular. A globalização, ao 
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reduzir as oposições culturais e expandir a identidade com o território, naturaliza e ex-

trapola ainda mais as equivalências de valores e práticas entre países e idiomas separa-

dos; por isso, um estrangeiro não se sente inteiramente isolado ao viajar para um local 

em que os grupos detentores de maior capital global sejam semelhantes aos da localidade 

de origem, e os códigos e narrativas acabam compartilhados e seguidos sem grande es-

forço. Não obstante particularidades de cada grupo social, as formas de vida predomi-

nantes se exercem em espaço vasto, e em cada ponto desse espaço (seja físico, seja cul-

tural) o sujeito consegue se reconhecer (pela axiologização) enquanto membro de uma 

coletividade, com os ajustamentos eventualmente necessários. A diferença entre o cida-

dão cosmopolita, viajado, e o cidadão do interior reside na divergente vastidão espacial 

que ambos reconhecem como próprias – frente ao centro pulsante da sociedade, as prá-

ticas não reverberadas acabam restritas a territórios exíguos. 

Quanto ao tempo, é preciso retornar outra vez a Mukarovsky (1970) e à relação 

indissociável entre o que já foi feito e o que se faz. Enfatiza o autor que, no instante de 

divulgação de uma obra com algum componente estético inovador, os elementos que se 

sobressaem, para os espectadores, são aqueles que rompem com a estrutura reconhecível 

enquanto norma, regulados pela intensidade da inovação. E, para Mukarovsky, nunca 

uma obra de arte adere inteiramente a uma normativa ou a subverte por completo. O 

contínuo sempre se articula com o descontínuo que emerge enquanto grandeza.  

Uma passagem de Gombrich (2013, p. 311-312) a respeito de Velázquez ilustra 

essa relação entre contínuo e descontínuo: ao descrever as contribuições prodigiosas do 

pintor na composição pictórica de retratos, o historiador recorda os diferentes detalhes 

– quanto às cores, quanto à pincelada, quanto ao detalhamento – que fizeram de Velá-

zquez o artista mais admirado de um certo momento da História. Centralizada em As 

meninas, a leitura de Gombrich estabelece que “Velázquez capturou um momento real, 

muito antes da invenção da câmera”, porque, ao contrário da prescrição então corrente, 

que apregoava a composição artificial de uma cena estática para o retrato, visto sob um 

único plano, o artista espanhol optou por espalhar diferentes personagens em perspec-

tiva, em movimento, enquanto praticavam ações cotidianas. 

 

Qual é exatamente o significado disso tudo? [...] Talvez a princesa tenha sido trazida à 

presença do rei e da rainha a fim de aliviar-lhes o tédio enquanto posavam, e um dos 

dois comentou que ali estava um tema digno do pincel de Velázquez. Como as palavras 

ditas pelo soberano são sempre recebidas como ordens, talvez devamos essa obra-prima 

a um desejo passageiro que apenas Velázquez poderia transformar em realidade. (GO-

MBRICH, 2013, p. 312)  

 

 



 

132 

 

 

Figura 6: As meninas (1656), de Diego Velázquez 
 

Gombrich enfatiza que a habilidade de Velázquez para reconfigurar a norma es-

tética dos retratos é, inclusive, mais abrangente que a beleza única de As meninas. Ao 

descrever a pintura do príncipe Filipe, o Próspero, o autor ressalta que, à primeira vista, 

não há nada que chame a atenção. Mas somente à primeira vista: porque o uso do ver-

melho, do cinza e do branco constroem uma “harmonia única”, assim como a composição 

lateral do cachorro sobre a cadeira vermelha – e são esses os elementos do plano de ex-

pressão que acabam por emergir sobre os demais, ainda que apresentados com discrição. 

A diferença entre o retrato do príncipe Felipe e As meninas é, nesse caso, quanto 

à força da subversão, que se reflete no contraste entre a composição englobante (e arre-

batadora) de As meninas como rejeição de múltiplos códigos da norma estética e a sutil 

organização cromática da pintura sobre o jovem príncipe. A primeira provoca instantâ-

nea reação, enquanto a segunda demanda certo repouso, certa exegese. Não por acaso As 

meninas obtém hoje reconhecimento internacional como uma das pinturas mais impor-

tantes de todos os tempos. 
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Figura 7: À esquerda, Infante Felipe, o próspero (1659), de Velázquez; à direita, O casal Arnolfini (1434), 
de Jan Van Eyck 

 

Da mesma forma, manifestam-se latentes em ambas as obras a demarcação de 

um passado ao qual não se escapa, mas que se procura remodelar. Gombrich compara a 

reprodução de Velázquez do cachorro que acompanha o príncipe Felipe com o cão repro-

duzido por Van Eyck, duzentos anos antes, no retrato O casal arnolfini – pintura que 

retém inúmeras equivalências com As meninas, inclusive quanto ao estabelecimento da 

perspectiva espacial, à ilusão de ótica (o espelho ao fundo) e à integração de um cachorro 

à cena pictórica. Mas, enquanto Van Eyck se esmera em recuperar cada pelo do animal, 

Velázquez se debruça sobre “capturar sua impressão mais geral”, de forma que, inclusive, 

pareça ao espectador que o cachorro do artista espanhol é “mais peludo e natural que o 

de Van Eyck” (idem, p. 312-313). 

Em ambos os comparativos analisados por Gombrich – o retrato de Velázquez vs 

o gênero retrato enquanto norma estética; a reprodução de cachorros em Van Eyck e no 

pintor espanhol –, a diferença que se observa nas obras de arte advém de indissociável 

pareamento entre oposições históricas, de negações frente a práticas bem estabelecidas 

e reconhecíveis. Monstros que rejeitam e relembram a existência de fósseis. O compo-

nente fundamental de demarcação das práticas enquanto norma é a propagação não ape-

nas espacial, como referência de ethos para coletividades, mas o plano em que essa pro-

pagação se faz possível: o tempo. 

Assim, quanto às formas de vida, é pela prolongação temporal que ocorre a dis-

persão espacial de uma prática, até que, em certo limite, essa prática adquira estabilidade 

de penetração sobre os grupos sociais em que se insere. Notadamente, a exemplo do que 

esmiuça Fontanille (2015, p. 178-181), o tempo do discurso e da semiose jamais deve se 
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confudir estritamente com o tempo da cronologia histórica, embora ambos estejam en-

trelaçados na gestão das grandezas semânticas que afetam os sujeitos. Pelo ponto de vista 

social, a despeito da dimensão histórica e espacial em que os acontecimentos coletivos se 

sucedem, igualmente o tempo – e o espaço – é suscetível a mudanças, acelerações e de-

sacelerações; interrupções e retomadas. 

Ao descrever a formulação mítica do tempo enquanto jogo entre a memória, a 

crença e o advir do futuro, Fontanille chega à concepção de tempo social: para o autor, 

é a instância temporal que comporta (p. 180) “as normas de regência do tempo da expe-

riência coletiva”, que é predefinido pelas práticas da coletividade, e o “tempo da existên-

cia individual”, no qual o sujeito se faz sujeito conforme as normas coletivas que o ante-

cedem. Quanto mais aderente e regulado o sujeito, em um grupo social, mais equivalente 

é o tempo da existência coletiva e o tempo da experiência individual, e, portanto, maior 

o reconhecimento pelo sujeito do tempo social a que está submetido. 

Entretanto, uma lacuna do desenvolvimento de Fontanille é a ausência de uma 

releitura dos arranjos temporais a partir da perspectiva das sociedades, dedicando-se às 

articulações figurativas que sobressaem sobre os sujeitos, quando na experiência semió-

tica (idem, p. 184-185). Anteriormente à enunciação, com as formas de vida in absentia, 

competitivas e reguladoras entre si, existem dois movimentos possíveis ao tempo social, 

enquanto incorporado pelo sujeito: a reprodução e a rejeição. A fratura despertada por 

Velázquez com As meninas fez do artista espanhol o primeiro nome da pintura europeia 

por algum período, no instante de recepção da obra pelas escolas e sociedades do conti-

nente. A ousadia estética de Velázquez na reconfiguração das normas do retrato ocupou 

por inteiro o espaço de percepção semiótica (ou seja, com valor de absoluto) do cenário 

artístico e suspendeu a valência do inteligível, demarcando um instante único, sem co-

meço e sem fim, no paroxismo próprio do acontecimento tensivo. Um choque, um im-

pacto. O quadro emergiu como uma nova grandeza que ressignificou as estruturas nor-

mativas anteriores e, no momento do reconhecimento como uma originalidade inesca-

pável, iniciou longo processo de solidificação como norma posterior, produzindo herdei-

ros, imitadores e admiradores. Converteu-se em escola. 

À luz dos processos históricos, esse percurso é intrincado. O artista espanhol des-

frutava de amplo respeito entre os aristocratas e a elite cultural da Espanha, que muito 

dialogava e interagia com a elite de outras nações e com os grandes nomes de escolas 

contemporâneas, como a italiana e a flamenca. Havia homogeneidade entre as referên-

cias artísticas da Europa continental. E Velázquez, na condição de pintor oficial da rea-

leza espanhola, estava em posição central como mestre da pintura, financiado e respal-

dado pelos detentores do capital cultural e econômico do país. 
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Essa posição central na semiosfera hispânica do século XVII deu a As meninas 

ampla possibilidade de influência e repercussão. Sob a imediata chancela dos segmen-

tos da sociedade que controlavam o poder cultural e econômico, a revolução estética 

do quadro de 1656 “desobedece” o raciocínio de Lotman de que, entre os espaços de 

inovação e regularidade (as periferias, na fronteira das semiosferas, e o centro), iden-

tificam-se equivalências entre classes dominantes e dominadas – argumento que o au-

tor aborda (1999, p. 35-36), mas não chega a ratificar ou desdobrar. Essa equivalência 

(divisão de classes) é identificável nas sociedades não como oposição binária entre nú-

cleos sociais, mas a partir de relações de força. Ao construir uma periferia interna ao 

centro, Velázquez recebeu, em retorno, a possibilidade de rápida divulgação nos espa-

ços sociais, em pouco tempo, e as condições necessárias para que As meninas se forta-

lecesse como novo cânone artístico. 

 

4.3 De lavar a alma 

 

  O exemplo a partir de Velázquez e da pintura ilustra ponto importante da con-

traposição entre o tempo e espaço do sentido e o tempo e o espaço das sociedades, assim 

separados pelo argumento deste capítulo. Pela ótica tensiva, em nada difere, para o su-

jeito no campo de presença, a experiência sensível do primeiro olhar em As meninas e o 

impacto assustador de se assistir – para ficar entre espanhóis – Um cão andaluz, de Luis 

Buñuel e Salvador Dalí, inaugurador do surrealismo no cinema. São dois acontecimentos 

definidos pela ruptura concessiva com uma continuidade semiótica, e, no tempo e no 

espaço, identificados pela concentração, pelo fechamento e pela brevidade. O aconteci-

mento, contudo, se propaga e se solidifica socialmente, como cânone, a partir de diferen-

tes engajamentos, que são modulados pelas relações de força inerentes à enunciação e 

pela posição do enunciado frente às muitas coletividades que detêm graduais níveis de 

capital cultural e econômico. Um acontecimento só se faz canônico (e, logo, implicativo) 

porque ocorrem movimentos de expansão e perpetuação sobre grupos sociais – e esses 

movimentos dependem das estratégias enunciativas do objeto e, igualmente, da adesão 

de setores posicionados para expandi-los e perpetuá-los. 

 A emergência específica do acontecimento, desdobrada pelas regras do modelo 

de Zilberberg, é única enquanto origem elementar do processo de negação, por parte do 

sujeito, das práticas sociais e das formas de vida predominantes da existência em socie-

dade. Tal sujeito, eternamente suscetível à sensibilização ou à moralização, é em último 

patamar o catalisador isolado, solitário, individual de qualquer proposta de subversão de 

uma norma consolidada, e é a partir dessa subversão que o contínuo de articulações im-

plicativas e regulares se vê desfeito, cedendo lugar à novidade. 
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A negação é a etapa necessária para se poder afirmar outros valores; é portanto o meca-

nismo de uma reabertura de possibilidades, de um relançamento do devenir e da diver-

sidade de axiologias. É a porta aberta ao estranho e à alteridade. Ao se pôr contra as 

formas socializadas do dever (necessidade, obrigação, norma ou regra), o belo gesto 

anula, de fato, o efeito de suspensão e de fixação próprio do dever. Ele [o belo gesto] 

abre novamente o devenir e a diversidade de possíveis, e o fazendo propõe, ao inverso, 

um sujeito do querer. (FONTANILLE, 2015, p. 73; grifos do autor) 

 

 Ainda que incentivado pela família real a fazer uma obra diferente (segundo es-

pecula Gombrich), com os recursos financeiros e a chancela artística necessários para 

experimentar uma criação pictórica inovadora, e superdotado de condições sociais para 

adquirir sanção positiva quando confrontado pela reação do público, Velázquez, ao con-

ceber As meninas, é sobretudo agente de si mesmo como realizador de um querer que se 

sobrepõe a um dever. Não escapa a Mukarovsky (1970, p. 53-53) que, na produção de 

uma norma estética, é importante que a liberdade de articulação entre normas e o poder, 

conferido ao artista, de modificá-las sejam exercidos na sociedade – que confere um po-

der fazer ao sujeito e autonomia entre as normas sociais, culturais e estéticas, de modo 

que seja fácil a constante renovação de estratégias de expressão. Velázquez foi favorecido 

pelas circunstâncias, mas isso não anula a audaciosa escolha modal por escapar da orga-

nização regularizada das manifestações artísticas. 

 Fontanille (2015, p. 79) afirma que o belo gesto – a negação do sujeito versus a 

sociedade, com a sobreposição de uma ética intransitiva a uma moral transitiva – asso-

cia dois elementos: a emergência, de natureza tensiva, e a individualidade, de natureza 

actorial. O indivíduo, ao promover uma nova grandeza semiótica, de conteúdos articula-

dos, de forma inesperada, a um plano de expressão, sempre inaugura uma forma de vida, 

porque apresenta um novo conjunto de efeitos de sentido apreensíveis enquanto integra-

dos em coerência interna, a partir do enunciador original. O que permitirá a essa nova 

forma de vida a replicação, dispersão e aceitação pelo coletivo é a conjunção com forças 

sociais manipuladas a reconhecê-la como válida e digna de solidificação. 

 Na realização do belo gesto, há de se reconhecer algumas questões. Em primeiro 

lugar, uma limitação: vem de Semiótica das paixões o entendimento de que compete ao 

indivíduo, e apenas ao indivíduo, a experiência pela sensibilização, e que é inerente à 

própria condição humana o anseio quase angustiado pela ruptura, em qualquer mo-

mento da vida, porque nenhum sujeito consegue viver para sempre rumo à completa 

anulação da percepção sensível. Portanto, a subversão é subjacente à existência; esta pes-

quisa admite como verdadeiro esse postulado, até porque rediscuti-lo abre a necessidade 
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de profunda imersão em leituras filosóficas que não se aplicam ao atual desenvolvi-

mento, e não há, na opinião deste autor, nenhum motivo para fazê-lo, dada a notável 

coerência metodológica e epistemológica que perpassa a semiótica desde a origem. Essa 

pesquisa já perpassou, esmiuçou e retificou as contribuições filosóficas e fenomenológi-

cas que sustentam o postulado – que é aceito, dessa forma, como ponto de partida para 

o estudo sobre o sujeito e a relação com o sentido. 

 Em segundo lugar, admite-se uma discordância quanto a Fontanille ao esboçar o 

belo gesto como instância única de emergência do acontecimento e da ruptura. Menos 

pelo argumento do autor e mais pelos problemas decorrentes do uso da expressão “belo 

gesto” com base nos valores usuais e reconhecidos da concepção semântica de beleza, 

reiterados em Formes de vie. Fontanille assume o belo gesto como uma ação, por parte 

do indivíduo, de negação da moral transitiva que prevalece sobre o espaço semiótico em 

que o gesto se insere. Esse ato de insubordinação é reiteradamente descrito pelo autor 

como uma expressão de beleza do predomínio do indivíduo sobre a sociedade; no en-

tanto, o belo gesto só é belo com base no ponto de vista exclusivo do indivíduo, mas não 

necessariamente demarca um gesto de beleza pelo olhar da sociedade. A ética intransi-

tiva pode perfeitamente despontar, para as coletividades, como horror – por exemplo, 

com a promoção axiológica de um valor eufórico que, para o coletivo, é inaceitável, como 

a promoção de ideais de supremacia racial, profundamente disfóricas para a sociedade, 

mas abraçadas sob o ponto de vista relativo do sujeito intransitivo. Há diferenças entre 

o belo gesto promovido por Velázquez, cujos valores axiológicos não conflitavam com os 

aceitos pela sociedade da época (e por isso a inovação é autorizada a sobreviver), e a 

instauração de uma forma de vida repulsiva. 

 São as manifestações de atos individuais (os belos gestos) – e as correspondentes 

relações com os grupos sociais, que modulam a aceitação – o objeto central de estudo 

desta pesquisa, identificados com as etapas de fratura e renovação do cânone. Cada etapa 

objetiva mensurar, sob a luz da semiótica tensiva e das formas de vida, um protótipo 

específico da quebra com as práticas regulares, em determinados estágios de descons-

trução: da ruptura inicial à posterior reiteração de uma estratégia inovadora.   

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Análise dos objetos 
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Que das trevas se faça a luz 

 

Je m'ouvrais pour la première fois  
à la tendre indifférence du monde 

Albert Camus 

 

 

O Southern Poverty Law Center é o principal órgão independente de mapeamento e iden-

tificação de grupos de ódio nos Estados Unidos. Anualmente, a instituição divulga bole-

tins elaborados sobre a atuação desses grupos no país54 – e, para além de mapeá-los e 

identificá-los no espectro geográfico dos EUA, o centro interpreta uma detalhada base 

de dados sobre as diferenças e semelhanças entre os grupos, no que se refere ao alvo de 

ódio preferencial.  

Atualmente, há dez categorias estabelecidas pelo SPLC para o recenseamento dos 

grupos de ódio em solo americano, com cinco (metade) de explícito foco na defesa de 

valores associados à supremacia branca: neonazistas; defensores da independência dos 

estados confederados do Sul dos EUA; skinheads de mote racista; favoráveis ao nacio-

nalismo branco (o SPLC define-os de forma abrangente, contemplando quaisquer cole-

tividades que advoguem a institucionalização do privilégio de valores culturais e religio-

sos de etnias caucasianas frente às demais); membros da Ku Klux Klan, seita que emergiu 

pela primeira vez em 1865 (SPLC, 2011, p. 4) no coração dos estados sulistas derrotados 

na Guerra de Secessão e, em diferentes momentos do século XX, vivenciou períodos de 

larga expansão – inclusive política – e quase desaparecimento. 

Se no que se refere à promoção de discursos de ódio contra grupos não brancos 

as cinco categorias se equivalem, há notáveis diferenças quanto aos fins, aos objetivos e 

à organização estrutural de cada categoria. Muitos subgrupos da Ku Klux Klan não se 

alinham à ideologia nazista, e a elaborada figurativização dos “cavaleiros” da KKK não é 

perpetuada por coletividades voltadas à preservação do ideal racista de segregação – que 

é definidora do separatismo dos estados confederados do Sul. Existe, sob a divisão crite-

riosa do Southern Poverty Law Center, uma oposição de isotopias, com a presença (ou 

não) de certos elementos figurativos e valores considerados eufóricos ou disfóricos como 

necessária para a definição do pertencimento de cada grupo a uma categoria. E a enti-

dade opta por não elencar um grupo como integrante de mais de uma categoria, ainda 

que haja sobreposições e equivalências entre determinadas organizações – assim, realiza 

o processo de identificação com base nos elementos predominantes de ódio. 

                                                           
54 O boletim encontra-se disponível em: https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2017/year-
hate-and-extremism. Acesso em 22 de setembro de 2017. 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2017/year-hate-and-extremism
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2017/year-hate-and-extremism
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Em 1999, o SPLC identificou 457 grupos de ódio nos EUA. Esse número cresceu 

de forma constante até 2011, quando houve o reconhecimento de 1018 coletividades, e 

depois decaiu abruptamente até 2014, quando havia, no censo de ódio da entidade, 784 

grupos em atividade no país. Porém, o recrudescimento da extrema-direita no plano po-

lítico mainstream dos Estados Unidos desde 2015, que coincide com a emergência de 

Donald Trump como presidente eleito, em 2016, foi acompanhado de novo aumento nos 

grupos de ódio – no mais recente relatório do SPLC (2016), são 917 as agremiações ati-

vas, com a categoria de maior crescimento proporcional no número de grupos, nos últi-

mos anos, sendo a de coletividades de ódio contra muçulmanos (34 em 2015, 101 em 

2016 – aumento de 197% em apenas um ano). Em 2010, havia menos de dez grupos anti-

muçulmanos nos EUA – ou seja, em seis anos, o aumento foi superior a 900%.  

 

Gráfico 4: evolução do número de grupos de ódio identificados pelo Southern Poverty Law Center nos Es-
tados Unidos, 1999-2016. 

 

 Sob o ponto de vista quantitativo, a categoria com mais grupos de ódio em 2016 

é a que contempla as organizações voltadas à defesa do separatismo negro55, com 193 

(21% do total de 917 grupos). Entretanto, a soma das cinco categorias de explícito matiz 

supremacista branco equivale a 49% do total (450 grupos), sem considerar grupos que 

advogam valores nativistas e religiosos fundamentados em uma concepção de herança 

cultural dos povos caucasianos que emigraram aos Estados Unidos – como os grupos 

anti-LGBT e favoráveis à reintegração institucional do Estado com o cristianismo. 

                                                           
55 Descrição disponível em: https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/black-separatist. 
Acesso em 22 de setembro de 2017. 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/black-separatist
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 A metodologia empregada pelo Southern Poverty Law Center não permite, sob o 

mesmo ponto de vista quantitativo, estimar com precisão se o aumento de grupos de ódio 

representa um aumento de membros ou uma maior fragmentação dos grupos. É difícil 

calcular o número preciso de integrantes de organizações como a Ku Klux Klan, que não 

possui uma liderança centralizada e convive com disputas internas e distintas orienta-

ções e subgrupos em confronto político. Boletim da Anti-Defamation League56, entidade 

dedicada, assim como o SPLC, ao combate à intolerância, em especial contra o antisse-

mitismo, aponta a atividade, entre janeiro de 2016 e junho de 2017, de 42 grupos – mui-

tos atuando de forma independente – vinculados à KKK em 22 estados, com o Mississípi 

(estado mais pobre dos Estados Unidos e geograficamente localizado no Sul do país) con-

centrando o maior número de grupos: cinco. 

 O mesmo boletim identifica cerca de 3 mil afiliados à Ku Klux Klan, com a maior 

parte dos grupos dotados de menos de 25 integrantes, fora algumas agremiações que, 

mais organizadas, contam com centenas de membros. O documento da ADL constata 

ainda o crescimento da unificação do ódio entre supremacistas, com 40% dos grupos 

“promovendo uma ideologia Klan preenchida por crenças neonazistas” (2017, p. 4). Tal 

estratégia de unificação entre pequenos grupos extremistas é vista, pela entidade, como 

uma resposta ao aumento da participação de minorias na população americana e à in-

tensificação do debate público sobre a violência policial contra a população negra, em 

especial após o surgimento do movimento Black Lives Matter e a ampla divulgação de 

assassinatos de jovens negros em casos de abuso de forças de segurança – como a morte 

do rapaz de 18 anos Michael Brown, em 2014, no Missouri, e, no mesmo ano, na cidade 

de Nova York, de Eric Garner, de 43 anos, sufocado – a frase “I can’t breathe (Não con-

sigo respirar)”, gravada em vídeo no momento da abordagem policial, se converteu em 

símbolo do Black Lives Matter. 

 

5.1 Rejeição global 

 

 No plano das estatísticas, vem diminuindo o número de crimes associados ao ódio 

racial nos EUA: em 2000, de acordo com dados do FBI57, houve 3.884 incidentes cuja 

motivação racial foi contra negros, especificamente. Em 2015, foram 1.745 (queda de 

55%). No entanto, a maior amplitude do debate sobre racismo sistêmico, em especial 

pelo uso de redes sociais, repôs a questão da intolerância contra negros no centro da 

cobertura da imprensa e da discussão de políticas públicas dos Estados Unidos, durante 

                                                           
56 Disponível em: www.adl.org/sites/default/files/documents/CR_5173_Klan%20Report_vFFF2.pdf. Acesso em 22 
de setembro de 2017. 
 
57 Dados anuais desde 1995 disponíveis em: https://ucr.fbi.gov/hate-crime. Acesso em 22 de setembro de 2017. 

http://www.adl.org/sites/default/files/documents/CR_5173_Klan%20Report_vFFF2.pdf
https://ucr.fbi.gov/hate-crime
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a corrida eleitoral que culminou com a eleição de Trump – o número de grupos que de-

fendem o separatismo negro quadruplicou desde 2000. A resposta das coletividades pró-

supremacia branca, com a unificação de segmentos separados, culminou, de forma mais 

acintosa, em uma expressiva marcha na cidade de Charlottesville, na Virgínia, de 11 a 12 

de agosto, que resultou em dezenas de feridos em confrontos e na morte de uma mani-

festante antirracismo, Heather Heyer, de 32 anos, por um jovem de 20 anos que viajou 

de Ohio para a passeata supremacista: James Alex Fields. 

 

 

Figura 8: Em Charlottesville, a bandeira do Nazismo lado a lado com bandeiras dos estados confederados 
do Sul, segregacionistas / Crédito: Andy Campbell (Huffington Post) 

  

A extensa cobertura dos maiores veículos de comunicação internacionais mostra a natu-

reza heterodoxa dos grupos que se uniram no rally “Unite the Right”, cujo motivo inicial 

foi protestar contra a remoção da estátua do general Robert E. Lee, comandante do exér-

cito separatista na Guerra de Secessão, de uma praça da cidade. Partidários do segrega-

cionismo sulista, estudantes universitários, grupos antissemitas, afiliados à Ku Klux Klan 

e neonazistas se fundiram em blocos de figurativização complementar – de um lado, ho-

mens brancos vestidos em verde, celebrando as forças armadas como uma fonte de iden-

tidade nacionalista; de outro lado, skinheads em preto, com altos coturnos e ostentando, 

orgulhosos, fuzis e camisas com inscrições de apologia à violência; mais à frente na mar-

cha, como se estivessem em defesa da falange, dezenas de pessoas protegidas por escudos 

com os mais diversos símbolos: reproduções da SS, a polícia do nazismo; insígnias e em-

blemas de grupos supremacistas das cadeias americanas; ícones celtas incorporados 
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como referência de unificação ariana. Todos sobrepostos por bandeiras em preto, ver-

melho e branco com a suástica de Hitler; e dos históricos capuzes brancos da Ku Klux 

Klan, inconfundíveis. 

 

 

Figura 9: Faixa de grupo associado à Ku Klux Klan, com homens ao fundo vestidos com o capuz branco 
prototípico do grupo racista / Crédito: Jackson Landers (Rewire News) 

 

A marcha em Charlottesville, paradigmática quanto à manifestação unificada do 

ódio racial, com maior impacto que qualquer outra demonstração – seja nos EUA, seja 

em qualquer outro país democrático – recente do gênero, é particularmente relevante, 

sob o ponto de vista semiótico, pelo amplo desenrolar de isotopias em reiteração do que 

atualmente representa a supremacia branca. A profusão de figuras do extremismo e o 

discurso direcionado às minorias – além de negros, hispânicos, homossexuais, judeus, 

muçulmanos e imigrantes – permitiram, da mesma forma, uma unificada condenação 

por parte de autoridades políticas e instituições de destaque, como a ONU. As maiores 

revistas do planeta, em uníssono, publicaram capas de ênfase crítica à postura muito 

pouco convincente de Donald Trump de condenação à passeata de extrema-direita. Os 

chefes de estado dos países mais poderosos do Ocidente, como Emmanuel Macron, da 

França, e Angela Merkel, da Alemanha, fizeram ácidas declarações de repúdio. Astros de 

Hollywood e estrelas do esporte atacaram Trump no Twitter e no Facebook. Todas as 

principais empresas de mídia internacional, e muitos dos maiores conglomerados da 

economia mundial, se opuseram de forma oficial à plataforma de ódio dos protestos. 
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Figura 10: Mosaico de capas de revistas após a marcha em Charlottesville: em sentido horário, 1) capa da 
inglesa The Economist; 2) capa da revista estadunidense Time; 3) capa da revista estadunidense The New 

Yorker; 4) capa da revista alemã Der Spiegel 

 

Três das quatro capas apresentadas fazem um bem-sucedido uso da imagem de 

Trump para criticá-lo como perpetuador do discurso racista, lançando mão do icônico 

capuz branco da Ku Klux Klan como elemento central de reiteração da intolerância. No 

que se refere à The Economist e à The New Yorker, com uma equivalência eidética – ou 

seja, associada à forma – como referência de um desencadeador de isotopia beneficiado 

pela igualdade, no plano de expressão cônico, entre o capuz e duas figuras próprias da 
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continuidade: a vela de um barco e o megafone. Em ambas, a ação de Trump permite o 

sucesso da narrativa racista – é o presidente que sopra a vela e usa o megafone da KKK, 

como ator central de um objeto único: a dispersão – seja pela metáfora da continuidade 

espacial (o barco que segue o rumo), seja pela continuidade discursiva, conferindo voz a 

grupos que, por décadas, se mantiveram à margem do debate mainstream nos EUA. 

A capa da Der Spiegel opta por diferente abordagem do mesmo tema e empresta a 

prática histórica dos membros da Ku Klux Klan para equiparar Trump a um afiliado – ao 

colocá-lo sob o capuz que esconde o rosto dos defensores da supremacia branca, de forma 

que seja possível identificar o presidente na capa pela figura da roupa, com uma adição 

textual ácida: “A verdadeira face de Donald Trump”, em branco sobre o fundo de preto 

absoluto. A Time, dentre as capas apresentadas, é a única que se esquiva de reproduzir 

Trump na capa, optando por outra figura da intolerância para abordar a intensificação do 

ódio nos Estados Unidos. Também, contudo, com uso sagaz de uma equivalência associada 

à forma – o hasteamento de uma bandeira e a posição da saudação nazista, com o braço 

direito erguido em ângulo superior a 90 graus. Essa igualdade contempla o confronto de 

duas figuras representativas de conceitos opostos, sob a perspectiva de valores ocidentais: 

a bandeira estadunidense, concentradora da noção abstrata de democracia, e, ao fundo, o 

autoritarismo, materializado pelo coturno, pelo cabelo escuro, ao modo usado por Hitler, 

e pela saudação. Ocupando único espaço, os dois sistemas políticos opostos se mesclam. 

O impacto das capas deriva da progressiva sedimentação de certos ícones como 

representativos da temática do ódio sob uma esfera de homogeneidade cultural. A suás-

tica, o capuz branco, a indumentária nazista e a imagem de Hitler detêm o poder de sin-

tetizar, com elevado alcance, diversos conceitos hoje amplamente reconhecidos como 

disfóricos: o racismo; o segregacionismo; a antidemocracia. O fato de os principais veí-

culos midiáticos reiterarem essa rejeição à intolerância é significativo: diz Fontanille 

(2015) que, na reconstrução dos espaços discursivos da contemporaneidade, em especial 

por conta do advento da internet e das redes sociais, os grupos midiáticos precisam de 

uma estratégia universal de promoção de valores e construção narrativa, que acople as 

pequenas diferenças em um fazer enunciativo integrado e abrangente, de forma que, na 

gestão do contrato fiduciário/veridictório com os mais diversos perfis de enunciatários, 

nenhum valor predominante seja julgado como negativo pelos coletivos.  

  

5.1.1 Os cavaleiros do apocalipse 

 

Tal adoção abrangente de um ponto de vista midiático/cultural antirracista se de-

senvolveu ao longo de muitas décadas, desde o fim do século XIX. O filme do cinema 

mudo de maior sucesso, O nascimento de uma nação, de 1915, de D. H. Griffith, lança 
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como base narrativa uma premissa oposta: inspirado no livro segregacionista de T. H. 

Dixon, The Clansmen, o longa de Griffith descreve como desastre a derrota dos sulistas 

na Guerra de Secessão, instaurando os recém-nascidos cavaleiros da Ku Klux Klan sob a 

ótica do heroísmo e da restauração da ordem e da civilidade nas regiões destituídas da 

força econômica da escravidão. 

 Na época, relembram Bordwell e Thompson (2009, p. 74), com o movimento de 

promoção dos direitos civis em ascensão nos Estados Unidos, houve protestos pelo país 

e campanhas de boicote à exibição do filme organizadas por entidades como a National 

Association for the Advancement of Colored People (NAACP), fundada em 1909. Sob o 

ponto de vista do desenvolvimento da narrativa cinematográfica, a obra de Griffith é con-

siderada pioneira e muito influente, e o alto valor estético da produção “fez com que [o 

filme] fosse ainda mais eficaz como propaganda racista” (ibidem). E, no fim, apesar das 

críticas de jornais e da oposição de grupos antirracismo, mantiveram-se intocadas as exi-

bições de O nascimento de uma nação – as leis dos EUA no período proibiam que negros 

e brancos fossem aos mesmos cinemas –, com recorde de bilheteria58. 

 Tornou-se impensável, na estrutura corporativa de Hollywood no século XXI, o 

lançamento de um filme abertamente favorável a políticas de segregação, e o impacto de 

posicionamentos críticos ao predomínio de um starsystem de homens brancos se faz 

amplamente reconhecido pela indústria: em 2015 e 2016, nenhum ator ou atriz negros 

receberam indicação a um Oscar de atuação, e a campanha #oscarssowhite, mobilizada 

principalmente via Twitter, suscitou mudanças administrativas na Academia e protestos 

até durante a cerimônia de premiação. A noção ampla de aceitação a políticas públicas e 

culturais de privilégio institucional a brancos perde força, ao longo do século XX, com 

atos de governo, como a sanção de leis de direitos civis nos EUA e o fim do Apartheid na 

África do Sul, em 1994, e com iniciativas de entidades de atuação global e influentes na 

gestão de práticas sociais, como a ONU59. 

 

                                                           
58 Contam ainda Bordwell e Thompson (2009, p. 74) que Griffith se surpreendeu com o impacto negativo de O 
nascimento de uma nação (e com o impacto propagandístico para a segregação racial) e, para se redimir, no ano 
seguinte, filmou o épico Intolerância, que mostra quatro narrativas históricas de opressão – na Babilônia; a cruci-
ficação de Jesus Cristo; o Massacre de São Bartolomeu, na França do século XVI; a luta operária de classes no 
século XX, nos Estados Unidos. Também o autor desta pesquisa recomenda Flores partidas, de 1919, de Griffith, 
que retrata um imigrante chinês, em Londres, como o herói protetor de uma jovem branca que sofre com a vio-
lência do pai. É um dos primeiros filmes da História do cinema a abordar euforicamente, mesmo que de forma 
sutil, um romance interracial. 
 
59 Em 2001, a ONU realizou seminal conferência em Durban, na África do Sul, com o objetivo de homologar práti-
cas de combate ao racismo em âmbito mundial. Cinco anos depois, a organização instaurou o Conselho de Direi-
tos Humanos, destacado ao combate ao preconceito racial e à proteção das garantias fundamentais de exilados, 
refugiados e demais populações ameaçadas por políticas militares, religiosas ou legais. Detalhes da conferência 
de Durban são encontrados em: http://www.un.org/en/letsfightracism/pdfs/United%20against%20Racism_En-
glish_web.pdf. Acesso em 22 de setembro de 2017. 

http://www.un.org/en/letsfightracism/pdfs/United%20against%20Racism_English_web.pdf
http://www.un.org/en/letsfightracism/pdfs/United%20against%20Racism_English_web.pdf
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Figura 11: Pôster de divulgação de O nascimento de uma nação, em 1915, com o cavaleiro da Ku Klux Klan 
em destaque, sobre o cavalo coberto por uma malha branca 

 

Clair e Denis (2015), ao descreverem o campo de estudos, dentro da Sociologia, 

dedicado à compreensão sobre o racismo, destacam a nítida diferença entre a aceitação 

das sociedades ocidentais, em geral, do preconceito racial como negativo e a persistente 

verificação de diferenças socioeconômicas entre negros e caucasianos – por exemplo, no 

âmbito do sistema criminal (racial bias), objeto de críticas pelo Black Lives Matter. Há, 

segundo os autores (2015, p. 859), a necessidade de contínuo estudo sobre, dentre outros 

assuntos, a verificação de “progressiva queda na verificação de atitudes racistas”, mas 

sob o foco da restrição, por parte das pessoas, em manifestar publicamente posiciona-

mentos que são socialmente condenáveis – e podem acarretar sanções jurídicas. No Bra-

sil, apenas em 1989 o crime de racismo adquire, objetivamente, a forma da lei60, deter-

minando quais punições e práticas definem o ato ilegal de preconceito. Ou seja: sob a 

chancela do Estado e de grupos e instituições de amplo alcance cultural, o discurso de 

segregação passa a ocupar um plano periférico, não sendo aceito como dominante ou 

                                                           
60 Texto da legislação disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm. Acesso em 22 de se-
tembro de 2017. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm


 

148 

reconhecido como válido, e manifestações discursivas que ferem esse reconfigurado sis-

tema de valores são amplamente rejeitadas. Torna-se disfórico o “orgulho branco”. 

Entretanto, o agravamento do debate racial e o intenso escrutínio da imprensa e 

do poder público, em diferentes países, em repúdio a noções de supremacia reposiciona-

ram a questão do racismo como central, inclusive, a outros debates públicos, como eco-

nomia e segurança pública. No Brasil, entre 2014 e 2015, aumentou em mais de 4 mil por 

cento o número de denúncias ao Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos do Mi-

nistério da Justiça61. Isso não significa, obrigatoriamente, aumento no volume de crimes 

raciais – em virtude de subnotificações de práticas criminosas. No entanto, denota ex-

pressivo aumento na disponibilidade e na confiança, por parte das vítimas, em questio-

nar atos racistas nos âmbitos público e judicial. 

 

5.2 O processo de desconstrução 

 

A longa narrativa de proeminência, desaparecimento e renascimento do discurso 

de ódio racial-étnico, simbolizada, dentre outros, por atores como Donald Trump e os 

movimentos de extrema-direita dos Estados Unidos (a exemplo da Ku Klux Klan), obe-

dece ao processo geral de emergência, expansão, solidificação e renovação das práticas e 

formas de vida dominantes em grupos sociais. Os valores eufóricos apregoados pelas eli-

tes cultural e financeira dos países democráticos sofreram visceral modificação após as 

duas Guerras Mundiais, pela consolidação de princípios constitucionais de defesa da 

igualdade entre os povos e a promoção de direitos humanos e individuais. 

Conforme apresentado até este momento, entende-se, nesta pesquisa, que 

existe uma relação de dependência entre as estratégias enunciativas que objetivam a 

subversão dos cânones e as condições socioculturais que propiciam a ampliação e con-

versão do subversivo em canônico. Sob a égide das sociedades, apresentam-se os espa-

ços semióticos (as semiosferas) em que repousam as práticas abrangentes e de maior 

influência sobre as coletividades (os centros) e as práticas emergentes e revolucionárias 

(as periferias, que fazem fronteira com as periferias de outras semiosferas); apresen-

tam-se as regras gerais de contato social pela difusão de uma nova manifestação indi-

vidual – uma inovação precisa, via laços fracos, da interlocução com outros grupos 

para que seja divulgada e ultrapasse os limites de uma única coletividade. Quanto mais 

fechado um grupo, mais difícil a propagação e maior a presença de valores de absoluto, 

                                                           
61 Mais informações em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,denuncias-de-racismo-e-injuria-racial-sao-
as-que-mais-crescem-no-disque-100-entenda-os-crimes,10000089629. Acesso em 23 de setembro de 2017. 
 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,denuncias-de-racismo-e-injuria-racial-sao-as-que-mais-crescem-no-disque-100-entenda-os-crimes,10000089629
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,denuncias-de-racismo-e-injuria-racial-sao-as-que-mais-crescem-no-disque-100-entenda-os-crimes,10000089629
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fazendo com que esse grupo seja menos suscetível ao outro, ao estrangeiro e ao dife-

rente. Os laços fracos estabelecem a possibilidade de contato entre grupos e práticas e 

a manipulação coletiva a um crer no pouco provável e, no limite, no inacreditável – 

que emerge do acesso a narrativas diferentes. 

Em adição, apresentam-se as regras gerais de condução dos processos sociais que 

regulam o contato, em dois eixos: o capital cultural e o capital econômico. Os detentores 

de maior capital cultural e econômico residem nos centros das semiosferas, com subdi-

visões entre subgrupos com maior capital cultural que econômico (como a academia) e o 

contrário (como os grandes financistas e empresários). As classes sociais se articulam 

nesse espaço social e semiótico em função da hierarquia de capital global que possuem; 

quanto mais pobre e não instruído sob os parâmetros gerais estabelecidos pela elite, mais 

periférico é um grupo social. Entretanto, é fundamental enfatizar que a concepção do bi-

nômio centro/periferia, em Lotman, é sobretudo de natureza semiótica, porque – no plano 

da linguagem – a estratégia inovadora sempre estará em relação periférica com as estraté-

gias predominantes, uma vez que estas são a norma. Extrapolado esse binômio para a es-

fera social, compreende-se a equivalência, enquanto regra geral, entre os detentores de 

capital global e o posicionamento no centro das semiosferas, uma vez que detêm, igual-

mente, o poder – em uma sociedade relativamente homogênea – sobre os comportamen-

tos e práticas regulamentados e reconhecidos pelos grupos periféricos por um dever ser. 

Portanto, o que confere centralidade a uma prática (e a uma forma de vida) é a 

relação de forças que essa prática exerce sobre as demais, respeitando o princípio de 

concorrência defendido por Fontanille. Essa relação de forças define o que deve e o que 

não deve se fazer socialmente, e em que situações a prática deve se reproduzir ou não; os 

vitoriosos desse jogo vetorial conseguem expandida influência, alcance e repercussão so-

bre os demais, dotados desse atributo de centralidade. Não por acaso, os canais de im-

prensa, de produção cultural e de propagação de discursos, assim como as instituições 

ratificadas pelos contratos jurídicos e coletivos – a classe política, os órgãos públicos, as 

instâncias do Poder Executivo, as universidades – são controladas pelo estrato superior 

da hierarquia de capital global. As redes sociais, quando reproduzem as estruturas hie-

rárquicas das instituições para o ambiente virtual — por intermédio de perfis ou páginas 

pessoais/institucionais que estabelecem forte influência sobre o cidadão, ao interagir 

com este (influenciadores, celebridades, autoridades com elevado alcance de propagação 

de discursos) – despontam como a estrutura social mais recente de reprodução do con-

trole discursivo por essa elite (CASTELLS, 2013). 

Também se apresenta, já com abordagem semiótica, a presença de um compo-

nente aspectual nas relações entre grupos sociais e no reconhecimento de um ponto de 
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vista sobre o que é regular e o que é subversivo. A admissão, pelo sujeito, de um eu reco-

nhecível em uma forma de vida instaura o outro, que lhe parece diferente, estrangeiro. É 

essa oposição que deflagra, para o sujeito, o contraste entre o central e o periférico. Pelo 

escopo geral das sociedades, centros e periferias adquirem alguma estabilidade (axioló-

gica e figurativa) e são articulados pelas relações de força entre si; no entanto, pelo ponto 

de vista posicional do sujeito na enunciação, não necessariamente essas relações de força 

se reproduzem – um indivíduo aderente a uma prática marginal na sociedade, mas de 

respaldo dentro do grupo a que pertence (por exemplo, o seguidor de uma religião não 

majoritária) pode rejeitar o confronto com uma prática desconhecida e que seja ampla-

mente aceita socialmente. Da mesma forma, o que se identifica como dever ser para um 

indivíduo de uma coletividade periférica não precisa se igualar, no âmbito temático-fi-

gurativo, ao promulgado pelas elites principais do capital global. Ou seja: centro e peri-

feria são, no ato semiótico, e em consonância com o pensamento de Lotman, posições 

relativas, ainda que subsumidas por coerções determinadas socialmente. 

 

5.2.1 O tempo e o espaço das subversões 

 

 Quanto ao modelo tensivo, observam-se gradações no comportamento da propa-

gação e recepção de inovações pelas sociedades, em função dos atributos exteriores à 

enunciação e que interferem no processo discursivo. Em recuperação dos argumentos e 

conceitos reiterados anteriormente, é possível sintetizá-los em algumas funções: o atri-

buto de posição (central vs periférico, dentro da semiosfera); o atributo axiológico (valo-

res de absoluto/valores de universo, em grupos fechados vs grupos conectados); o atri-

buto vetorial (capital global forte vs capital global fraco); e o atributo posicional. 

 As múltiplas dinâmicas engendradas pelas variações entre os atributos (semióti-

cos e socioculturais) se organizam, sob a lógica tensiva, com base nas oposições de tempo 

e de espaço no eixo da extensidade, regidas pelos mecanismos enunciativos que demar-

cam a aceleração e a nota tônica das manifestações de sentido. Assim, os limites da difu-

são de uma obra inovadora são, no mínimo, a distensão lenta e gradual, quando o objeto, 

aos poucos, é admitido de coletividade em coletividade e demora a receber a aprovação 

de um influenciador/ator central das semiosferas – nesse caso, o prolongamento espacial 

e temporal da inovação opera em correlação conversa; e, no máximo, com a instantânea 

aceitação por parte de um poderoso chancelador, o que potencialmente acelera muito o 

acento de impacto da inovação.  

O Twitter sintetiza com precisão o desencadeamento de etapas que levam à acele-

ração quase absoluta de entrada de valores no campo de presença dos sujeitos: quando há 
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uma notícia de extrema importância e forte conteúdo emocional, como um atentado ter-

rorista, um assassinato ou a morte inesperada de uma personalidade, a publicação por fon-

tes confiáveis (e nem tão confiáveis), com número alto de seguidores, impulsiona o rápido 

compartilhamento em sequência, e os comentários decorrentes do evento noticiado logo 

ocupam parcela considerável do debate público na rede social, não raro superando milhões 

de postagens, no mundo inteiro, nas poucas horas posteriores à divulgação inicial. 

Para que isso aconteça, muitos fatores são contribuintes: o primeiro é a presença 

de um enunciador de alcance elevado, como um veículo da imprensa tradicional ou uma 

celebridade; esse enunciador precisa deter, com o enunciatário, forte contrato de veri-

dicção, manipulando este a admitir o enunciado como verdadeiro (ou, no caso emer-

gente das fake news, pela falsa ilusão de verdade com base nos valores que o enunciatá-

rio congrega). O enunciado precisa de um componente tônico, que frature a continuidade 

– é diferente a divulgação de um balanço econômico, que acontece regularmente, e um 

acontecimento de natureza singular. O limite exíguo do Twitter, que obriga a condensa-

ção de uma narrativa em 280 toques, favorece, no plano de expressão, o impacto do 

evento singular. E o enunciador precisa que o público se engaje com a postagem, lan-

çando mão, para isso, de estratégias de persuasão. 

Casos dessa magnitude são identificados, no senso comum, por expressões como 

“parou o mundo”, “só se fala disso”, “está em todos os lugares” e afins. A emergência das 

redes sociais como estruturas tecnológicas de rápido contato entre atores do planeta in-

teiro, usadas inclusive pela imprensa para acelerar a produção e veiculação de material 

noticioso, inseriu um anabolizante na projeção discursiva por atores centrais: se, no sé-

culo XVII, o lançamento de uma pintura de Velázquez detinha como público inicial a 

realeza espanhola, espalhando-se aos poucos pelas outras aristocracias europeias, no sé-

culo XXI um atentado a bomba em um país europeu em minutos percorre milhares de 

quilômetros virtuais e se faz conhecido por bilhões de pessoas. 

Nesses casos, ocorre intrincada correlação inversa entre as dispersões pelo tempo 

e pelo espaço das sociedades (por um período limitado, contudo). Quando um lança-

mento artístico marginal é divulgado pela primeira vez, em geral o alcance inicial – uma 

mostra informal, um demo gravado na garagem, um poema publicado em um blog des-

conhecido – é muito baixo; impacta apenas um público reduzido e próximo. A lenta pro-

pagação pelos laços fracos do grupo inicial faz com que, paulatinamente, os demais gru-

pos próximos conheçam a obra de arte, que, para se fazer central e poder se converter 

em cânone, depende da aprovação de um ator de maior imersão entre os centros cultu-

rais ou econômicos: uma gravadora, uma editora, um cientista renomado, a imprensa. 

Portanto, sob o ponto de vista social, os espaços ocupados pela obra se equivalem ao 

espaço tensivo da subversão – o concentrado, pela expansão, vai se fazendo difuso.  
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No entanto, no outro extremo, ocorre o contrário: imediatamente, o aconteci-

mento se propaga por todos os lugares. Ocupa as manchetes dos sites de notícia, as pá-

ginas do Facebook, os grupos de WhatsApp, a conversa entre amigos e os boletins infor-

mativos das TVs. O espaço social concentrado pelo acontecimento é absoluto. Todos os 

indivíduos afetados pela nova grandeza no campo de presença, simultaneamente, en-

tram em estado de choque, afetados pelos efeitos de sentido, incapazes de agir. Apenas 

de sofrer. Ou seja: a despeito da expressiva dispersão espacial do acontecimento pelas 

coletividades, para o sujeito – então multiplicado por milhões, ou bilhões – o espaço ten-

sivo persiste violentamente fechado, porque, no paroxismo do acontecimento, as articu-

lações semânticas da novidade não admitem qualquer mistura, estão no ápice da tria-

gem, e a grandeza ocupa todo o campo de presença, em um tempo assustadoramente 

breve. Quando isso acontece, o espaço social de difusão é inteiramente ocupado pelo es-

paço enunciativo, e apenas com a passagem do tempo, e a naturalização do aconteci-

mento, que o espaço enunciativo se alastra e se faz difuso, mas o espaço social se reduz, 

porque passa a compartilhar de outras narrativas e de outras grandezas semióticas. A 

canonização é imediata. 
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Gráfico 5: Correlação de expansão do tempo e do espaço pela dispersão regular 

Gráfico 6: Correlação de expansão do tempo e do espaço pela dispersão acelerada 
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5.2.2 Quem é o monstro, e o homem, quem é? 

 

A partir da delimitação desses opostos, que condensam a integração entre os parâ-

metros imanentes e transcendentes da estabilização de enunciados inovadores, prossegue-

se por fim à recuperação hipotética, com a definição de etapas, do percurso de subversão 

do cânone – que compreende práticas, objetos, textos, signos e estratégias subsu-

midos por formas de vida estáveis. Esta pesquisa propõe a análise de um objeto especí-

fico para cada etapa do processo, com base nos mecanismos inerentes aos objetos, de plano 

de expressão e de conteúdo, que os fazem oscilar entre o traço semântico subversivo (a 

pequena revolução) e a reiteração do cânone emergente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo semiótico do cânone que primeiro lançou esta pesquisa ocupou o pro-

jeto de mestrado do autor (CALIL, 2014), com o levantamento, a partir da temática da 

escuridão, das diferentes reiterações semânticas a partir de categorias e elementos do 

plano de expressão que se repetem em diversas obras, de distintos períodos históricos e 

com base em suportes variados, como o cinema, a pintura e a publicidade. Com isso, 

procede-se, nesta pesquisa de doutorado, ao estudo detalhado de cada uma das quatro 

etapas acima descritas. Os objetos selecionados para este projeto, em equivalência temá-

tica com os selecionados para o mestrado, também são abordados pela perspectiva da 

escuridão, mas com a reiteração de temáticas com o uso de estratégias de conteúdo e de 

expressão opostas às canônicas, nas quais há predomínio do preto, da ausência de ilumi-

nação e da figurativização da penumbra. 

Nesta pesquisa, as temáticas da escuridão recebem uma cobertura distinta, pelo 

uso de cores claras – em especial o branco –, da exarcebação da luminosidade e da co-

bertura figurativa de temáticas por isotopias contrastantes, de forma que a semiose de-

corre do que é inesperado, até que, em progressão espacial e histórica, mesmo o inespe-

rado adquira uma regularidade, uma coerência na disposição estratégica. Cada etapa 

CANONIZAÇÃO SUBVERSÃO CRISTALIZAÇÃO 

RUPTURA INICIAL: 

quando há uma quebra 

figurativa/estética com 

base na estratégia pre-

dominante 

ESTABILIZAÇÃO: quando uma estra-

tégia insólita se repete em diferen-

tes enunciados, de forma a se iden-

tificar com um autor em específico – 

nesse caso, converte-se em  

identidade autoral diferente da  

referência canônica 

Tabela 3: etapas de descontrução e renovação do cânone 
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desse processo inscreve um objeto de exemplificação e a ilustração de um modelo tensivo 

correspondente, relacionado às estratégias inerentes à obra, ainda que, como já descrito, 

os processos sociais interfiram na propagação e consequente canonização das inovações. 

No mestrado (CALIL, 2014), houve primeiro o estudo minucioso da estabilidade, 

usando como objeto de base a escuridão. Temática abrangente, de amplo escopo se-

mântico e de vasta importância para a cultura ocidental, exacerbada como metáfora bí-

blica: reino das Trevas. Com o propósito de identificar recorrências e similaridades, a 

pesquisa, em lugar de optar por uma única obra para análise, buscou a regularidade em 

muitas obras, já que o cânone é constituído por repetição, observando as abstrações se-

mânticas que, em distintos autores, se encontravam recobertas pela mesma estratégia de 

enunciação. Dentro dos limites de um mestrado, a seleção final de corpus comportou 

cinco objetos principais, com cotejos a outras obras relacionadas, de algum modo, à aná-

lise – seja por identidades de gênero, seja por identidades de plano de expressão, seja 

por identidades de plano de conteúdo.  

 

 O senhor dos anéis: o retorno do rei (2003), adaptação cinematográfica de Peter Jackson 

da obra homônima de J. R. R. Tolkien 

 O jardim das delícias (1490-1510), quadro de Hieronymus Bosch 

 O sétimo selo (1957), filme de Ingmar Bergman 

 Luzes da cidade (1931), filme de Charles Chaplin 

 Duas propagandas do uísque escocês The famous grouse – um cartaz publicitário e um 

anúncio audiovisual 

 

A escolha das obras obedeceu a dois critérios principais – que reaparecem na pro-

posta de tese de doutorado: a diversidade, porque são de séculos, países e escolas dife-

rentes; e a relevância, porque são amplamente reconhecidas e enaltecidas dentro do es-

pectro da cultura ocidental como referências de estética e do cânone. Também houve a 

preocupação em selecionar objetos que, a despeito das identidades, detivessem amplo 

campo de exemplos das diferentes abstrações reveladas pela escuridão: eufóricas, como 

o luxo e a sofisticação; disfóricas, como a morte, a solidão, o mistério e a violência.  

Conceito de difícil definição, a escuridão é analisada sob certos parâmetros – a 

figurativização da noite; a ausência de iluminação em um ambiente; descrição literária 

como metáfora de uma oposição semântica; o uso do preto e de outras cores similares; o 

contraste com o branco e com outras cores claras. Esse recorte da escuridão obedece a 

um propósito – o estudo dos objetos evidenciou repetida associação da ideia abstrata de 
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escuridão às representações detalhadas, de plano de expressão e conteúdo. Também por-

que comporta as definições correntes de escuridão socialmente aceitas, sob a égide da 

cultura ocidental, como é possível identificar em diferentes dicionários62. 

 

5.3 O cânone da escuridão 

 

Before the Beginning, after the great war between  
Heaven and Hell, God created the Earth and  

gave dominion over it to the crafty ape he  
called Man. And to each generation was  
born a Creature of Light and a Creature  

of Darkness... and great armies clashed by night 
 in the ancient war between good and evil.  

There was magic then. Nobility. And unimaginable 
 cruelty.  And so it was until the day that a false 

 sun exploded over Trinity, and man forever  
traded away wonder for reason. 

Carnivàle 

 

 

A origem da atual pesquisa começa na dissertação de Mestrado do autor, entre 2012 e 

2014, com a análise semiótica de diversos objetos acerca das temáticas que são materia-

lizadas pela escuridão – seja a escuridão pela ausência de iluminação, pela oposição de 

cores claras e escuras, em particular o preto, ou pela construção figurativa da noite e da 

sombra. O recorte amplo objetivou contemplar obras de diferentes épocas, que articulam 

distintas linguagens, estabelecendo um parâmetro comparativo da perene reiteração das 

mesmas abstrações, ao longo da História, com o uso de estratégias de plano de expressão 

semelhantes. Em capítulo anterior desta proposta, já houve breve prefácio de apresenta-

ção dos objetos principais; portanto, nesta seção, desdobram-se as conclusões e o racio-

cínio metodológico que, ancorado na reflexão sobre o conceito de formas de vida, deu a 

base do estudo diacrônico. 

 Posto que a construção canônica de objetos, em concordância com uma específica 

cultura, obedece na elaboração do ato enunciativo a um esquema bem aceito socialmente 

de expressão, fez-se necessário encontrar os elementos de repetição em ambos os planos; 

notadamente, o recurso ao semissimbolismo apresentou notável relevância, dado que as 

análises atestaram uma recorrente oposição cromática entre branco e preto para eviden-

ciar um paralelo entre o bem e o mal, e a análise dos objetos, sob o percurso gerativo de 

sentido, acumulou dados da reiteração das temáticas da violência, da solidão, da morte, do 

mistério e da elegância pela escuridão. Na pintura O jardim das delícias, de Bosch63, o 

                                                           
62 LAROUSSE (2013); MERRION-WEBSTER (2014); LONGMAN (2012); AURÉLIO (2012); LEXIKON (2012). 
63 Disponível em altíssima resolução em: http://uploads6.wikiart.org/images/hieronymus-bosch/the-garden-of-

earthly-delights-1515-7.jpg. Acesso em 21 de outubro de 2017. 

http://uploads6.wikiart.org/images/hieronymus-bosch/the-garden-of-earthly-delights-1515-7.jpg
http://uploads6.wikiart.org/images/hieronymus-bosch/the-garden-of-earthly-delights-1515-7.jpg
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painel final, do inferno, exibe evidente contraste com os outros dois da obra, contemplando 

o pagamento cruel de ações de pecado durante a vida humana – o preto, o vermelho-escuro 

e o marrom colorem a imagem de animais assassinos e implacáveis, a destruição física do 

corpo pelo fogo, o sofrimento de artistas, de adeptos do sexo e de guerreiros, além da cor-

rupção da natureza que, nos demais painéis, aparece vívida, luminosa e harmônica.  

 

 

Figura 11: O jardim das delícias, de Hieronymus Bosch (1490-1510) 

 

A violência se repete em análise de cena de O senhor dos anéis – O retorno do 

rei, na qual os nâzgul, espectros do senhor do mal, Sauron, perseguem os cavaleiros de 

Gondor por uma planície. Cobertos por nuvens escuras e inteiramente pretos, os nâzgul 

atacam os humanos, apenas bloqueados pela luz branca do mago branco Gandalf, em 

paralelo cromático que reflete o predomínio inicial do eixo tensivo da intensidade – em 

cortes acelerados e tônicos – até a desaceleração sensível com o sucesso de Gandalf em 

proteger os soldados64. 

 

                                                           
64 Em setembro de 2015, o autor desta pesquisa publicou com a orientadora Renata Mancini artigo intitulado Um 

olhar tensivo sobre o semissimbolismo em O senhor dos anéis na edição 2015, v.11, nº 1 da publicação Estudos 

semióticos, da Universidade de São Paulo. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/esse/article/view/103770 
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Figura 12: Recorte visual da oposição cromática entre claro e escuro em cena de O senhor dos anéis: o re-
torno do rei 

 

Em O sétimo selo, de Bergman, a personagem da Morte é estritamente ilustrada 

por um preto absoluto, que recobre a forma humana que interage com as demais pessoas 

dos pés à cabeça: uma túnica longa e penetrante, que só deixa à mostra um rosto alvo. 

Logo no começo do filme, a oposição entre preto e branco é solidificada pelo duelo de 

xadrez que a Morte faz com o cavaleiro Antonius Block, recém-voltado das Cruzadas para 

uma Suécia amaldiçoada pela peste. A Morte joga com as peças negras e ironiza o soldado 

(“Apropriado, não acha?”), nunca surge em ambientes abertos ou iluminados pelo sol 

(prefere a cobertura da noite e da sombra) e, ao fim, conduz o fio de humanos mortos 

durente o filme em uma dança macabra contra o crepúsculo, em que só é possível distin-

gir as formas dos cadáveres pelo preto que colore inteiramente os corpos, em cena icônica 

do cinema mundial. 

 

 

Figura 13: A “dança da morte”, no fim de O sétimo selo (1957) 

 

 Os objetos acima descritos retratam a escuridão sobretudo em axiologia disfórica; 

entretanto, ao longo da História a mesma categoria recebeu contornos eufóricos sob várias 

temáticas – e a pesquisa de Mestrado estudou o luxo, a elegância e o mistério escuros em 
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duas obras principais: Luzes da cidade, de Chaplin, e dois anúncios de “The black grouse”, 

uma edição especial da marca escocesa “The famous grouse”65. O filme do artista inglês 

conta a história do célebre vagabundo interpretado por Chaplin diversas vezes – na histó-

ria em densa paixão por uma pobre vendedora cega. Empenhado em ajudá-la e conquistá-

la, o herói se envolve em situações violentas e engraçadas para conseguir dinheiro sufici-

ente e custear uma cirurgia. E, a despeito da cegueira da amada, procura manter minima-

mente um asseio estético, figurativizado pelo terno surrado, pelo chapéu furado e pelos 

sapatos desbotados. A roupa social em péssimo estado é o único elemento semântico que 

retém o vagabundo como um cavalheiro elegante – a roupa social inteira em preto, con-

forme regia o costume social dos cavalheiros da época, dado que os ricos e aristocratas com 

os quais o vagabundo convive ostentam fraques e ternos ainda mais pretos.  

 Por fim, as propagandas da bebida enaltecem a temática do mistério e da curiosi-

dade. Ícone da marca, o tetraz (grouse) do uísque negro é pintado em azul-escuro, preto, 

cinza e branco em uma paisagem sombria, em contraste com o tetraz vermelho e bege, em 

um terreno verde e florido, do rótulo do uísque regular, “The famous grouse”. Mais caro, 

“The black grouse” baseia as peças publicitárias em uma busca masculina pelo diferente, 

perigoso e místico: um cartaz exibe o pássaro olhando, a distância, uma montanha enevo-

ada e coberta de raios, sob um plano de rochas preto, com a frase: “Experimente e dê uma 

volta no lado negro”. O slogan, que brinca com música famosa do americano Lou Reed66 e 

faz referência a outras obras da cultura ocidental, como Star wars e o álbum Dark side of 

the moon, do Pink Floyd, exibe o programa de base do tetraz, que figurativiza o consumidor 

desejado: perscrutar o mistério e avançar na escuridão, realizando um desejo arriscado. 

Esse programa é concretizado por beber o uísque, que é capaz de levá-lo ao lado negro. 

 Na propaganda de vídeo analisada, a temática principal é a elegância. Perdido em 

uma escura floresta, durante uma tempestade, o tetraz encontra repentinamente uma 

brecha visível e, ao perceber a iluminação da lua, desfila orgulhosamente a penugem, em 

figurativização de um desfile de moda – o som de jazz, a lua circular como um spot, o 

porte altivo do pássaro, o passo ritmado e lento, com a cabeça erguida. Enquanto buscava 

sair da floresta densa, o tetraz adotava uma postura curvada, com a cabeça abaixada, até 

que, uma vez visível, adota forma expansiva e vaidosa, como uma estrela sobre um palco 

ostentando uma roupa sofisticada em preto e azul-escuro. 

 

                                                           
65 O anúncio audiovisual está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZXNENmS2SDg. 
66 A música está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0KaWSOlASWc. 
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Figura 14: Propaganda do uísque The black grouse 

 

 O estudo dos cinco objetos – cotejados com dezenas de outros da cultura ociden-

tal, a exemplo de pinturas do barroco, de seriados de TV contemporâneos, de romances 

e de filmes referendados da História do cinema – intentou desenhar o paralelo de cate-

gorias do plano de expressão e do plano de conteúdo em textos diferentes, com o argu-

mento de que estavam submetidos a uma forma de vida canônica e reconhecível que se-

lecionava, dentre estratégias de enunciação, certas regularidades estéticas para repre-

sentar abstrações com semelhança. Essa forma de vida impõe regras de materialização 

para que os objetos sejam eficientes na relação com um enunciatário amplo de um re-

corte social homogêneo em muitos aspectos. 

 O cânone da escuridão, em certa medida, figurativiza a oposição entre nós e eles 

de que fala Fontanille (2015), porque o paradoxo defendido pelo autor prega uma coleti-

vidade particular em contraste com outras coletividades estáveis, em projeção de um du-

elo entre identidade e alteridade. O que se preza canônico e abrangente depende em larga 

escala da identidade para que se perpetue e faça parte de um ethos consolidado de uma 

semiosfera. Esse duelo, inclusive, ressoa no ensaio de Tanizaki, sobre o qual já se falou 

muitas vezes nesta pesquisa: sistematicamente, o filósofo japonês identifica um nós pres-

suposto da cultura nipônica, que dá à escuridão uma cobertura temática muito diferente 

da atribuída ao eles ocidental. A contemplação e o amor irradiados pela prosa de Tanizaki 

denotam desgosto e surpresa a respeito do papel da escuridão e do preto no Ocidente – 

um papel que, como a análise se prestou a mostrar, é dominante e nada surpreendente. 
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A fratura do cânone 

6. A fratura do cânone 

Whose woods these are I think I know. 
His house is in the village though; 

He will not see me stopping here 
To watch his woods fill up with snow. 

 
My little horse must think it queer 
To stop without a farmhouse near 

Between the woods and frozen lake 
The darkest evening of the year. 

 
He gives his harness bells a shake 

To ask if there is some mistake. 
The only other sound’s the sweep 

Of easy wind and downy flake. 
 

The woods are lovely, dark and deep, 
But I have promises to keep, 

And miles to go before I sleep, 
And miles to go before I sleep. 

Robert Frost 

 

 

Em um episódio de Família Soprano, os dois filhos do protagonista, Tony Soprano, dis-

cutem o poema acima de Frost, que é parte de uma atividade escolar de A.J., o caçula. 

Meadow, a mais velha, já na faculdade e ambientada com o poema, explica brevemente 

ao irmão que os versos, do poema Stopping by woods on a snowy evening, abordam de 

forma lírica e sutil o percurso do personagem antes da morte: “O que a neve simboliza? 

Branco interminável? Nada interminável?”, pergunta, recebendo o descrédito do irmão 

como resposta: “Natal?”. “Não. Morte.”, responde Meadow, explicando que a figura do 

sono recobre a temática da morte, assim como as figuras do vento e do cavalo, que acom-

panha o personagem, e da neve que cobre a cena por inteiro. 

 “Eu achei que preto fosse morte.”, insiste A.J., blasfemando contra Robert Frost. 

“Também o branco.”, encerra Meadow, deixando no quarto o jovem mais confuso do que 

antes, surpreendido pela análise literária da irmã67. Pouco afeito à literatura, A.J. ex-

pressa espanto com a presença do branco na construção temática da morte, apesar das 

demais figuras que completam a cobertura figurativa do tema não provocarem o mesmo 

espanto. É o branco que dá o aspecto de surpresa aos efeitos de sentido produzidos pelo 

poema, um acento de diferença e de contraste com uma representação temático-figura-

tiva canônica (e Robert Frost, um dos poetas mais importantes e respeitados dos Estados 

                                                           
67 O vídeo da cena está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fk_ddfiFkGQ. Acesso em 11 de se-
tembro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk_ddfiFkGQ
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Unidos, se localiza no centro do cânone literário). Não é a estratégia do poema por in-

teiro, ou uma extensa reiteração de isotopias contrastantes; é um traço distintivo de 

plano de conteúdo, com a figura da neve. 

 Fontanille (2015, p. 67) destaca que, para que haja o belo gesto, não é preciso 

mais que um “desvio de conduta”, por mais sutil que seja, que é definido pela efemeri-

dade e pelo potencial de efeitos de sentido, pela densidade da significação que possui, 

sendo, portanto, “mais significativa do que breve”. Quando isso ocorre, o sujeito se faz 

presente para os demais, apreendendo, nesse instante mínimo, a atenção do público –

afirmando-se enquanto desafiador da estrutura reinante e enquanto dotado de uma visão 

individual. Na visão personalista do ato semiótico empenhada por Fontanille, o indiví-

duo sempre é o agente da mudança, com um gesto belo, acelerado e sintético. 

 Essa estratégia é muito comum em piadas e na construção do efeito de suspense 

– catalisada por um desencadeador de isotopia que, posto em conflito com as outras 

figuras, permite a emergência de um universo inteiramente novo de sentido. Isso é rá-

pido; isso é breve e muito significativo, já representando, com essa tomada de posição, 

uma ruptura inicial com uma construção estabilizada. Com efeito, o sentido emana da 

desestabilização, e basta uma recombinação simples no plano de expressão ou no plano 

de conteúdo – com o uso do branco no lugar do preto, por exemplo. 

  Semelhante a Frost, o romancista português José Saramago – central ao cânone 

literário quanto um cânone pode estar – abre o livro Ensaio sobre a cegueira com um 

susto e uma demonstração de desespero. Feito cego de forma instantânea, enquanto es-

perava a abertura do sinal de trânsito, um sujeito sem nome, batizado na obra apenas de 

primeiro cego, se encontra, do nada, mergulhado visualmente em um “mar de leite”, cuja 

brancura e completude cobrem por inteiro o espectro de contato com o mundo exterior. 

O médico que presta atendimento a esse homem – e que depois mergulharia no mesmo 

véu branco – inquire cientificamente, a partir de uma constatação cromática: “Mas o se-

nhor não vê apenas o preto, como costuma ser com a cegueira?”. Ao que o cego responde: 

“Não, senhor doutor. É branco.”; e essa resposta inicia uma busca por respostas pelo 

médico, que não se recorda de outro caso com natureza semelhante, posto que a figura 

da cegueira, pelo que se conhece, é preta, e nunca branca. 

 Ensaio sobre a cegueira, publicado pela primeira vez em 1995, não é romance de 

extensa figurativização arrebatadora, ou com amplo uso de recursos do plano de expres-

são que descortinem uma temática inesperada (para além dos enormes parágrafos e ora-

ções usuais de Saramago, que não são pertinentes a este recorte). No entanto, a cegueira 

como um “mar de leite” não é aleatória ou isolada, e funciona, de acordo com a hipótese 

desta pesquisa, como um catalisador complexo de uma oposição temática central ao ro-

mance, e esse desdobramento é o objeto deste estudo, como exemplificador do acento 
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diferencial que marca um posicionamento e um contraste: o paradoxo entre dois nadas 

que, embora iguais, são diferentes e representam não exatamente dois temas, mas antes 

duas etapas: o começo e o fim, com a abertura de uma discussão de ordem aspectual. 

 Na abertura do livro de Gênesis, entre os versículos 03 e 05 do primeiro capítulo, 

conta-se o seguinte: 

 

“E disse Deus: Haja luz; e houve luz. 

E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 

E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro.” 

 Primeiro, na construção cronológica do percurso de uma jornada, vem a luz, fi-

gurativizada pela manhã; apenas depois, ao fim da jornada, surge a noite, que figurativiza 

as trevas. É a partir dessa cisão inicial que se inicia o processo de construção da vida pelas 

mãos de Deus, com a oposição entre luz e trevas refletindo a oposição entre o começo e 

o fim. E, no livro de fechamento da Bíblia, o Apocalipse, no segundo versículo do capítulo 

9º, conta-se o seguinte: 

 

Subiu fumaça... Escureceu-se o sol e o ar: esta estrela traz trevas, não luz. Quando ela abre o poço 

do abismo, sobe tanta fumaça que escurece a terra. As trevas são a ausência da luz. 

 

No percurso narrativo bíblico, a luz representa o princípio, e as trevas, que são a 

ausência de luz, são a figura de encerramento; entretanto, sob esse comparativo, a luz e 

as trevas representam espaços vazios e englobantes, sobre os quais incidem, no caso da 

luz, o que está por vir, e, no caso das trevas, o que já se passou, em oposição figurativa 

entre o futuro e o passado. Essa diferença, no romance de Saramago, epitomiza outro 

contraste, que pode muito bem ocupar o lugar de oposição fundamental da obra: entre 

um estágio pré-civilizatório, ao qual os cegos, isolados, retornam, e o estágio pós-civili-

zatório, no qual o sujeito, por fim, morre. 

No universo de Ensaio sobre a cegueira, que figurativiza uma construção atual 

de sociedade, com as figuras das instituições democráticas – a igreja, o exército, o go-

verno federal, os ministérios, as regras de trânsito e a medicina –, mas sem uma delimi-

tação que restrinja essa construção social a uma cultura ou nação específicas (e sim a 

uma cultura do Ocidente), o indivíduo que vê se encontra, inicialmente, submetido a um 

sistema de regras de conduta, com comportamentos estabilizados e implicativos – parar 

no sinal vermelho, consultar o médico quando há um problema de saúde, procurar ime-

diatamente a ajuda do cônjuge. Esse mundo multicolorido, que permite o contato social, 

é substituído pelo branco absoluto, e, em um contraprograma inquiridor, a figura do go-

verno federal (ou seja, como destinador da sociedade) impõe a um grupo de indivíduos 
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um isolamento, ao qual devem aderir, para que a sociedade policromática se desvencilhe 

do subgrupo monocromático. Isso opõe dois programas narrativos diferentes, sob o 

ponto de vista de dois indivíduos diferentes que, com dois engajamentos, precisam so-

breviver coletivamente: 

 

O programa policromático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O programa monocromático: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enquanto vê – e, portanto, convive –, o sujeito é obediente: para no sinal verme-

lho. Uma vez que não vê, o sujeito desafia o sistema de regras que, pouco a pouco, desaba 

no conjunto social entre os cegos que procura simular o contrato social externo. E per-

petua atos figurativos jamais aceitáveis: a evacuação e a relação sexual em público; o 

roubo; a extorsão; o assassinato. E, se em sociedade o sujeito rejeita esses programas de 

uso para conviver e persistir, entre os cegos, quando o sistema regulatório é desacredi-

tado, o sujeito precisa aderir a esses programas para persistir, amparado por poucos ou-

tros sujeitos que, por relações de amor ou de necessidade mútua, se ancoram coletiva-

mente. Portanto, as figuras que recobrem a temática da vida em uma sociedade civilizada 

Antissujeito Quebra do 

contrato social  

Destinador Sociedade 

Adjuvante  

Instituições 

Objeto-valor Sobre-

vivência pela confor-

midade social 

Sujeito Indivíduo  

Antissujeito Instituições  

Objeto-valor Sobre-

vivência pela mani-

festação da individu-

alidade 

Destinador Sociedade (em 

primeiro momento); indiví-

duo (em segundo momento) 

Adjuvante Outros 

indivíduos 

Sujeito Indivíduo  

Quadro 6: o programa policromático dos indivíduos em sociedade 

Quadro 7: o programa monocromático dos indivíduos frente à sociedade 
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são evidenciadas, no plano de expressão, pela policromia, enquanto as figuras que reco-

brem a temática da vida em uma sociedade em um estágio anterior, não civilizada, são 

evidenciadas no plano de expressão pela monocromia do branco, com uma oposição 

ainda entre a cegueira e a visão. 

 Sob esse ponto reside a diferença fundamental entre o preto e o branco, que pas-

sam a opor, aspectualmente, uma anterioridade a uma posterioridade, em relação se-

missimbólica que admite a existência de um estágio intermediário: indivíduo – socie-

dade – morte. Tal diferença se beneficia de uma propriedade estética inerente ao branco, 

que pode se preencher pelas outras cores, porque é reflexivo, e ao preto, que absorve as 

demais cores e não permite o preenchimento. Toda a construção do enunciado de Sara-

mago se baseia, a partir dessa hipótese, em um único acento diferencial: a admissão do 

branco como um espaço de vazio, em contraponto ao preto estabilizado, e essa admissão 

é o que condiciona a abertura de um novo universo de efeitos de sentido. 

 

6.1 As práticas civilizatórias 

 

 No romance de Saramago, a condição modal para que o sujeito conviva social-

mente é o poder ver. Não apenas pela aceitação de regras gerais que só são reconhecíveis 

por quem vê – os já cegos antes do começo da epidemia estão à margem da sociedade –, 

mas porque a visão agrega um entendimento mútuo sobre os limites do que o indivíduo 

pode fazer sem que haja sanção negativa por parte dos demais indivíduos. Esses limites 

são as estruturas canônicas de convivência, devidamente regidas pelas autoridades e pe-

los códigos que a coletividade é manipulada a respeitar, sob prejuízo de perecer. 

 Todos os personagens que se apresentam cegos, subitamente, perdem função na 

sociedade que ainda vê. O primeiro cego, durante o exercício rotineiro da profissão, 

perde o carro (roubado por um homem que se dispôs a ajudá-lo) e, ao chegar em casa, é 

levado pela esposa para que obtenha amparo médico. Ladrão e esposa ficam cegos logo 

depois e perdem as funções que exerciam sobre o primeiro cego e socialmente – a esposa 

não pode mais auxiliá-lo e protegê-lo; o ladrão não pode dirigir o carro roubado. O mé-

dico que atendeu o primeiro cego é afetado pela epidemia e não pode mais exercer a me-

dicina; a prostituta que foi atendida pelo médico por um problema nos olhos (e por isso 

usa óculos escuros) fica cega durante um encontro sexual e não pode mais se prostituir; 

um menino com estrabismo acaba separado dos pais ao cegar. 

 Somente a mulher do médico permanece, apesar do contato estrito com muitos 

outros cegos, podendo ver. Assim, estaria dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Es-

tado para não se ausentar do convívio social, enclausurada junto com os atingidos pelo 
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surto de cegueira; mas opta por fingir não ver, preservando um segredo, para poder cui-

dar do marido. O casal, ao chegar ao sanatório que isola os cegos, inicialmente se protege 

dos demais mantendo preservada a condição diferente da mulher, que atua de forma 

clandestina fazendo uso dos benefícios da visão para que ambos consigam sobreviver. É 

ela que exerce, de forma mais enfática, a busca pela manutenção de uma ordem civiliza-

tória entre os cegos, com o estabelecimento de protocolos de convivência, alimentação e 

democracia. E é ela que, no papel privilegiado de sujeito que vê, acaba zelando pela pre-

servação de limites morais coletivos que, entre cegos, rapidamente são esvaziados – com 

a complacência das forças de autoridade externas, que pouco a pouco se veem engolidas 

pela mesma epidemia. 

 No sanatório, rapidamente superlotado, a coletividade é substituída, apesar dos 

esforços de muitos cegos, por um conjunto de individualidades – com cada indivíduo 

priorizando necessidades específicas sobre os arranjos gerais de convívio. A alimentação 

entregue pelos militares é furtada; os padrões de higiene, de monogamia, de privacidade 

e de propriedade privada, desrespeitados; em retorno a práticas instintivas e agressivas, 

há muito abolidas pelo espírito das leis nas sociedades contemporâneas, homens passam 

a exigir, pela força física, o sacrifício sexual das mulheres para que os demais cegos pos-

sam se alimentar. 

 Esse primeiro arranjo, apesar dos esforços da mulher do médico, acaba substitu-

ído, em um segundo momento, por uma nova reorganização social que privilegia as van-

tagens, ainda que mínimas, de alguns cegos em relação a outros. Na impossibilidade da 

sobrevivência estritamente individual, as pessoas se agrupam a partir de líderes dotados 

de habilidades e recursos escassos – o chefe do grupo que obriga as mulheres de outras 

alas do sanatório ao estupro é o único sujeito em posse de uma arma de fogo; e o segundo 

homem na estrutura hierárquica do novo conclave entre cegos é um cidadão que nunca 

pôde enxergar na vida e, portanto, sabe como sobreviver sendo cego de nascença. 

 Na parte final do romance, finalizado o isolamento social promovido contra os 

cegos – porque, afinal, fizeram-se cegos inclusive os isoladores –, o pequeno grupo afe-

tado pelo surto inicial de cegueira e acompanhado por Saramago ao longo da narrativa 

deixa o sanatório, sob a guia da mulher do médico, e encontra ambiente similar – se não 

equivalente – do lado de fora. A sociedade organizada e congruente do começo do livro 

desapareceu, cedendo lugar a individualidades e grupos muito pequenos de pessoas bus-

cando a persistência, pela vida, a qualquer custo. O que envolve o roubo de alimentos, a 

violação de ambientes particulares, a perda de restrições quanto à segurança coletiva. 

Reforçada por cada mar de leite, a sociedade, como um todo, passa a operar pela bran-

cura geral da perda civilizatória, com a civilização em abandono da posição de norma 

para sobrexistir como exceção – a mulher do médico. 
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 A estrutura narrativa de Ensaio sobre a cegueira conduz, do primado da policro-

mia, em que a brancura se encontrava concentrada, ao espaço geral de presença da bran-

cura como o elemento cromático de identificação de cada sujeito que sobrevive na socie-

dade, mantendo-se a mulher do médico como única pessoa que pode ver, embora adap-

tada à nova realidade compartilhada pelos outros indivíduos. E, conforme o branco subs-

titui as demais cores, amplifica-se o panorama das instituições coletivas que acabaram 

irrelevantes, no espectro da cidade – o locus contemporâneo de convívio social predomi-

nante –, e se perpetuam como normas práticas bestiais de sobrevivência.   

Na parábola moderna encenada por Saramago, só existe um elemento que se mo-

difica entre os estágios pré-civilizatório e civilizatório (monocromia x policromia): a fi-

gura da cegueira, que é ilustrada pela brancura lírica do mar de leite. É esta que desen-

cadeia o retorno ao que, em outra reflexão – sobre o Twitter –, Saramago conclama de 

“retorno ao grunhido”68, com a volta ao isolamento primitivo entre grupos muito peque-

nos, dotados de autonomia exacerbada, e que não identificam em nenhum outro grupo 

um nós admissível. Entretanto, pela narrativa do livro, essa atenuação da moralidade 

coletiva não implica nenhuma mudança na condição humana, e sim o recrudescimento 

da força e da pertinência de comportamentos negativamente sancionados pela socie-

dade, que restringe e molda as diferentes sobrevivências (perseveranças, no vernáculo 

de Fontanille) pela sobrevivência comum. Uma vez disfóricos quando o mundo vê, esses 

comportamentos adquirem contorno eufórico, pela perspectiva do sujeito – que busca a 

conjunção com a sobrevivência –, quando o mundo não vê. 

 Da mesma forma, Ensaio sobre a cegueira não se apressa em apresentar, por in-

teiro, a humanidade sob um prisma negativo, apesar da descrição de ampla anomia so-

cial. Se, para a maior parte dos cegos, o recurso à bestialidade não é apenas uma estraté-

gia de conjunção com a sobrevivência, mas se revela um recurso de exacerbação da ética 

individual sobre a moral coletiva (sensibilizados vs moralizados), com a escolha volun-

tária pelo roubo, pelo estupro e pelo assassinato, para o grupo de cegos retratado no ro-

mance os valores axiológicos reconhecidos individualmente como eufóricos não se alte-

ram pela cegueira: a compaixão, a maternidade, o amor e o respeito à dignidade alheia 

permanecem como elementos de engajamento entre os cegos no microcosmo específico 

a que se recolhem para se proteger – e por isso conseguem sobreviver ao fim. A mulher 

do médico é o principal ator da obra a concretizar essa premissa: ela pode, por reiteradas 

vezes, optar pelo percurso autocrático e pelo benefício próprio, mas se sacrifica para ate-

nuar as limitações dos cegos que deseja proteger. 

                                                           
68 A entrevista em que Saramago descreve a restrição de espaço textual do Twitter como um retorno ao monos-
silábico e ao grunhido está disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/jose-saramago-fala-sobre-
twitter-lula-seu-novo-livro-208101.html. Acesso em 22 de janeiro de 2017. 

https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/jose-saramago-fala-sobre-twitter-lula-seu-novo-livro-208101.html
https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/jose-saramago-fala-sobre-twitter-lula-seu-novo-livro-208101.html
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6.1.1 A profundidade é branca 

 

   Logo no começo desta pesquisa de doutorado, analisa-se a leitura de Herman 

Melville sobre os atributos que conferem ao branco, na pele dos predadores, imensa im-

ponência e impacto: o aspecto de profundidade que recobre a superfície incólume e na-

tural do urso polar, da baleia branca e do tubarão branco e mantêm o advir como um 

espectro de possibilidades infinitas. O autor salienta que a aparente visibilidade da bran-

cura animal, em que cada fragmento de saliência se mostra reconhecível (ao contrário do 

preto, que absorve as diferenças), esconde riscos não calculados, uma vez que o sujeito 

seja seduzido pela visibilidade. Segundo Melville, o branco intensifica o que há de mais 

aterrorizante para o homem, porque a cobertura divina e transparente acentua a emer-

gência de um futuro incontrolável, que pode despertar como violência, morte e perigo. 

A propriedade de se pôr como suscetível à metamorfose e ao preenchimento pelas 

demais cores faz do branco não somente recurso importante, para Saramago, como re-

jeição figurativa, mas permite que o romance sobre a cegueira possa descortinar os sen-

tidos analisados neste capítulo. Fossem os cegos preenchidos por uma escuridão abso-

luta – e preta –, as leituras a respeito de Ensaio sobre a cegueira estariam mais restritas, 

embora a narrativa pudesse, sem prejuízos, manter cada um dos demais elementos: a 

bestialidade, a fratura com as regras sociais, a busca desesperada por sobrevivência sem 

aderir a princípios morais. No entanto, a substituição do preto pelo branco para recobrir 

a cegueira, de poucas referências na cultura ocidental, estabelece uma relação semissim-

bólica entre anterioridade e posterioridade que fortifica, estabiliza e altera a leitura so-

bre o comportamento humano feita pelo escritor português. 

 Conformados ao mar de leite, os cegos retornam enquanto sujeitos suscetíveis à 

civilização e indivíduos dotados de independência em relação ao mundo. Todo o arranjo 

modal de hábito que aprenderam ao longo da vida, o saber fazer, se perde, e se faz ne-

cessário um novo aprendizado – como se fossem bebês – em relação ao que é perigoso, 

ao que é acessível, ao que é mortal. Tanto que, apesar da atenção materna que a prosti-

tuta (a “rapariga dos óculos escuros”) mantém com o menino estrábico, cuidando deste 

como se fosse mãe, ambos acabam resguardados pela maternidade da mulher do médico, 

que continua podendo ver. A brancura garante o preenchimento, figurativizado como 

aprendizado e experiência – que se articulam sintagmaticamente sob o propósito da per-

severança na nova sociedade de cegos. É o branco que demarca o retorno dos persona-

gens a um começo, e não o avanço ao fim. 

 Na liturgia canônica no cinema, até mesmo pelas propriedades químicas da im-

pressão de imagens sobre o filme sequencial – hoje atributo de menor importância, com 

o advento da filmagem digital –, convencionou-se que, no princípio, só há escuridão, e 
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cabe ao cineasta suprimir o preto do nada filmado pela sequência de cenas que impulsi-

onam a narrativa. É em preto que está a TV desligada, o monitor dos computadores, a 

tela imensa das salas escuras de cinema (embora esta seja fisicamente branca). Sobre a 

escuridão constante, emerge como descontínuo o advento das cores. 

 Quando as imagens ocupam o espaço absoluto da escuridão, o preto não é preen-

chido pela cor, mas perde espaço. O contrário ocorre quando o espaço absoluto é branco, 

porque sobre a brancura se insere a cor, em uma camada superior de construção estética. 

Por isso, na elaboração de uma estrutura narrativa, a alternância entre o uso de uma tela 

preta e de uma tela branca demarca uma oposição entre plenitude e ausência, entre pas-

sado e futuro (DELEUZE, 2013, p. 266-267). Em Ensaio sobre a cegueira, os cegos são 

arrebatados, subitamente, pela sobreposição instantânea de uma brancura única, leitosa, 

que pinta a policromia da visão e reinicia o percurso da vida. Não é o preto, sobre o qual 

nada pode incidir, e que demarcaria o encerramento do viver enquanto construção e en-

quanto percurso. Por isso, no livro de Saramago, reitera-se a associação entre o branco e 

a profundidade, equiparando-se o preto a uma opacidade completa. Se, na historiografia 

ocidental, a cegueira preta representa um fechamento, uma impossibilidade de reconhe-

cimento, quebra-se esse paradigma no romance, com a cegueira abrindo-se como espaço 

das possibilidades – ao substituir o preto como referência da cegueira, o branco converte 

o nada em vazio, ambos muitas vezes equivalentes, na composição enunciativa, quando 

representados como totalidade no espaço de interação do sujeito com o campo de pre-

sença. O que os diferencia é a demarcação temporal entre o antes e o depois. 

 

6.1.2 O primeiro movimento de ruptura 

 

 A concepção do processo de desconstrução e reorganização dos cânones obedece, 

conforme desdobrado nesta pesquisa, a princípios anteriores ao ato enunciativo e à re-

gência da enunciação sobre as regras, modelos e parâmetros coletivos. Uma vez detalha-

dos os atributos gerais de difusão, aceitação e consolidação de estratégias inovadoras, há 

que se retornar e se explicar de que forma, no enunciado, manifestam-se as diferentes 

etapas de fratura – da ruptura inicial, em que sobrevém o descontínuo, à consolidação 

global do enunciado a partir de uma subversão. 

 A obra de Saramago, no que diz respeito à modificação da leitura canônica sobre 

preto e branco, escuridão e claridade, representa essa negativa ao clássico em função, 

exclusivamente, da isotopia da cegueira – a partir da qual se descortina a presença de 

novos efeitos de sentido sobre a ausência de visão. Todos os demais componentes figu-

rativos do romance são descritos exaustivamente para estabelecer uma relação de veros-
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similhança com um mundo reconhecido pelo enunciatário: as instituições são reais, con-

cretizadas pelas autoridades políticas, os soldados, as profissões. Os espaços são identi-

ficáveis: o sanatório, com alas, camas simples, lavatórios e a cozinha; as ruas, com as 

calçadas, as esquinas e os edifícios; as residências, com os armários, os cômodos, os itens 

domésticos. As práticas sexuais e a figurativização do poder pela arma de fogo. E, dentro 

da composição global de um universo comum e com o qual não é preciso se esforçar para 

se reconhecer, desponta como monstro o mar de leite branco da cegueira. 

 Zilberberg, ao designar a concessão, não deixa que passe despercebida a condição 

fundamental para que haja a concessividade: a modéstia elementar. “...a concessão põe 

o ‘acento de sentido’ numa figura gramatical modesta, apenas uma figura entre as de-

mais, mas que se encontra [...] destacada e promovida ao nível de chave do sentido” 

(2011, p. 243). A irrupção do acontecimento depende do acento inicial, da fração de des-

contínuo que se impõe como grandeza sobre o reconhecível. E, no menor aporte possível, 

a concessão se realiza pela fratura sintagmática, o componente semântico que faz crer 

no inacreditável e instaura a ressignificação do campo de presença. 

 Não é acidental a escolha, por Saramago, pela manutenção dos ambientes sociais 

descritos quase à exaustão para que o enunciatário se veja bem localizado. Enquanto pa-

rábola, Ensaio sobre a cegueira exige que a ilusão referencial do mundo real esteja muito 

bem detalhada, para que o acento de diferença – a cegueira branca – represente uma 

ruptura com o convencional. Caso contrário, o romance não cumpriria o propósito de 

desconstruir uma continuidade, e sim se apresentaria como uma não possibilidade, que 

não manifesta um contínuo sobre o qual a grandeza tônica se impõe. Toda inovação pre-

cisa de uma norma para subverter. 

 Também não por acaso, qualquer fábula ou narrativa fantástica só pode admitir 

o irracional e o mítico se o universo em que o enunciado se constrói mantiver uma ilusão 

mínima de credibilidade. Em boa parte das histórias em quadrinhos, o poder extraordi-

nário que o herói detém é produto de um evento explicado: para o Super-Homem, a con-

dição não humana, figurativizada pelo planeta Krypton, em oposição à Terra; para o Ho-

mem-Aranha e o Hulk, um acidente científico que, em conformidade com as leis da bio-

logia e da química, modifica a natureza humana. Os X-Men são mutantes que nascem – 

sem que isso seja da ordem do impossível – com o código genético alterado, a partir do 

parâmetro de normalidade dos demais humanos. O Batman, em contraposição aos de-

mais heróis, não vive em um universo em que superpoderes são admitidos como críveis, 

e por isso o recurso que o permite poderoso é o capital financeiro. 

 A desestabilização do contínuo com uma ruptura semântica inicial é o primeiro 

movimento de consecução do acontecimento; é a emergência de uma grandeza que, ace-

lerada e tônica em relação às demais, ocupa por um momento o campo de presença e 
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reconfigura as formas de vida circulantes, fazendo com que os demais elementos do 

plano de expressão e do plano de conteúdo do enunciado sejam alterados e possam rever-

berar novos efeitos de sentido. Enquanto originalidade, manifesta-se absoluta, em um 

tempo que é breve pela narrativa e exíguo pelo ponto de vista da imersão em uma semi-

osfera – acabou de acontecer, e nunca havia acontecido antes. E, portanto, não admite 

ainda a replicação ou o prolongamento, que abrandam o impacto e desaceleram a expe-

riência sensível do sujeito. 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 Em Ensaio sobre a cegueira, a ruptura se evidencia logo no começo do romance, 

com a resposta assustada do primeiro cego ao oftalmologista (dotado de um saber sobre 

a cegueira convencional): estou cego, mas não é uma cegueira preta. É branca, senhor 

doutor. Inacreditável. No momento da interlocução entre médico e paciente, Saramago 

recupera, dentro do enunciado, uma configuração histórica que opera como ponto de 

partida, para anulá-la, removendo as aptidões actanciais do sujeito (oftalmologista), que 

retorna aos livros, em casa, para buscar outras referências que corroborem o confronto 

a um fenômeno inesperado. Não as encontra, e depois, ainda atordoado, sem respostas, 

acaba engolido pela mesma epidemia – um oftalmologista que nada vê. O saber cientí-

fico, uma das figuras mais relevantes e estáveis das formas de vida que exercem força 

sobre as sociedades contemporâneas, é substituído pela ignorância frente a uma condi-

ção mítica e inexplicada. 

 Os mecanismos que permitem, a um romance como o de Saramago, a compreen-

são por um amplo espectro de grupos sociais, assim como a admissão por uma das forças 

centrais da semiosfera, são em ampla medida dependentes de um conjunto de atributos 

– mas está na enunciação o entendimento e a regência das condições anteriores ao ato 

enunciativo. A modificação na isotopia da cegueira não viola, no livro, o pareamento en-

tre os valores axiológicos eufóricos e disfóricos perpetuados pelas sociedades que o autor 

retrata – a completa ausência de figuras que posicionem a cidade descrita no romance 

A ruptura inicial 
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Gráfico 7: Estágio de rejeição do cânone pela ruptura inicial 
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em semelhança com um único município (ou de um país em específico) faz com que essa 

cidade seja todas as cidades modernas, que compartilham da mesma estrutura urbana e 

das mesmas instituições democráticas. 

 A protagonista de Ensaio sobre a cegueira, a mulher do médico, destinadora dos 

demais cegos, sobrevive em resiliência, e o que permite ao grupo a conjunção com a so-

brevivência é a conjunção com a empatia (contra o egoísmo), a coletividade (contra o 

individualismo) e a compaixão (contra a indiferença). A não subversão das temáticas 

fundamentais, enquanto recobertas por valores positivos e negativos, favorece a disper-

são da obra com maior facilidade que se houvesse uma rejeição não só à cobertura canô-

nica de branco e preto, mas do sistema de valores das formas de vida amplamente aceitas. 

O componente original de rejeição à estratégia predominante, por outro lado, faz com 

que os sujeitos afetados pelo livro abandonem a inércia e se engajem de forma passional 

(os estados de alma) com a inovação, remodelando as formas semióticas antes existentes. 

A partir da renúncia do indivíduo à norma, nasce o belo gesto, sem o qual não é possível 

sobreviver, porque a persistência demanda a semiose – caso contrário, o sujeito nunca 

se faz presença no mundo. 

 

6.2 O cânone subvertido 

My name is John Ford.  

I make westerns 

 

Ensaio sobre a cegueira representa, nesta pesquisa, o primeiro processo de ruptura com 

uma construção estratégica solidificada e canônica, a partir de um traço distintivo que se 

impõe sobre o restante, dentro da estrutura coerente do objeto. Na análise da segunda 

etapa do processo, procede-se a um estudo pormenorizado de uma cobertura temática e 

figurativa mais abrangente, em que não apenas um elemento – seja do plano de expres-

são, seja do plano de conteúdo – se desvencilha de uma estabilidade, mas o objeto inteiro 

é dedicado a uma rejeição de estratégias dominantes, com a preservação autoral de uma 

estética inovadora que se mostra recorrente dentro dos limites da enunciação. 

A escolha, em obediência ao método utilizado desde a pesquisa de mestrado, com 

a alternância entre obras que articulam distintas linguagens, é, neste ponto, pela pintura, 

sob a regência da semiótica visual, com dois quadros de Andrew Wyeth: Olsons’ front 

door, de 1954, e Fence line, de 1967. 
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Figura 15: Fence line (1967) 

 

 

 

 

Figura 16: Olsons’ front door (1954) 
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 Wyeth (1917-2009), nascido Andrew Newell Wyeth em Chadds Ford, no estado 

industrial da Pensilvânia, repousa neste princípio de século XXI como um dos pintores 

mais aclamados e reconhecidos da arte estadunidense da segunda metade do século XX, 

ladeado por nomes como Robert Rauschenberg, Mark Rothko, Jasper Johns, Roy Li-

chtenstein, Georgia O’Keeffe, Jackson Pollock e Edward Hopper (com quem é constan-

temente comparado, pela similaridade de temas e de estilo técnico entre ambos). Ander-

son e Brock (2014, p. 1 da introdução), ao recordar o obituário do jornal The Wall Street 

Journal a respeito de Wyeth, destacam que ainda há incerteza sobre a capacidade de 

sobrevivência da obra do pintor ao inevitável teste do tempo, sendo Wyeth nunca uma 

figura pública, ou de notória celebridade (ao contrário de Pollock, por exemplo), e cujas 

pinturas se destacam mais pela escassez, pela ausência e pela reprodução do ordinário 

do que por excessos estilísticos. 

 Até hoje, reina soberano no catálogo de Wyeth, enquanto fama, o quadro Chris-

tina’s world, de 1948, e que protege sozinho uma parede inteira do Museu de Arte Mo-

derna de Nova York (MOMA)69. A pintura destaca Christina Olson, da família que foi 

reiteradas vezes retratada pelo artista entre as décadas de 1940 e 1960, e que sofria de 

uma doença degenerativa que a impedia de andar – por isso, no quadro, Christina está 

parcialmente sentada, com o corpo estendido em direção à casa da família, na parte de 

cima de uma subida íngreme coberta de grama. No limite superior da imagem, a residên-

cia familiar se encontra orientada, em linha diagonal, com o corpo da mulher, em pers-

pectiva que faz da busca da personagem – chegar à casa – um ato impossível, exacerbado 

pela ilusão de amplo distanciamento entre o imóvel e Christina: o gramado ocupa mais 

de 80% do espaço pictórico, e a moça, na metade inferior da pintura, é desenhada em 

dimensão maior que a residência (está muito mais próxima do ponto de vista do obser-

vador), com uma vastidão verde entre ambas. O único componente figurativo que evi-

dencia a busca por avanço, por Christina, rumo à casa é o ângulo entre as duas mãos, 

com a mão esquerda à frente, conduzindo o movimento engatinhado – ela não está an-

dando para a casa; está se arrastando. 

 

                                                           
69 Maiores detalhes sobre a exposição do quadro no MOMA encontram-se disponíveis em: 
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=78455. Acesso em 18 de novembro de 2017. 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=78455


 

174 

 

Figura 17: Christina’s World (1948), de Wyeth 

 

 

 O quadro de Wyeth, ao longo dos anos, gerou inspiração para diferentes obras, 

extrapolando os limites de influência a partir da estética própria do autor, e confortavel-

mente selecionado pelas forças centrais do capital cultural como uma obra-prima do mo-

dernismo nos Estados Unidos. O clássico filme Cinzas do paraíso (1978), de Terrence 

Malick, cuja fotografia de Néstor Almendros venceu o Oscar e permanece como uma das 

mais aclamadas do cinema70, é por inteiro realizado em um campo aberto muito seme-

lhante ao da pintura, apenas interrompido pela casa do fazendeiro (Sam Shepard), que é 

concebida em quase equivalência à residência da família Olson. O corte selecionado por 

Almendros, sempre com o destaque ao amanhecer e ao crepúsculo na composição da luz, 

mantêm a mesma proporção topológica do quadro –no alto, a figura da ação humana; 

logo abaixo, a natureza verde, que confronta a ação humana na luta por espaço. E a roupa 

usada pela personagem de Linda Manz, no filme, é similar à de Christina. 

 

                                                           
70 Excelente análise sobre a beleza visual de Cinzas do paraíso está disponível em: https://www.theguar-
dian.com/film/2011/sep/01/days-of-heaven-beautiful-film. Acesso em 18 de março de 2015. 

https://www.theguardian.com/film/2011/sep/01/days-of-heaven-beautiful-film
https://www.theguardian.com/film/2011/sep/01/days-of-heaven-beautiful-film
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Figura 18: Recorte de Cinzas do paraíso (1978), de Terrence Malick 

 

 Como atestação do teste do tempo indagado pelos críticos, quatro décadas depois 

o quadro de Wyeth voltou a inspirar uma obra da elite audiovisual: a série de TV Wes-

tworld (2016-), da HBO, em especial a construção figurativa da personagem Dolores 

(Evan Rachel Wood, indicada ao Globo de Ouro e ao Emmy pelo papel), que, enquanto 

jovem de uma família convencional do Oeste dos Estados Unidos, um androide de feições 

humanas em um parque temático de faroeste, aos poucos se arrasta para abandonar o 

comportamento robótico e programado, rumo à liberdade do livre arbítrio e da consci-

ência individual. O próprio criador da série, Jonathan Nolan, reconhece a inspiração71.  

 

                                                           
71 Mais informações em: https://www.huffpostbrasil.com/entry/dolores-westworld-christinas-world-
art_us_580a6bbbe4b000d0b1569f55. Acesso em 22 de dezembro de 2017. 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/dolores-westworld-christinas-world-art_us_580a6bbbe4b000d0b1569f55
https://www.huffpostbrasil.com/entry/dolores-westworld-christinas-world-art_us_580a6bbbe4b000d0b1569f55
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Figura 19: Dolores, de Westworld, frente a uma casa branca, de placas de madeira pintada 

 

6.2.1 Destino manifesto 

 

Escapando da centralidade de Christina’s world, esta pesquisa repousa atenção em 

duas outras pinturas menos célebres, em que a brancura se destaca como recurso esté-

tico, no plano de expressão, de maior proeminência, mantendo expressiva identidade 

enunciativa entre ambas as obras, de forma a reiterar-se como elemento cromático de 

uma prática específica. O Dicionário Oxford de arte identifica, como linha temática geral 

do portfólio de Wyeth (2007, p. 576-577), a “frequência com que suas obras veiculam um 

sentimento de solidão ou nostalgia”, ainda que o mesmo verbete questione, a exemplo 

de Anderson e Brock, a resistência do pintor, ao tempo, como uma força artística de no-

toriedade. Enquanto compêndio dedicado à descrição dos artistas canônicos do Ocidente 

(ou de inspiração ocidental), o dicionário opta por sedimentar a imagem canônica que se 

fez da obra de Wyeth – e para isso seleciona o destaque à solidão e à nostalgia. No caso 

específico desta análise, o primeiro é mais importante que o segundo. 

Em ambas as pinturas (Olson’s front door e Fence line), há um conjunto de oposi-

ções de plano de expressão – relações semissimbólicas – que põem em contraste natu-

reza e cultura, assim como em Christina’s world (ou seja, o espaço de atuação extra-

humano e o espaço de inserção da humanidade) e, por conseguinte, o explorado e o inex-

plorado e o reconhecível e o irreconhecível – e o misterioso e o descoberto, e o seguro e 

o perigoso. No entanto, em contraposição à prerrogativa da solidão, do isolamento e do 

mistério recobertos por densa escuridão, Wyeth utiliza uma paleta de cores claras para 

reproduzir o domínio místico da natureza, que se desdobra pelo inteiro do retângulo que 

dá suporte aos quadros, figurativizado pela neve, e o domínio restrito da cultura, figura-

tivizada por pequenas casas, situadas na periferia (especialmente no caso de Fence line), 
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e por figuras estreitas, como a cerca, que representa a separação entre o domínio do co-

nhecido e do desconhecido. 

Não escapa a esta pesquisa uma notável associação histórica entre o pintor e o 

poeta Robert Frost, já mencionado pela cobertura branca que dá à morte em Stopping 

by the woods on a snowy evening. Contam Anderson e Brock (2014, p. 25) que Wyeth 

identificava em Frost uma referência artística singular, potencializada pelo hábito de in-

fância adquirido ao ouvir os versos do poeta declamados pelo pai: 

 

Do começo, quando meu pai primeiro leu seus poemas para mim, a clareza de visão do 

Sr. Frost tem sido um desafio muito real e uma inspiração para mim no trabalho que 

faço. De fato, é difícil para mim separar mentalmente a palavra ‘Frost’ de qualquer sen-

tido que não signifique emoções absolutamente nítidas. Pintar seu retrato seria quase 

impossível para mim. Sinto que pintei seu retrato dezenas de vezes. De fato, em Wind 

from the sea, The blue dump e Christina’s world, e em minha tempera mais recente, 

River cove, para citar algumas. É possível entender isso? Uma parte dele vive no que há 

de melhor em todo o meu trabalho. (WYETH apud ANDERSON e BROCK, 2014, p. 25) 

 

 Recontam em seguida os autores (idem, p. 26-27) que, no âmago da admiração 

de Wyeth sobre Frost, a figura da janela é central, pelo posicionamento espacial que de-

termina na imagem, de separação entre uma interioridade e uma exterioridade; de den-

tro, olha-se para fora, para o espaço aberto; de fora, olha-se para dentro, para um espaço 

fechado. O ponto de vista recorrente na obra do pintor, que estabelece um ator (não ma-

nifestado) dentro de uma construção, olhando pela janela, para a inóspita liberdade da 

natureza do lado de fora, coberta de grama ou de neve, se equivale a um paradoxo entre 

a vida, interna à residência, e a morte, que se localiza do lado de fora. No poema de Frost 

Home burial, chama a atenção de Anderson e Brock que um casal, de dentro de casa, 

olha pela janela a pequena sepultura do primogênito e se assusta com o fato de que o 

recorte da janela consegue englobar e reduzir a figura do túmulo, miniaturizando a morte 

frente à amplitude do mundo exterior. A janela, para o casal, é o instrumento de luto, 

porque une a proteção da vida doméstica com a inevitabilidade da experiência humana, 

que está desprotegida – e por isso abateu uma inocente criança. 

 Em Fence line, a brancura da neve recobre os dois lados da linha intermediária 

que separa o espaço controlado pelos humanos e o espaço livre da natureza – não é um 

vazio noturno ou obscuro em que nada se faz visível, mas sim um vazio em que o verde 

da vida natural busca espaço sobre a neve que cai e ocupa o chão quase por inteiro. Es-

premida à direita na pintura, a casa, logo atrás da cerca, é ilustrada em um branco um 

pouco mais escuro, já marcado pelo tempo e pela História. Como figura da cultura, junto 

à cerca, a casa estabelece o limite do controlado pelo homem, a despeito do confronto 
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com a neve, inevitável. O espaço entre o actante observador e a residência é amplo, ocu-

pado pela natureza, sem nada além que reitere a presença humana na propriedade. Ele 

está só, e distante da casa, e para além da cerca a cobertura da neve é muito mais uni-

forme, cobrindo com absoluta brancura boa parte da colina – enquanto até o limite da 

cerca o verde da grama consegue respirar entre cada palmo de neve. 

 Na comparação entre os dois lados – de dentro e de fora, equivalentes topologi-

camente às metades de cima e de baixo da obra –, o que estabelece a solidão é o minima-

lismo – as figuras da cultura reduzidas a um espaço exíguo do quadro, postas em escan-

teio, envolvidas pela neve. Atrás da cerca, o observador está protegido, mas isolado, e 

precisa confrontar uma brancura que não admite o florescer da vida (em verde); para 

além da cerca, a brancura é ainda mais intensa e profunda, sem qualquer controle ou 

alicerce para o sujeito. O branco, em Fence line, é o regente da composição cromática, 

definindo os espaços em que os demais matizes se inserem, e opera como elemento fun-

damental da oposição temática entre natureza e cultura e entre controle e descontrole. 

Com o sujeito, porém, em isolamento pela natureza em ambas as situações, sem conforto, 

preso em um espaço fechado cujo exterior se estabelece pela não cultura. Ao contrário 

de Hopper, que fazia da noite o elemento que isola o cidadão urbano dos demais, em 

Wyeth é a brancura natural que demarca até onde o indivíduo pode avançar; quando 

ambos os elementos do binômio natureza/cultura são pintados em branco – dentro e 

fora, sem movimento, sem a vivacidade da policromia –, o espaço de escape, de conforto, 

praticamente inexiste. 

 

6.2.2 The great, white silence 

 

Enquanto ausência e referência cromática de totalidade, o branco pode operar 

sob as mesmas condições estéticas que o preto. Analisam Chevalier e Gheerbrant (2009, 

p. 141-142) que, “assim como o negro, sua contracor, o branco pode situar-se nas duas 

extremidades da gama cromática. Absoluto – e não tendo outras variações a não ser 

aquelas que vão do fosco ao brilhante – ele significa ora a ausência, ora a soma das cores.” 

Ambos apresentam a aptidão para o que engloba e o que acumula, diferenciando-se do 

espectro de cores do intervalo pelo valor-limite que preservam. Ambos reconhecem a 

profundidade como atributo imprescindível, manifestando-se diferentes, sob os olhos 

ocidentais, pelas recorrências culturais e pelos usos eufóricos e disfóricos que a História 

encontrou para associá-los – conforme muito bem descrito por Melville, seja pelo vínculo 

semântico com base em fenômenos da natureza, seja por opção inteiramente arbitrária. 

Tanto o branco quanto o preto, no limite, provocam a supressão das oposições e a ce-

gueira; a luz exacerbada e a sombra absoluta.  
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 A identificação recorrente do preto e da escuridão com as noções abstratas deli-

neadas pela pesquisa anterior a esta – a solidão, a morte, o mistério, a violência, o mal, 

o luxo – se fazem canônicas exatamente por esse processo de recorrência, sob a chancela 

das forças centrais das semiosferas e sociedades. A igreja, pelo vernáculo litúrgico da 

bíblia, e os grandes setores econômicos, que incorporam a concepção mítica dos regimes 

de crença populacionais no patrocínio e promoção dos enunciados que orbitam social-

mente – para que sejam aceitos e reconhecidos. Isso, em nenhum nível, mantém a bran-

cura em posição imutável enquanto elemento do plano de expressão capaz de reiterar, 

no plano dos discursos, as mesmas abstrações comumente reiteradas pelo preto. O ponto 

de vista manifestado por Tanizaki é belo exemplo, assim como o processo de ascensão e 

queda do valor eufórico da supremacia racial. 

 Kandinsky (apud Chevalier e Gheerbrant, p-142) entendia o branco como com-

ponente estético, paradoxalmente, de plenitude e completo vazio: “o branco produz so-

bre nossa alma o mesmo efeito do silêncio absoluto... Esse silêncio não está morto, pois 

transborda de possibilidades vivas”. É reflexão equivalente à empenhada por Saramago 

ao estabelecer a brancura como vetor semântico de anterioridade, ainda à espera de pre-

enchimento – por isso, embora sejam absolutos, totalitários, o branco e o preto reitera-

das vezes se opõem pela dinâmica aspectual do tempo. 

 O silêncio, regularmente associado à morte preta – o silêncio final e eterno –, é 

igualmente passível de representação como início, anterior a qualquer desdobramento 

da vida. Um dos primeiros documentários produzidos pelo cinema inglês, The great 

white silence, de 1924, descreve a expedição de Terra Nova (1910-1913), que objetivou 

levar ao extremo do polo sul um grupo de cidadãos, equipados de forma frágil para en-

frentar o gelo eterno, com o propósito de fazer pesquisas científicas e estabelecer a pre-

sença imperial da Grã-Bretanha no local. Filmado por Herbert Ponting, o filme retrata o 

lento avanço do grupo (liderado por Robert Scott) rumo ao polo sul, as dificuldades em 

racionar os recursos escassos que puderam levar e a complexa logística que envolveu a 

participação de grupos de apoio e bases provisórias, para assegurar o retorno dos expe-

dicionários. Todos os membros da equipe que avançou à frente, com Scott, morreram. 
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Figura 20: Fragmento visual de The great white silence, de 1924 
 

 A composição fotográfica elaborada por Ponting exacerba, do começo ao fim do 

documentário, o isolamento humano frente ao imenso bloco de neve e gelo da Antártida, 

que oprime espacialmente os cães e os frágeis locais de repouso e acolhimento instalados 

pelos membros da expedição. Estes estão sempre posicionados, quando do confronto 

com a longa estrada à frente, em um cenário desolado e silencioso, no qual nada se mexe  

e não há vida aparente, com a brancura estabelecendo uma relação de totalidade contra 

a singularidade da presença humana – os extremos gelados do planeta foram objeto de 

atenção de outros dentre os primeiros documentaristas do cinema, a exemplo de Robert 

Flaherty, autor de Nanook, o esquimó (Estados Unidos, 1922), obra pioneira na constru-

ção cinematográfica documental. 

 No isolamento solitário dos viajantes, veio a morte de diversas formas – pela não 

resistência física ao clima inóspito; por acidentes de percurso, provocados pela pertur-

bação do silêncio; pelo fracasso ao cobrir os obstáculos da neve; pelo congelamento, a 

cobertura esbranquiçada sobre a vivacidade tônica da pele humana. Obcecado pela pro-

fundidade e violência da brancura, Melville, ao longo do conto Bartleby, o escrivão, des-

creve o progressivo desinteresse pela vida do jovem que dá nome à história a partir de 

figuras da falta de cor e da atonia do branco. Bartleby fica cada vez mais pálido, com o 

rosto lívido, assemelhando-se a um fantasma, até que por fim morre em renúncia ao di-

reito de viver, do qual se afasta em função da ocupação que mantinha antes de se empre-

gar em um cartório: administrador de cartas para pessoas já falecidas. 
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 O isolamento dos observadores inscritos nas obras de Wyeth e o isolamento dos 

expedicionários se equivale, no plano da manifestação semiótica, pela recorrência da fi-

gura da neve como componente que perpetua e permite a separação. O recurso à bran-

cura pelo pintor é fortemente alicerçado por uma motivação parcial (o estado natural da 

neve), assim como, para os desbravadores e documentaristas, a busca por penetrar a 

imensidão gelada dos polos da Terra, ainda inexplorados, representa mistério de poder 

equivalente ao da longa jornada noite adentro. Essa entrada no invisível, a busca pela 

profundidade de um nada que não se pode descrever, encontra paralelo em outras obras 

do século XX que exploraram a profundidade totalitária do branco como enigma – ci-

tam-se as composições de branco sobre branco de Kazimir Malevich e o célebre White 

album dos Beatles, oficialmente batizado como The beatles. 

 

 

Figura 21: À esquerda, White on white (1918), de Malevich; à direita, a capa original do LP The Beatles 

 

6.2.3 Go take a walk on the dark side 

 

O duelo por espaço entre claridade e escuridão põe em contraste dois engajamen-

tos do espaço nos objetos descritos neste capítulo: um, expansivo, se apresenta como 

largo e abrangente, encobrindo as demais figuras e atores; o outro, comprimido, se apre-

senta reduzido e compacto, sem capacidade de expansão. O contraponto entre amplitude 

e a exiguidade, com a neve e a natureza ocupando quase por inteiro as imagens, enaltece 

um revestimento temático de opressão frente ao esforço da cultura – e do humano – em 

perscrutar um caminho de movimento e libertação. 

A manifestação semântica do elemento passional de avareza, em que o sujeito 

precisa não apenas preservar o que possui, mas seguir eternamente à procura do acú-
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mulo, se aproxima da lógica opressiva, em oposição à liberdade. Afirmam Greimas e Fon-

tanille (1993, p. 102-103) que, na articulação modal do avarento, o excesso opera como 

o regente do desempenho do actante, porque a manipulação pelo querer ser do acúmulo 

infinito pressupõe a recursividade: ou seja, a narrativa sempre se expande, sem um limite 

de razoável conjunção entre o sujeito e o objeto (a exemplo da análise feita por Zilberberg 

e já descrita nesta pesquisa). Essa obstinação demanda constante expansão, até um nível 

em que se faça impossível, no plano narrativo, o cumprimento de mais um programa de 

uso baseado no acúmulo – por exemplo, morrer com uma fortuna da qual o milionário 

não desfrutou e jamais desfrutará. 

As sociedades opressivas operam pelo mesmo desdobramento que é, contigua-

mente, absoluto e universal. Regimes ditatoriais posicionam figuras centrais do Estado 

(e regularmente do chefe de estado) em cada fragmento das práticas coletivas, seja na 

escola, seja na economia, seja na gestão pública; o processo de aumento do oprimir se 

expande indefinidamente – primeiro, no controle da informação; depois, na incorpora-

ção, pela estrutura opressora, dos componentes sociais que permitem a escolha e a rejei-

ção; por fim, na supressão das liberdades individuais –, até que, no ápice tônico de con-

trole social, só restem o assassinato ou a reclusão dos cidadãos que não se conformam à 

rigidez normativa do regime. Tal processo promove a ampliação espacial da presença do 

opressor, a paralisação das possibilidades de movimento pelos indivíduos e a redução (e, 

em um último nível, a anulação) da livre circulação dos sujeitos e dos sentidos. 

A pintura de Wyeth e o embate humano contra a neve, retratado pelo documen-

tário, fazem uso da mesma plenitude espacial para contrapor o isolamento e a fragilidade 

humanos; o sujeito oprimido quer, mas não deve, não pode e não sabe como se movi-

mentar além do espaço exíguo em que se posiciona. Não sabe sobreviver ao frio polar, 

portanto morre; não deve se aventurar além da cerca pela neve, porque está só. Impo-

tente, o sujeito em oposição à brancura natural se vê como se estivesse rodeado por uma 

força poderosa, misteriosa e ameaçadora, uma sombra cujo enfrentamento não apre-

senta chances evidentes de sucesso.  

Em situações em que o branco se projeta como o incerto e o perigoso, a escuridão 

emerge como espaço reconhecido e acolhedor, a exemplo do que se verifica em Olsons’ 

front door. Na obra, a escuridão, em primeiro plano, recobre as figuras da residência – 

um espaço de conforto e segurança –, opondo-se ao espaço aberto (e indescritível) da 

natureza, com apenas a grama verde e o horizonte claríssimo como figuras identificáveis. 

Porém, a baixa iluminação no pórtico da casa confere nitidez à ilustração das janelas, da 

porta, do assoalho de madeira e da maçaneta, figuras de proteção e de cultura. Uma das 

razões de escolha por essa pintura, inclusive, é a alusão a uma cena clássica do fim de 

Rastros de ódio, de John Ford, na qual o protagonista, Ethan Edwards (John Wayne), se 
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posiciona defronte à porta da casa dos familiares, assassinados brutalmente por uma co-

munidade indígena, e se prepara para retornar à claridade selvagem do velho oeste, na 

qual se sente confortável. Curiosamente, um filme – aclamado pela subversão e pela ori-

ginalidade no cânone fílmico – que desmonta por completo o cânone narrativo do faro-

este, em contraste com a construção de efeitos de sentido da pintura de Wyeth. 

 

 

Figura 22: A cena emblemática de Rastros de ódio (1956), recuperada até mesmo por Quentin Tarantino 
em Bastardos Inglórios (2009) 

 

 Em Olson’s front door, em relação a Fence line, brancura e escuridão se invertem 

no plano de expressão – com os matizes claros concentrados no centro da pintura, en-

quanto os tons em preto e marrom da residência ocupam as margens do quadro, expan-

dindo-se a partir do centro. Isso decorre de uma mudança quanto à polarização entre 

liberdade e opressão manifestada na ilustração da isolada casa, frente à neve e à natu-

reza, assim como na imagem de John Wayne, de saída para o ambiente inóspito do velho 

Oeste. Invertida em adoção a um paralelo semissimbólico mais usual entre opressão (es-

curo) e liberdade (claro), Olson’s front door mantém essa configuração cromática preci-

samente porque, no quadro, os valores de segurança e insegurança se sobrepõem como 

fundamentais: a casa, bem detalhada em cada elemento de contato (e proteção) com o 

mundo externo, da porta ao pé direito, em madeira envelhecida, apresenta um conforto 

frente ao desconhecido, que se manifesta lívido, em tom muito próximo da absoluta cla-

ridade, com a natureza indistinguível para além de uma sutil grama. Embrenhar-se na 
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luz representa, na pintura, avançar frente ao oblívio, ao inóspito e ao perigoso – os ele-

mentos desejados por Ethan Edwards em Rastros de ódio, que recusa a civilização para 

persistir sobrevivendo na barbárie arenosa e solar do deserto. 

 

6.2.4 O segundo movimento de ruptura 

 

 As duas pinturas de Wyeth se diferenciam do romance de Saramago porque, na 

composição estética das obras, a oposição de claridade e escuridão contempla por inteiro 

o espaço de significação, e não como um operador diferenciado dentro de uma constru-

ção estável, a exemplo do que ocorre com a figurativização da cegueira como “mar de 

leite”. Outro componente importante da consideração de ambos os quadros como corpus 

é a repetição do recurso ao branco e à claridade, pelo autor, na concepção de efeitos de 

sentido não canônicos, revertendo a polarização disfórico-eufórica entre preto e branco 

a partir das abstrações semânticas enunciadas: a solidão, o isolamento, o perigo e a 

opressão. Ainda que distintas entre si, como cada obra de arte sempre é em relação às 

anteriores, às contemporâneas e às posteriores (mesmo que na subversão mínima), am-

bas congregam marcas de uma única estratégia, no plano da enunciação – estratégia que 

supera os limites específicos de um objeto e se reproduz em recorrência, identificando-

se com um estilo próprio e oposto aos demais.  

Essa diferença, dentro do esquema tensivo, é representada pela ampliação da es-

pacialidade e da temporalidade, sob a esfera social da continuidade da subversão. Em 

cada obra, analisada em separado, os elementos concessivos operam a partir da lógica de 

negação de expectativas, mantendo as isotopias articuladas com a claridade concentra-

das e breves no tempo e no espaço próprios do entendimento do nível de pertinência do 

objeto. Entretanto, quando se eleva o escopo de análise para o nível das práticas – no 

caso, a prática autoral de Wyeth –, não se faz possível mantê-las enquanto fenômenos 

individuais de acontecimento semiótico, porque a reiteração dispersa o uno, reprodu-

zindo a estratégia peculiar do artista à frente, na cronologia, e em mistura com outras 

grandezas, que emergem a partir dos contrastes entre cada obra e das similaridades, no 

plano de expressão, que unificam as pinturas enquanto ethos, fazendo do concentrado 

difuso – e do inesperado, por fim, esperado, a partir das configurações próprias do ar-

tista. Dentro da produção de Wyeth, a subversão pelo branco adquire valor de universo 

pela repetição – o acontecimento, já lembra Zilberberg (2011, p. 193), prima pela singu-

laridade da experiência, abrandado pelo desenrolar sintagmático sob o eixo da extensi-

dade: o espaço e o tempo da subversão são, em Fence line e Olson’s front door, duplica-

dos, em processo de canonização. 
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A mudança de posicionamento da análise semiótica entre o objeto em isolamento 

quanto ao suporte, o romance de Saramago, e a composição de duas pinturas de Wyeth 

só é possível quando se modifica a consideração do nível de pertinência da abordagem. 

As práticas, descreve Fontanille (2005; 2008; 2015), são entendidas como integrações 

entre objetos, não necessariamente a partir do compartilhamento do espaço físico, como 

no exemplo célebre do metrô parisiense estudado por Floch, mas a partir dos mecanis-

mos que fazem com que ambos se relacionem por uma coerência interna a cada um dos 

enunciados em integração com os demais objetos selecionados pela prática. Essa coerên-

cia pode assomar enquanto isotopias no plano de conteúdo, enquanto identidades no 

plano de expressão ou enquanto equivalências de nível narrativo, como ocorre no gênero 

fabular ou no drama absurdo. 

 No caso de Wyeth, o homogeneidade é recortada para análise com base no limite 

da própria construção artística feita pelo pintor – embora esta pesquisa tenha citado ou-

tras obras que reproduzem elementos da estratégia enunciativa do artista estadunidense 

no cinema e na TV, décadas depois dos quadros elencados para estudo. Essa segunda 

etapa, no percurso de reconfiguração do cânone, introduz a passagem entre a primeira 

ruptura, o traço inicial de originalidade, e a renovação por um estilo particular, que, 

mesmo em oposição às formas de vida dominantes na centralidade da semiosfera em que 

os objetos se encontram, já se organizam a partir de parâmetros de expressão e de con-

teúdo comuns, no que se refere a uma enunciação em separado. A repetição da diferença. 
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Intensidade 
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Gráfico 8: segundo movimento de fratura do cânone, com a renovação pela repetição 
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6.3 O cânone estabilizado 

 

Come on, don’t be shy. Step into the light. 

Smaug 

 

 

A série de TV Fargo (2014-2017), concebida e roteirizada por Noah Hawley para o canal 

pago FX, da TV dos Estados Unidos, é livre adaptação do filme de mesmo nome dos di-

retores Ethan e Joel Coen (de 1996), cuja obra já recebeu 35 indicações ao Oscar e ganhou 

seis – e mais seis prêmios do célebre festival de Cannes. A dupla começou a carreira em 

1984, com Blood simple e, até 2018, lançou 18 filmes, além de escrever o roteiro de obras 

que não dirigiu. Com Fargo, veio o reconhecimento amplo da crítica e do público ameri-

cano: o influente crítico Roger Ebert considerou o filme uma obra-prima da década de 

199072; e, em 2006, Fargo passou a integrar o seleto grupo de obras preservadas pelo 

National Film Registry, do Congresso dos Estados Unidos73. 

 A historiografia dos irmãos Coen está fortemente calcada na revisita a gêneros 

clássicos do cinema, em especial do cinema hollywoodiano. Em Blood simple (1984) e 

Miller’s crossing (1990), a dupla se inspirou em filmes clássicos de gângster do início dos 

anos 1930; True grit, de 2010, é a releitura de um dos últimos faroestes da carreira de 

John Wayne; já O brother, where art thou?, de 2000, atualiza a Odisseia, de Homero, 

para o período da Grande Depressão, em recontagem da jornada fabular de obstáculos 

em sequência que o herói (no filme, um anti-herói que escapa de uma penitenciária) pre-

cisa superar. No caso, em busca de uma enorme fortuna enterrada; No country for old 

men, vencedor do Oscar de melhor filme em 2008, adapta livro de Cormac McCarthy – 

é um faroeste extremamente violento e assustador, porque joga recorrentes vezes com a 

sorte para definir assassinatos e sobrevivências. Todos os filmes brincam com o humor 

negro e com a extração de comédia de situações rotineiras. Todos possuem, ao menos, 

um personagem estúpido e azarado. 

  

Os irmãos Coen escrevem reversões de clichês esperados, com personagens irreconhe-

cíveis para sensibilidades modernas. E eles abertamente discutem fazê-lo: “Se persona-

gens falam com clichês, é porque gostamos de clichês. Você começa com coisas que são 

incrivelmente reconhecíveis de uma forma, e você joga com isso.” Quase todos os seus 

                                                           
72 A crítica de Roger Ebert está disponível em: http://www.rogerebert.com/reviews/fargo-1996. Acesso em 07 de 

setembro de 2015. 

 
73 A relação completa de filmes do National Film Registry está em: https://www.loc.gov/programs/national-film-

preservation-board/film-registry/complete-national-film-registry-listing. Acesso em 07 de setembro de 2015. 

 

http://www.rogerebert.com/reviews/fargo-1996
https://www.loc.gov/programs/national-film-preservation-board/film-registry/complete-national-film-registry-listing
https://www.loc.gov/programs/national-film-preservation-board/film-registry/complete-national-film-registry-listing
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protagonistas se empenham na anormalidade e se beneficiam disso; a moralidade, como 

eles definem, é ausente. Eles pegam ideais básicos e remodelam as expectativas iniciais 

da audiência sobre os protagonistas. (DOOM, 2009, p. 14)74 

  

Os irmãos Coen se especializaram em subversões de clichês exacerbados, dando 

a papéis patêmicos usuais coberturas figurativas e percursos narrativos incomuns. Em A 

serious man, de 2009, um filme brilhante, o veterano rabino, ao fazer o sermão para o 

jovem que concluiu o bar mitzvah, declama os versos de Somebody to love, do grupo de 

rock psicodélico dos anos 1960 Jefferson Airplane. Em Barton Fink, de 1991, o simpático 

e sorridente vizinho de quarto da personagem principal é um assassino cruel e perigoso. 

E O brother, where art thou?, como releitura de Homero, conta com um ciclope e com 

ninfas – em pleno Mississípi da década de 1930. 

 

 

Figura 23: As ninfas de O brother, where art thou? 
 

A infinitude de exemplos citáveis de filmes dos Coen, no entanto, em vez de enal-

tecer unicamente o aspecto inovador e original das obras, acaba enfatizando um argu-

mento oposto. A reiteração do absurdo e do insólito é sistemática ao limite de fazer da 

filmografia dos autores um corpus identificável, dotado de recorrências e estratégias bem 

consolidadas dentro do espectro autoral – um corpus que constitui um cânone peculiar. 

Sobre o que se refere à dupla, o desconforto é confortável, e a premissa da surpresa é 

                                                           
74 Tradução livre de: “The Coens write reversals of expected clichés, and write unrecognizable characters for mo-
dern sensibilities. They openly discuss doing so: “If characters talk in clichés, it’s because we like clichés. You 
start with things that are incredibly recognizable in one form, and you play with them.” Nearly all their protago-
nists strive for abnormality and revel in it; morality, as they define it, is absent. They take basic ideals and remold 
the audience’s initial expectations of protagonists.” 
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componente crucial da construção dos enunciados. O que muda, de filme para filme, é 

sempre a cobertura figurativa, nunca a estética: “Conforme a carreira dos irmãos [Coen] 

progrediu, o nome Coen tornou-se sinônimo de personagens peculiares, roteiros inven-

tivos, diálogo inteligente e humor negro.” (DOOM, 2009, p. 13)75 

 

6.3.1 Los dioses indiferentes 

 

 Fargo é, de acordo com muitas fontes76, uma representação do noir, um gênero 

de quase exclusiva produção estadunidense e que comporta, a depender da referência, 

grupo restrito de filmes produzidos entre as décadas de 1940 e 1960 com elementos de 

conteúdo e expressão semelhantes e icônicos, com inspiração em romances policiais de 

autores como Dashiel Hammett, Raymond Chandler e James M. Cain. Em geral, a nar-

rativa começa com um problema criminal – ou uma articulação criminal –, como um 

assassinato, um plano de chantagem ou um desaparecimento. O protagonista clássico 

oscila entre um detetive ou um policial bem intencionado, a exemplo do Philip Marlowe 

de Chandler e do Sam Spade de Hammett, ambos imortalizados no cinema por Hum-

phrey Bogart77. A iluminação única do noir, herdeira do expressionismo alemão, é mo-

dulada pelo contraste exagerado, com pleno domínio da escuridão sobre a claridade, res-

trita ao rosto de personagens e a elementos de relevância da cena, como objetos e ambi-

entes fechados. A protagonista feminina é uma femme fatale e quase sempre usa a sen-

sualidade, a amoralidade e a inteligência para manipular o herói. As histórias acontecem 

em cidades grandes e corruptas, infestadas de policiais desonestos, como Los Angeles e 

San Francisco. Todos os personagens, em alguma medida, são cínicos. 

 Mascarello (2007), em ensaio retrospectivo, faz análise elaborada do noir como 

um “fenômeno”, e não propriamente um gênero fílmico, embora critique autores que re-

jeitam a existência do noir como uma recorrência. Nunca houve, argumenta, um único 

filme que comportasse, em absoluto, as principais referências do noir – explicitadas em 

parágrafo anterior –, e a definição como gênero surgiu depois da produção de muitos 

clássicos, em grande parte por causa da revista francesa Cahiers du cinéma, que estudou 

com obsessão a produção fílmica americana entre 1935 e 1950. O “cânone noir” – preto, 

                                                           
75 Tradução livre de: “As the brothers’ careers progressed, the name Coen became synonymous with quirky char-
acters, inventive scripts, witty dialogue, and black humor.” 
 
76 Ensaios recentes que analisam Fargo em comparação com filmes do período noir clássico: CONARD (2007); 

LEITCH (2002); ANDREW (1999). 

 
77 Bogart interpretou Spade em The maltese falcon, de 1941, filme considerado precursor do noir, e Marlowe em 

The big sleep, de 1946. 
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em francês – nasce da estabilização de recorrências de inúmeros filmes, juntando ele-

mentos de alguns e que estão ausentes em outros, a despeito de certa identidade. Os ele-

mentos mais frequentes – o policial/detetive, a femme fatale, a corrupção, a iluminação 

expressionista e o cinismo – adquiriram, então, uma forma única, como se integrassem 

uma essência que, de fato, está dissolvida em centenas de objetos diferentes. 

 

Entre as acusações mais recorrentes está a impossibilidade de encontrar a totalidade 

das características definidoras do noir num único filme. A essa se agrega outra, prova-

velmente mais grave: algumas das obras quintessenciais do cânone (assim como muitas 

outras mais periféricas) não exibem vários (os mais diversos) dos traços considerados 

fundamentais. (MASCARELLO, 2007, p. 184) 

 

 Por essa razão, não há consenso, entre os principais estudiosos do noir, sobre o 

corpus definitivo do gênero ou as definições principais; o faroeste, outro gênero ameri-

cano por excelência, é menos controverso porque congrega figuras, abstrações e efeitos 

visuais idênticos em centenas de obras (o saloon, por exemplo). Contudo, apesar da fra-

gmentação acadêmica, o noir canônico, ainda que no plano solene da estereotipação, 

persiste, recuperado do seio da cultura e da História para se falar de determinados filmes 

e estéticas e para associar obras recentes ao fenômeno original. Temas, arquétipos e efei-

tos cromáticos são prontamente vinculados ao noir em críticas, enciclopédias e debates 

entre fãs. O dicionário Merriam-Webster78, por exemplo, incorpora a palavra francesa ao 

inglês com uma definição sintética e (levemente) irônica: “ficção policial com persona-

gens cínicos e cenários sombrios e sórdidos”79. O adjetivo noirish é usado para definir 

uma relação de semelhança com o gênero, e, em 1990, Todd Erickson cunha a expressão 

neo-noir80 para comparar filmes, a partir da década de 1970, com elementos similares. 

  

                                                           
78 http://www.merriam-webster.com/dictionary/noir. Acesso em 07 de setembro de 2015. 

 
79 Tradução livre de: “…crime fiction featuring hard-boiled cynical characters and bleak sleazy settings”.  
 
80 ERICKSON (1990). Evidence of film noir in the contemporary American cinema. Brigham Young University: 

United States. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/noir
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Figura 24: Robert Mitchum e Jane Greer em Out of the past, de 1947 

  

O paralelo de comparação com Fargo reside, principalmente, quanto à estrutura 

narrativa, que oscila no plano discursivo em filmes noir, mas raramente muda, de um 

filme para outro, em relação à oposição abstrata de base: o confronto entre indivíduo e 

sociedade. Por mais que seja honrado e dotado de boas motivações, o protagonista sem-

pre embarca em uma violenta e perigosa jornada para buscar justiça – e sobreviver à 

crueldade cínica do mundo. O noir não se faz de sacrifícios gloriosos. 

 Fargo detém boa parte das figuras principais do gênero: em Minnesota, no norte 

dos Estados Unidos, um vendedor de veículos com graves problemas financeiros (Wil-

liam H. Macy) contrata dois criminosos para forjar o sequestro da própria esposa e co-

brar uma recompensa do sogro, um magnata local. No entanto, a farsa orquestrada pelo 

vendedor desencadeia uma sucessão de crimes violentos – metade dos personagens 

morre de forma violenta ao longo do filme. E cabe à bondosa e honrada policial interpre-

tada por Frances McDormand solucionar o caso – com o detalhe de que está grávida de 

sete meses e só consegue andar com dificuldades. 

 A diferença de Fargo para os filmes noir clássicos deriva da soma de contrastes 

em relação às obras das décadas de 1940 e 1950. Os estados de Minnesota e Dakota do 

Norte, fronteiriços ao Canadá, são recobertos por neve em boa parte do ano. Sempre há, 

em cada cena do filme, fotografado pelo premiado Roger Deakins, o contraponto entre a 

imensidão branca e gélida da geografia local e os esparsos elementos figurativos da ação 

humana, a exemplo de estradas, casas isoladas e pequenos centros comerciais entre pla-

nícies brancas. A luz solar, no filme, é permanente – enquanto, no noir, a noite é o reves-

timento da cidade suja, misteriosa e repleta de “pessoas degeneradas”, como afirmava 

Chandler. Os eventos de natureza criminosa de Fargo ocorrem em plenitude luminosa, 
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e não escondidos por um jogo de sombras soturnas. Mas é a neve81 – branca, abrangente 

e expansiva – que esconde o cadáver, que protege os assassinos e dificulta a investigação 

policial. E dois fundamentos importantes da construção canônica do gênero estão pre-

sentes: a manipulação passional pela ganância por parte de um sujeito (o vendedor) e o 

senso de honra do investigador (a policial). Uma mulher grávida de sete meses – isso 

jamais aconteceu no noir convencional. 

 

 

Figura 25: Plano abrangente de Fargo: a desolação da neve 
 

O sucesso de Fargo82 cristalizou a posição diferenciada dos irmãos Coen dentro 

do contexto do cinema americano de primeira grandeza e concretizou, em perspectiva, 

vários atributos narrativos identificados com a dupla. A série de TV homônima desen-

volvida pelo canal a cabo FX, atualmente no segundo ano de exibição e com enorme su-

cesso de crítica e de audiência, é a primeira adaptação específica de um roteiro dos cine-

astas, que atuam na série como produtores executivos, ao lado de Noah Hawley. 

 Construída em formato de antologia – ou seja, os atores, o enredo e os persona-

gens mudam a cada ano de exibição –, Fargo simula o universo sarcástico, violento e 

incomum da filmografia dos Coen com perfeição e representa a ratificação do cânone 

autoral como influente e celebrado, sem, porém, jamais abandonar a estética particular 

da dupla, até em virtude da participação direta de ambos na produção da obra e das nu-

merosas referências ao filme de 1996. Esta pesquisa enxerga Fargo como o objeto preciso 

                                                           
81 Uma excelente crítica do jornal The New York Times analisa o neo-noir à luz da mudança no plano de expres-

são, com a substituição da noite como cenário: http://www.nytimes.com/2000/01/23/movies/film-the-new-

noir-in-the-daylight-but-still-deadly.html?pagewanted=all. Acesso em 07 de setembro de 2015. 

 
82 Exemplo interessante do estudo da obra dos irmãos Coen e do cinema noir dentro do espectro de estudos de 

linguagem é a defesa de doutorado de Helen Faradji, da Université du Québec à Montreál, em 2008. Disponível 

em: http://www.archipel.uqam.ca/1558/1/D1701.pdf. Acesso em 08 de setembro de 2015. 

http://www.nytimes.com/2000/01/23/movies/film-the-new-noir-in-the-daylight-but-still-deadly.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2000/01/23/movies/film-the-new-noir-in-the-daylight-but-still-deadly.html?pagewanted=all
http://www.archipel.uqam.ca/1558/1/D1701.pdf
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para analisar, com densidade, o percurso de rejeição ao cânone – pela análise da escuri-

dão luminosa, pintada de branco pela neve – e de posterior propagação de um cânone 

autoral, posto que ocorre na série a espera pelo inesperado específica dos Coen, que se 

constituem cânone peculiar e culturalmente aceito. 

 Essa etapa do percurso de descontrução do cânone consiste no prolongamento 

ainda maior, no espaço e no tempo, já perpassando múltiplos objetos para além dos au-

tores originais, dentro do sistema que Fontanille adota como uma prática, definida pela 

continuidade e pela reiteração. Fargo se inclui dentro do espectro de expansão da iden-

tidade autoral, perpetuada a partir da reiteração de elementos dissonantes em múltiplas 

obras, ao longo do tempo, de forma a recompor um cânone diferente, individual e repli-

cado por outros indivíduos, que se põe em concorrência com o conjunto majoritário de 

estratégias residentes no centro da semiosfera, dado que a replicação aumenta o alcance 

da inovação e possibilita o desequilíbrio das estruturas periféricas. 

 

6.3.2 Sob a neve de Minnesota 

 

No auge bélico da primeira Guerra Mundial, em 1916, o folhetim francês Le petit 

journal publicou, na capa, uma assustadora ilustração de um velho e gigantesco homem, 

com uma proteção branca, que intimidava um exército minúsculo incapaz de avançar 

sobre uma pista de gelo cristalino. A manchete, sintética, atribuía ao homem a alcunha 

de “general inverno”. A expressão entrou para a cultura popular relacionada ao impie-

doso clima da Rússia, que ao longo da História se defendeu de inúmeros ataques por 

causa da violência congelante das fronteiras do país. Ainda no século XIX, Napoleão su-

cumbiu – embora muito mais forte militarmente – à aridez do frio, que dificulta a loco-

moção, a reposição alimentar e as investidas de guerra. Os russos, conhecedores do 

campo de batalha em que se encontravam, não se preocuparam em retribuir em armas, 

mas impedindo que a França sobrevivesse contra a hipotermia. E fizeram o mesmo com 

o exército de Hitler, em 1941. 
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Figura 26: O general inverno da capa do Le petit journal 

 

 Até hoje, um dos mais elogiados episódios da série de TV americana Família So-

prano, da HBO, é Pine barrens, da 3ª Temporada83. Uma dupla de mafiosos, em perse-

guição a um rival russo, acaba presa, sem alimentos, em uma floresta de Nova Jérsei 

coberta de neve; e não consegue assassinar o rival, que já integrou agências militares 

soviéticas e, portanto, sobrevive com elegância ao rigor do inverno nos Estados Unidos. 

Cedendo paulatinamente ao frio e à fome, ambos são resgatados à beira de um colapso 

físico, pela manhã. 

 O drama da “morte pela neve”, recorrente em culturas de países expostos regu-

larmente a invernos rigorosos, a exemplo dos EUA, é célebre e contraditório dentro do 

espectro da cultura ocidental – e vale recordar a reflexão já feita sobre Tanizaki a esse 

respeito e a leitura sobre Wyeth e os documentários dedicados à exploração do universo 

místico dos extremos gelados do planeta. Notícias de avalanches e fortes nevascas costu-

mam estar associadas ao falecimento de muitas pessoas. No fim de 2013, o estado ame-

ricano de Minnesota sofreu o mais agressivo inverno em várias décadas84, e o nordeste 

                                                           
83 Mais informações em: http://www.ew.com/article/2007/05/13/sopranos-pine-barrens-oral-history e em: 

http://content.time.com/time/specials/2007/sopranos/. Acesso em 21 de janeiro de 2017. 

 
84 Mais informações em: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-01-04/nevasca-provoca-pelo-menos-15-

mortes-nos-estados-unidos.html. Acesso em 23 de janeiro de 2017. 

http://www.ew.com/article/2007/05/13/sopranos-pine-barrens-oral-history
http://content.time.com/time/specials/2007/sopranos/
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-01-04/nevasca-provoca-pelo-menos-15-mortes-nos-estados-unidos.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-01-04/nevasca-provoca-pelo-menos-15-mortes-nos-estados-unidos.html
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do país levou prejuízo bilionário. A cor branca, comumente associada à paz, à beleza e à 

graça, em oposição à viciosa reiteração do preto ao longo dos séculos no Ocidente, sobre-

tudo em obras religiosas, que perpetuaram a claridade como a pureza e a virtude, e a 

obscuridade como o mal e o pecado, ganha em dramas de ordem natural e inevitável um 

contorno cruel. A neve impede a livre circulação; destrói plantações; soterra estruturas 

urbanas básicas, como postes e estradas. Fere o poder de sobrevivência.  

 

 

Figura 27: Hannibal e a armada cruzando os Alpes (1812), de J.M.W. Turner 
 

A série de TV Fargo, de 2014, adaptada do filme homônimo dos irmãos Ethan e 

Joel Coen – que, em 1996, venceu dois Oscar –, é o objeto de base do corpus constituinte 

desta pesquisa e o representante da última etapa do percurso de desconstrução do câ-

none proposto: o da estabilização. O drama do canal fechado FX, da mesma forma rece-

bido com entusiamo pela crítica85, se passa em uma cidade pequena de Minnesota, na 

qual uma sucessão de episódios absurdos é desencadeada pela chegada à região de um 

misterioso assassino. A cena em questão, do episódio Buridan’s ass, o sexto da 1ª Tem-

porada, é o clímax narrativo de dois protagonistas, os policiais Gus e Molly. Em uma 

nevasca, cada personagem acaba isolado e cego pela neve – e a consequência da cegueira 

provocada pelo branco é fatídica para Molly, atingida pelo fogo amigo de Gus. Todo o 

cenário é manipulado pelo assassino, Lorne Malvo (o ator Billy Bob Thornton), que se 

aproveita da inexperiência da polícia local e recruta astutamente o “general inverno” 

como poderoso adjuvante.  

                                                           
 
85 Compilado de avaliações da crítica profissional dos EUA está disponível em: http://www.metacri-

tic.com/tv/fargo. Acesso em 22 de janeiro de 2017. 

 

http://www.metacritic.com/tv/fargo
http://www.metacritic.com/tv/fargo
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Repleto de referências bíblicas e mitológicas, o episódio subverte a usual ideia de 

escuridão e enquadra, no plano de expressão, a brancura da neve como cobertura da so-

lidão e do mistério, sobretudo pelo contraste semissimbólico das cenas em ambientes 

internos (escuros e, contudo, seguros e confortáveis) com as cenas na imensidão clara, 

onde as formas são indistintas, e o suspense prevalece. 

 

6.3.3 O caos branco 

 

 

Figura 28: A imagem acima é a reprodução fiel de um corte de alguns segundos do episódio 
 

Buridan’s ass é o nome em inglês de um paradoxo antigo e célebre da filosofia, o 

“asno de buridan”86, usado geralmente para ilustrar dilemas relacionados ao livre arbí-

trio e ao comportamento humano quando confrontado com duas opções – que se ex-

cluem mutuamente – igualmente atraentes e válidas. O animal da parábola, incapaz de 

escolher um feixe de feno, acaba condenado à morte por inanição no raciocínio original; 

na série, a ilustração quase mística recobre a moralidade dos personagens de boa índole 

– que, para a consecução de programas narrativos, são forçados a escolhas pragmáticas 

difíceis, programas de uso que podem incorrer em sucesso ou fracasso e são igualmente 

sedutores na manipulação.  

Gus (Colin Hanks) e Molly (Allison Tolman), os dois que protagonizam a cena 

recortada, são policiais honestos e humildes. O primeiro sustenta uma filha adolescente 

sozinho e sonhava com a profissão de carteiro; a segunda se recusa a ceder à inoperância 

dos outros agentes da região, que, desacostumados à violência e ao caos, evitam fazer 

investigações de qualquer natureza. Ambos são envolvidos pelo acaso na busca por Lorne 

                                                           
86 “...atribui-se a João Buridan a formulação do seguinte problema ou paradoxo: ‘um asno que tivesse diante de 

si, e exatamente à mesma distância, dois feixes de feno exatamente iguais não poderia manifestar preferência 

por um mais que pelo outro e, portanto, morreria de fome’.” (FERRATER MORA, 2004) 
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Malvo, que surge do nada na cidade e persuade, com muita astúcia, cidadãos inocentes 

a cometer crimes passionais. Sem recompensa.  

Mais para o fim do episódio, Gus e Molly saem do conforto de um pequeno e aco-

lhedor restaurante e encaram a neve porque uma pessoa denuncia uma rajada de balas 

em um local próximo. Molly, impetuosa, é acompanhada por um hesitante Gus; ambos 

pedem reforço da polícia. Não sabem o perigo que enfrentam – e não sabem que Malvo, 

perseguido por dois assassinos, está envolvido na situação. Tiros são ouvidos de novo, 

quando deixam o carro da polícia. E não esperam o reforço da patrulha, até porque o 

rádio anuncia a pior nevasca em décadas.  

Enquanto o preto absorve, o branco exorta, porque apenas a luminosidade ab-

soluta causa cegueira. Qualquer sinuosidade cromática, por mais superficial que seja, 

se destaca na claridade. E Lorne Malvo sabe. Enquanto o casal de policiais e a dupla de 

assassinos se perdem por causa da intempérie climática – os quatro se veem solitários 

e isolados –, Malvo deseja a solidão. Gosta de estar sozinho; e, em gesto brilhante, se 

aproveita da natureza do branco: corta de propósito uma das mãos e encena um rastro 

vermelho de sangue até uma casa próxima. No breu alvo, um dos assassinos enxerga o 

percurso de sangue e, ao chegar à casa, acaba morto em uma cilada. Gus encontra o 

corpo e, ao levantar a cabeça, não vê mais Molly. Ao contrário do vilão, sente medo da 

solidão – medo figurativizado por calafrios que não se relacionam com os graus abaixo 

de zero. No plano de expressão, há nítido contraste no falar dos policiais. Molly não 

hesita; Gus balbucia, se perde. 

 

 

Figura 29: Gus, cego e assustado, dispara aleatoriamente sobre o branco da nevasca 
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 Ao fim, a insegurança acaba operando como um antissujeito ardiloso. Sem perícia 

com a arma e inexperiente em situações de risco, é regido pela moral (e aderente, não 

por aleatoriedade, à configuração cromática convencional, perplexo com a nevasca que 

cega), pelo desejo em fazer o bem. É quando emerge a parábola de Buridan – e o fracasso. 

A obrigação em exercer a profissão dota-lhe de um dever-fazer e de um querer-fazer (o 

benefício da escolha). Sem, no entanto, saber-fazer. Ao vislumbrar uma sombra, dispara 

a arma aleatoriamente – acerta Molly por engano. E entra em desespero. 

 

6.3.4 O ponto de vista de quem congela 

 

 Landowski (2014) define o acaso por duas capacidades: em alguns casos, o inevi-

tável ocorre, mas os custos são controláveis. Em outros, o risco decorrente da catástrofe 

suplanta o que o autor chama de “probabilidade mítica”. E só resta, por fim, aceitar os 

resultados de sentido. Sujeito da programação em uma cidade muito pacata e progra-

mada, Gus não entende a força maligna da violência criminal. Fargo define Lorne Malvo, 

de forma muito pertinente, como um agente do caos, surgido aleatoriamente e devotado 

unicamente à exortação da loucura em pessoas comuns e monótonas. Esse sujeito inco-

mum e surpreendente, portanto, consegue dobrar um acidente natural – uma nevasca – 

em regime de manipulação. Gus, não dotado de saber-fazer, resolve fazer uma aposta – 

na qual, conforme Landowski (2014, p. 99), “embora seja então ilimitado o risco de per-

der (não há garantia alguma frente ao puro azar), ele recai somente sobre o que o próprio 

sujeito põe em jogo”. O resultado é vigorosamente disfórico – entre a opção pela inércia 

e pela ação, o livre arbítrio condena o personagem a um efeito de sentido indesejado. 

A cultura estadunidense, como principal difusora de valores do mundo ocidental, 

em perspectiva de poder de difusão, possui semiosfera complexa, com estratégias vasta-

mente reconhecíveis no centro. A estética clássica-narrativa, por exemplo87, se caracte-

riza pela estrutura previsível e pela figurativização usual de heróis e vilões. No entanto, 

mesmo no cinema americano a subversão existe; os irmãos Ethan e Joel Coen são cele-

brados diretores de obras surpreendentes e, ainda assim, recebem elevada aceitação de 

crítica e público. No sul do país, onde o clima é ameno, a neve não desempenha papel 

disfórico; contudo, em Minnesota, no extremo norte, as nevascas são o prelúdio de uma 

catástrofe. Como realidade periférica dentro da construção social americana, sob o ponto 

de vista dos grandes centros culturais e econômicos (Califórnia e Nova York), a cultura 

escandinava do Minnesota se localiza em uma zona marginal – com formas de vida e 

                                                           
87 BORDWELL, David. Narration in the fiction film. Madison: University of Wisconsin Press, 1985. 
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estratégias estáveis, mas disruptivas em plano mais amplo. Nessas situações, o branco é 

violento e perigoso. 

 Na cena selecionada de Fargo, o convite à escuridão não resulta da entrada em 

um recinto sem a luminosidade estética do branco, coberto pelo breu. A saída rumo à 

sutileza azulada da neve é a demarcação do campo desconhecido e incerto. Gus e Molly 

– assim como os dois assassinos que perseguem Malvo –, valorizam a companhia, e a 

neve opera como antissujeito, porque epitomiza a solidão cega e o perigo do risco. Se os 

matadores de aluguel não entram em conjunção com o objeto de valor, são punidos. Os 

policiais não podem ignorar uma cena criminal, visto que algo grave pode acontecer. E a 

neve só atrapalha.  

 

 

Figura 30: Lorne Malvo, sempre inexpressivo frente ao caos 

 

Em Fargo, em paralelo com Ensaio sobre a cegueira, o mistério e a solidão são 

reiterados pela isotopia da cegueira, um agente narrativo importante para os cinco per-

sonagens que interagem na cena, porque desempenha papeis actanciais muito distintos. 

O vilão, Lorne Malvo, vê na claridade da neve uma escuridão bem-vinda para orquestrar 

uma cuidadosa manipulação das pessoas que persegue – isso se opõe à construção estig-

matizada da luz como adjuvante das forças do bem e da pureza, a exemplo da pintura 

cristã europeia. Sob a definição aspectual do vilão, a brancura do mal é a brancura do 

bem, enquanto, para os demais personagens, a brancura do mal continua sendo... a as-

sustadora brancura do mal. 

 É notável como os produtores de Fargo, em adaptação livre (na narrativa) e fiel 

– nos paralelos semânticos do nível fundamental – da obra dos irmãos Coen, lançam 

mão de um popular estereótipo para produzir efeitos de sentido diferentes. É comum, 
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nos Estados Unidos, a ironização dos cidadãos de Minnesota (Minnesota nice)88 como 

ingênuos, bondosos e pacíficos. A chegada por acaso de um vilão de natureza amoral, 

contudo, leva a região interiorana à violência e ao descontrole, que se reflete na ignorân-

cia de Gus acerca do uso correto de uma pistola na caça a um bandido. O dever moral de 

policial, prejudicado pelo livre arbítrio do paradoxo do asno indeciso, provoca um aci-

dente de repercussão indesejada, resultante da negação de uma monotonia confortável.  

 O desespero latente na fisionomia inconsolável de Gus, em interpretação monu-

mental de Colin Hanks, filho de Tom Hanks, após perceber que feriu Molly, reverbera o 

fracasso da ação. O acidente provoca a perda do chão, o choque abrupto, o descontrole. 

O semissimbolismo entre a contração expressiva da face do personagem, sujeita à exe-

cução do pior dos pecados, o assassinato, e a face incólume de Lorne Malvo após esfa-

quear um rival, põe no plano de expressão com absoluta competência um contraponto 

semântico e social – a moral coletiva versus a ética individual.  

  

 

Figura 31: A desolação de Gus 

 

 O uso coerente e eficaz da neve para representar, metaforicamente, a ideia visual 

de escuridão é possível porque, apesar da rejeição a estilos sedimentados, circulam soci-

almente, na periferia de semiosferas, formas de vida conflitantes – na reflexão de Fonta-

nille (2015), é o duelo entre alteridade e identidade. A explosão de sentido, como lirica-

mente pensa Landowski, é produto do risco e da aleatória fortuna reservada por um jogo 

                                                           
88 Detalhes sobre a descrição figurativa do arquétipo ‘Minessota nice’ em http://multiculturallife.org/?p=7141. 

Acesso em 25 de janeiro de 2017. 

http://multiculturallife.org/?p=7141
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de dados. O frio e o gelo, elementos naturais da sociedade quieta de Minnesota, se con-

vertem em cenário de desatino. 

 Por fim, destaca-se que a beleza narrativa de Fargo reforça, com calidez, o prin-

cípio saussuriano de valor, eternamente enaltecido no âmbito da semiótica; embora, na 

sociedade, o regular e o usual imperem, o relativismo é fundamental. Surgem das rejei-

ções, das quebras e das negações os sentidos potenciais e adormecidos, ainda que através 

da obscuridade do branco, muito mais profano que sagrado.  

 

6.3.5 Terceiro movimento de ruptura 

 

 Se, na concepção de Ensaio sobre a cegueira como corpus o nível de pertinência 

selecionado foi o do objeto, e, na análise das obras de Andrew Wyeth, foi a prática, a 

leitura sobre a adaptação de Fargo – como posterior movimento de estabilização do câ-

none – se associa ao nível de pertinência da estratégia. Esquecido em alguns momentos 

de Formes de vie, embora apareça na hierarquia definida na obra anterior sobre os níveis 

de pertinência e as formas de vida, o conceito só é identificado por Fontanille (2015, p.16) 

com algum detalhamento logo no começo do livro, posicionado como último nível ante-

rior às formas de vida e como dotado, quanto aos planos de imanência, do estrato de 

agenciamento tático em referência às operações sintagmáticas que incorpora na produ-

ção de efeitos de sentido. 

 Ao abordar as práticas, Fontanille entende que estas comportam tanto os textos 

quanto os objetos, articulados em função de um “objetivo e de um horizonte estratégico” 

cuja mediação social se desdobra por mecanismos de ajustamento e programação (idem, 

p. 264). A prática é um curso específico de ação, distanciado dos demais pelas diferenças 

que manifesta, e em regime de concorrência e coexistência no âmbito coletivo – e que 

precisa resistir minimamente a interferências e modificações. Portanto, depende de certa 

regularidade, de certa reiteração feita reconhecível para os sujeitos. 

 No plano superior, as estratégias, uma vez que são o locus final de estabeleci-

mento da semiose antes das formas de vida, podem despontar como a instância final de 

equivalência metodológica com os arranjos internos à enunciação, que se impõe a seleção 

e adequação da construção textual com base nos propósitos e predisposições dos sujeitos 

envolvidos. O esquema de Fontanille não se preocupa em demasia com o estabeleci-

mento de limites conceituais fortemente isolados, admitindo que o processo semiótico é 

de natureza fluida, acelerada e, em qualquer momento, detém cada plano de imanência, 

do signo à forma de vida – o que organiza e diferencia os níveis é o olhar do semioticista 

sobre o objeto que deseja analisar, e por isso precisa levar em consideração os elementos 
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de expressão (coerência) e de conteúdo (congruência) necessários, a partir das relações 

sociais subjacentes a todos os atos semióticos. 

 Benveniste (2014, p. 119) é bastante claro ao argumentar que, para a análise do 

fato linguístico, “a realidade do objeto não é separável do método próprio para defini-lo”, 

argumentando que é preciso, antes da análise, o estabelecimento de parâmetros adequa-

dos que permitam o reconhecimento científico (e a existência) do fato linguístico para 

que este seja abordado – um pensamento acompanhado por Fontanille. O autor já pro-

punha, nos Problemas de linguística geral, um escalonamento entre níveis de análise – 

embora de maior proximidade com a estrutura do texto verbal e das línguas naturais – 

que ascendia, quanto ao objeto, progressivamente do fonema/merisma ao signo e à 

frase, com cada nível admitindo internamente propriedades sintáticas e semânticas di-

ferentes. Como, por exemplo, a passagem entre o fonema e o signo representando a mu-

dança do entendimento do fonema por traços diferenciais para considerá-lo como mor-

fema (idem, p. 123), integrado a um sistema geral de articulações de sentido. 

   Benveniste entende ainda que o estudo do fato linguístico e a subdivisão em “ní-

veis de pertinência” deve operar com base na integração entre cada nível, porque são 

todos, em última leitura, suscetíveis a uma premissa única: a emergência do sentido. Ou 

seja: o nível anterior integra o nível superior, e a frase incorpora as propriedades fonéti-

cas e morfológicas dos sistemas na produção de sentidos. Na extrapolação elaborada por 

Fontanille, de mesmo raciocínio, o signo ascende, progressivamente, às formas de vida, 

que se fazem presentes na semiose manifestada pelo signo – até por isso a proposta do 

autor jamais se afasta do postulado de imanência que permeia a semiótica desde a origem. 

Na relação de dependência que as práticas possuem frente ao reconhecimento e 

à demarcação de uma diferença e de uma reprodução (ou reprodutibilidade, à Benja-

min), permite-se considerar a estratégia como uma etapa anterior ao procedimento de 

seleção e organização dos enunciados, atuando como instância mediadora entre as for-

mas de vida, que orbitam pelas sociedades, e o agenciamento paradigmático que regula, 

no instante da enunciação, os rituais, os comportamentos e os gêneros admitidos como 

reconhecíveis. Da mesma forma que as práticas, as estratégias mantém relação de de-

pendência com a identidade semântica e com a presença de elementos de plano de ex-

pressão alinhados em coerência, taticamente subjacentes aos valores entendidos pela 

sociedade – e pelo enunciatário – como minimamente aceitáveis. 

Na solidificação do cânone, apesar de a etapa de estabilização se situar posterior-

mente à etapa de renovação, a estratégia delineia uma precondição à prática, cuja regu-

laridade e admissão coletivas se iniciam pela superação da identidade autoral – uma prá-

tica por si só –, fazendo do cânone autoral uma estrutura enunciativa replicável pelo ou-

tro. E isso ocorre justamente na enunciação, quando a subjetividade exercita a opção – 
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evidentemente regulada e restringida – por outra subjetividade integrante do espaço de 

seleção paradigmática: a estratégia solitária e autoral fratura, por fim, a barreira do in-

divíduo e, de prática estabelecida internamente por ajustes e recorrências, passa a ocupar 

um espaço maior no universo heterogêneo da semiosfera. É o passo final para que a ino-

vação se solidifique enquanto forma de vida, perpetue-se por laços fracos e encontre bre-

chas entre as estratégias predominantes do centro social. 

Tal movimento é evidenciado por Fargo, que incorpora para a estética da TV o 

subgênero Coen com vivacidade e – a julgar pela recepção que obteve – eficácia, perpe-

tuando, pela cobertura do branco, a violência quase estúpida e ingênua da filmografia 

dos irmãos cineastas e a reversão de expectativas quanto ao comportamento narrativo 

dos personagens e à configuração figurativa dos atores discursivos. Não se faria possível, 

para Noah Hawley, esperar ampla audiência e a chancela determinante de um dos grupos 

de comunicação mais poderosos dos Estados Unidos se não houvesse, no plano das es-

colhas estratégicas, um caminho razoavelmente bem demarcado de identificação, por 

parte do enunciatário, e de coerência, por parte do enunciador, a partir do qual a obra 

fosse realizada. As escolhas de Hawley para ambientar Fargo exacerbam a proximidade 

com os irmãos Coen – seja a escolha do nome, seja a recomposição do roteiro do filme 

de 1996, seja a apenas ligeira mudança nos actantes (criminosos idiotas vs criminosos 

astutos; vendedor de carros vs vendedor de seguros); no entanto, superior a esse recorte, 

já se faz presente na sociedade uma composição estratégica potencializada que engloba 

e orienta as opções subjetivas da enunciação. 

No plano tensivo, a estabilização do cânone estende a duplicação do belo gesto 

subjetivo e individual, reiterada pela prática, desdobrando a unicidade do sujeito como 

inaugurador de efeitos de sentido insólitos. Na passagem entre sujeito  coletivo, a pro-

pagação das manifestações inovadores no espaço e no tempo se multiplica, não mais re-

gulada por uma relação entre anterioridade e posterioridade na concepção artística do 

autor, mas sim de simultaneidade possível, pela perspectiva dos atos sociais, com a am-

plião competitiva do embate entre a estratégia inovadora e as grandezas em ascensão no 

campo de presença. 
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 A chegada ao momento final de reconstrução de um cânone após a fratura, apre-

sentada em etapas, precisou obedecer à lógica prenunciada por Benveniste e Fontanille de 

admissão de procedimentos integrados entre níveis de pertinência diferentes, sem que 

haja, em um nível superior, a anulação dos inferiores. Pelo contrário: estão presentes nos 

recortes contemplados sob cada nível as condições semióticas e socioculturais de cada um 

dos demais níveis – com as formas de vida ratificadas como instância que organiza na se-

miosfera os valores, as crenças, as liberdades, as restrições e imanência – os elementos de 

expressão e de conteúdo que, articulados, estabelecem uma distinção semiótica. 

 A publicação de Ensaio sobre a cegueira perpassa, sob outros recortes não sele-

cionados nesta pesquisa, a reprodução coerente de uma prática e a intervenção subjetiva 

da enunciação, ao adotar uma estratégia; o mesmo ocorre com Wyeth, cujos dois quadros 

escolhidos são fragmento de um ethos autoral muito maior, mais amplo, mais diversifi-

cado. O que os separa, o que os determina como fatos linguísticos é a escalada no nível 

de pertinência, para o entendimento dos mecanismos enunciativos de reprodução da di-

ferença e das propriedades físicas, coletivas e materiais da relação de cada texto com os 

demais objetos com que se associa. E as correspondentes modulações tensivas que, pela 

repetição, desdobram o acontecimento em um tempo e em um espaço que não apenas os 

do objeto, mas da sociedade, que passa a reconhecer o inesperado como norma, com a 

perda da extravagância semiótica do gesto individual. 

 Esse percurso, portanto, objetivou – à luz da brancura – uma proposta de orga-

nização do processo de desconstrução e nascimento dos cânones, partindo do contra-

ponto entre as abstrações de maior associação a escuridão e claridade – a grandeza dessa 

associação se demarca pelo alcance da repetição semiótica e pelo alcance do reconheci-

mento social. Porque a neve, a natureza e a luminosidade sagrada podem recobrir a soli-

dão, o mistério, a violência e a morte. E se propagar por essas bases de sentido. 

 

 

 

Intensidade 
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A estabilização: passagem  

do individual ao coletivo  

 

 

Gráfico 9: o movimento do cânone entre a renovação e a estabilização 
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Notas finais 

 

I need to remember... Sometimes there's 
 so much beauty in the world,  

I feel like I can't take it, and my  
heart is just going to cave in. 

American beauty 

 

 

Uma provocação central para a concepção desta pesquisa acompanha o debate emer-

gente, dentro da semiótica, sobre as funções, os papéis, as propostas e os encaminha-

mentos que a própria semiótica deve empreender para apresentar melhor leitura sobre 

os fenômenos sociais contemporâneos. Tal questionamento metalinguístico sobre o ob-

jeto semiótico e as dinâmicas culturais é, atualmente, um componente de alta relevância 

na produtividade científica e na elaboração de novos encaminhamentos da metodologia 

greimasiana. Até porque, na redefinição da internet, das mídias sociais e da globalização 

como elementos destacados do ato enunciativo – e do contrato fiduciário – reforçou-se 

a busca por considerações científicas sobre o sistema semiótico frente ao paradoxo (hoje 

enfraquecido) entre os limites arbitrários do objeto de pesquisa e o que se enxerga como 

externo ao objeto. 

 Coautor, ao lado de Greimas, de um dos primeiros artigos acadêmicos sobre o 

percurso gerativo de sentido, ainda na década de 1960, François Rastier89 assume essa 

reflexão de forma abrangente – partindo das premissas elementares da sintaxe semiótica 

para apresentar uma leitura histórica das escolas de análise textual, descrevendo as me-

tamorfoses e problemas que permanecem dignos de atenção: 

 

[…] cinquenta anos depois da formação da Associação Internacional de Semiótica, quais 

são as perspectivas desta disciplina, suas aquisições, as descobertas que pode reivindi-

car, os novos observáveis? Em que domínios ela se impõe? Quais são os programas de 

pesquisa específicos? Pode a semiótica pretender o estatuto de uma ciência? Ignoro se 

ela tem essa ambição, os semioticistas permanecem divididos sobre este ponto, isso 

quando lhe concedem alguma importância (RASTIER, 2017, p. 2)90 

 

                                                           
89 Em 1968, Greimas e Rastier publicam na prestigiada revista estadunidense Yale French Studies o artigo The 
interaction of semiotic constraints, com detalhada abordagem da proposta do quadrado semiótico. Posterior-
mente, em 1970, o artigo foi incorporado, em francês, ao livro Du sens (Sobre o sentido). 

 
90 Tradução livre de: “[…] cinquante ans après la formation de l’Association internationale de sémiotique, quelles 
sont les perspectives de cette discipline, ses acquis, les découvertes qu’elle peut revendiquer, les nouveaux 
observables ? Dans quels domaines s’est-elle imposée ? Quels sont ses programmes de recherche spécifiques ? 
Peut-elle prétendre au statut d’une science ? J’ignore si elle en a l’ambition, les sémioticiens restant divisés sur 
ce point, quand du moins ils lui accordent quelque importance.”  
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 Ao longo do artigo De la sémantique structurale à la sémiotique des cultures, da 

edição de 2017 da revista Nouveaux actes sémiotiques, Rastier recupera as bases greima-

sianas para rediscuti-las sob o plano de um novo projeto científico no qual a semiótica deve 

se posicionar frente às sociedades e frente às demais ciências humanas. E o ponto de par-

tida desse reposicionamento, em conformidade com os atuais esforços paralelos de Fonta-

nille, reside na renegociação do objeto de pesquisa da semiótica, situando-o – o texto – sob 

a regência de uma estrutura de práticas englobantes, desde o signo e o morfema, cuja ine-

vitabilidade decorre de uma formulação derivada já de Saussure: o fato social. 

 

Um século após a formação da Linguística, Saussure, com decisão, refletiu a complexi-

dade da nova situação suscitada por seu desenvolvimento e formulou o programa de 

uma “semiologia” elaborada a partir dessa disciplina. Nessa problemática, os sistemas 

de signos são evidentemente reconhecidos como formações culturais e não as concreti-

zações das categorias universais do espírito humano. A semiótica de inspiração saussu-

riana é, portanto, uma semiótica das culturas, ao mesmo tempo histórica e comparativa 

[...] (RASTIER, 2017, p. 6)91 

 

 Essa remissão a Saussure explicita um paradoxo da prática semiótica: o esforço 

científico de se estabelecer uma Teoria Geral do Sentido, em que a universalidade se dá 

pela construção de um percurso de análise de qualquer texto, mas no qual o universal se 

mantém suscetível aos fenômenos sociais e coletivos que demarcam as etapas do jogo de 

xadrez das línguas (e da linguagem) – frente à necessária recuperação das condições uni-

versais das narrativas pelo que é particular a narrativas específicas, com a restrição pelo 

estudo do analista a um corpus limitado, sobre o qual se aplica uma metodologia gera-

tiva. Esse problema não foge a Rastier, que vê na interlocução entre a semântica estru-

tural e a filosofia da linguagem um dilema quanto à prática semiótica, uma vez que o 

componente analítico da proposta greimasiana se opõe ao fenômeno especulativo das 

investigações filosóficas sobre o processo linguístico. 

 Na gênese do percurso gerativo de sentido, há uma matriz lógica que promove a 

definição de dois extremos de um campo semântico qualquer: a definição de um /a/ que 

se opõe, por negação, a um /não a/, de forma que a coexistência entre ambos, em um 

determinado objeto, seja impossível, a partir da herança aristotélica da relação binária 

de contraditoriedade entre conceitos. Sob as regras do quadrado semiótico, a dualidade 

                                                           
91 Tradução livre de: “Un siècle après la formation de la linguistique, Saussure, avec décision, a réfléchi la 
complexité de la situation nouvelle suscitée par son essor et formulé le programme d’une «  sémiologie » 
élaborée à partir de cette discipline. Dans cette problématique, les systèmes de signes sont évidemment 
reconnus comme des formations culturelles et non des concrétisations des catégories universelles de l’esprit 
humain. La sémiotique d’inspiration saussurienne est ainsi une sémiotique des cultures , tout à la fois historique 
et comparative.” 
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determina o interior, com a circunscrição de um limite necessário à reprodução de uma 

hipótese científica. Todo objeto deve, portanto, apresentar uma oposição semântica no 

nível fundamental, e que se faz passível de análise pela elevação da forma do conteúdo 

como estrutura subjacente da(s) linguagem(ns), com uma unicidade identificável dentro 

de cada enunciado, a partir de antíteses elementares: natureza vs cultura; identidade vs 

alteridade; vida vs morte. 

 A negligência à expressão (idem, p. 7) conduz ao recolhimento da semiótica para 

dentro do próprio objeto, contentando-se o percurso gerativo de sentido à abstração de 

quaisquer linguagens a um sistema específico de recuperação e comparação entre figuras 

de discurso, sem duas preocupações importantes: as leis que regulam a dimensão estética 

do ato enunciativo; e as condições de reverberação dessas leis sob as regras do fato social, 

e que fazem com que o objeto se faça como objeto. Analisa-se o que é interno, mas a exter-

nalidade acaba recusada como projeto científico. Um problema, inclusive, de natureza 

igualmente lógica, porque a oposição entre ambos depende da existência de ambos. 

 

A tradição lógica e ontológica que prevaleceu na gramática e nas ciências da lingua-

gem, isolou a palavra de sua associação com um referente, a frase de sua associação a 

um estado de coisas, o texto de sua relação com um mundo, fictício ou não. (RASTIER, 

2017, p. 11)92 

 

 O momento em que Rastier, mais avidamente, define o eixo principal de negação 

do pensamento greimasiano é no reconhecimento (idem, p. 8) de que, para Greimas, a 

diversidade das línguas não passa de um “epifenômeno” – e que, assim, repousa antes 

no plano do acidental do que no plano do causal. Todas as universalidades do percurso 

gerativo de sentido rejeitam a diferença (embora partam da diferença que é definidora 

do conceito de valor) em favor de uma gramática universal de análise do texto, seja na 

pintura, seja no cinema, seja na fotografia. O problema, para o autor francês, é o papel 

que a semiótica deve exercer, a partir dessas bases estruturalistas, no diálogo com as 

demais escolas das ciências humanas, posto que, ao se propor como metodologia geral 

de análise do sentido, a semiótica acaba por perpassar – à semelhança de Barthes – o 

espectro completo de campos do saber dedicados à condição humana. E deve fazê-lo sem 

que, simultaneamente, se posicione como uma ciência que possa “falar de tudo” (idem, 

p. 9), mas que considere uma globalidade melhor correlacionada à universalidade. 

 

 

                                                           
92 Tradução livre de: “La tradition logique et ontologique qui a prévalu en grammaire puis dans les sciences du 
langage a isolé le mot dans son rapport avec son référent, la phrase dans son rapport avec un état de choses, le 
texte dans sa relation avec un monde, fictionnel ou non.” 
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7.1 O projeto semiótico 

 

 “Nem puramente interno, nem puramente externo, o semiótico constitui o mundo 

em que vivemos”, destaca Rastier (ibidem), para descrever a necessidade de formação de 

uma ciência própria para a semiótica – e que permearia os domínios da antropologia, da 

filosofia, da sociologia, da literatura e da iconografia. Essa nova semiótica, para Rastier, 

deve repensar as hipóteses, os problemas metodológicos, o escopo e o projeto científico 

emergentes desde Greimas e Hjelmslev, com a sabedoria de se posicionar no espaço muito 

particular entre a tudologia de falar a respeito de qualquer objeto (o que aproximaria a 

semiótica da comunicação) e a rejeição às dualidades que demarcam o percurso gerativo 

de sentido, com um foco exclusivo sobre a textualidade, e não sobre as práticas sociocul-

turais que determinam o texto.  

 Assim, para Rastier, a semiótica, enquanto projeto para o futuro, deve convergir 

com as demais ciências, ciente de que o objeto, no entanto, não deve se imiscuir com o 

da antropologia ou o da sociologia. O objeto semiótico – ou a semiótica-objeto – deve se 

ocupar dos processos, dos rituais, das práticas culturais, mas em compreensão do que é 

diferente na linguagem, na construção dos sentidos e na manifestação linguística que 

emergem das práticas; ou seja, a semiótica não como o estudo da prática em si, mas da 

semiose decorrente da prática. E, para cumprir esse propósito, deve redimensionar as 

fronteiras epistemológicas delineadas por Greimas, afastando-se da obra artística, do fa-

zer literário e das línguas naturais como repositórios centrais do interesse científico. 

 Rastier denomina essa concepção de “projeto federativo”, com realce à iminente 

necessidade de se entender cada corpus de análise semiótica por uma perspectiva geral, 

numérica, que seja referente a uma coletividade ou a uma amostragem de um fenômeno 

cultural – com a semiótica enquanto recurso metodológico para as demais ciências: 

 

Os dualismos saussurianos permanecem próprios às línguas e às semióticas humanas. 

Os objetos culturais podem depender de suas condições de elaboração e de interpreta-

ção, os valores que os concretizam objetivados como fatos. Devemos incorporar, agora, 

os corpus numéricos, quer sejam músicas, imagens fixas ou animadas, danças, perfor-

mances polissemióticas como o cinema, a ópera, os rituais etc. A exigência científica de 

descrever esses corpus encontra, então, a demanda social. Com os corpus numéricos, as 

ciências da cultura encontram novas perspectivas epistemológicas e metodológicas, 

conduzindo a um projeto federativo. (RASTIER, 2017, p. 19)93 

                                                           
93 Tradução livre de: “Les dualités saussuriennes restent propres aux langues et aux sémiotiques humaines. Les 
objets culturels ont beau dépendre de leurs conditions d’élaboration et d’interprétation, les valeurs qu’ils 
concrétisent peuvent cependant être objectivées comme des faits. Partout, on a affaire maintenant à des corpus 
numériques, qu’il s’agisse de musiques, d’images fixes ou animées, de danses, de performances polysémiotiques 



 

208 

 Esforço muito complexo de rediscussão do “espaço semiótico”, o raciocínio de 

Rastier, embora proponha uma aproximação cautelosa das demais ciências humanas e o 

embarque em uma semiótica das culturas propositiva, se limita, a exemplo de outros 

artigos e obras recentes com o mesmo foco, a apresentar uma proposta eminentemente 

normativa de semiótica; a manipulação do autor instaura-se, principalmente, sobre um 

dever fazer semiótica, mas sem o saber fazer que permitiria, à metodologia de análise, 

considerar os objetos culturais. Também é ausente, no artigo de Rastier, uma proposta 

bem delimitada de estreitamento entre a semiótica e, por exemplo, a antropologia e a 

sociologia – até pela ausência de diálogo com autores dessas esferas de conhecimento. 

Isso acaba por referendar uma antítese em relação a um argumento usado pelo próprio 

Rastier para repensar Greimas: o afastamento do objeto semiótico em relação ao que não 

se enquadra no recorte objetivo de um ato linguístico-verbal.  

 

7.1.1 O papel do semioticista 

 

 Em 2015, Jean Portela publicou diálogo com Ivan Darrault na edição anual da Nou-

veaux actes sémiotiques que, em essência, aborda a mesma preocupação de Rastier, com 

enunciatário específico no jovem semioticista, dotado de dever fazer o projeto de futuro 

da semiótica. Menos normativo do que o autor francês, Portela lança mão de um engaja-

mento pragmático como recurso de exortação do jovem linguista: a necessidade de expan-

são do fazer semiótico para além do espaço exíguo e labiríntico da academia, em que o 

escopo e o impacto da semiótica se mantêm restritos a uma prática de reflexão teórico-

analítica de baixo alcance – sem as ramificações de interferência e uso em outros setores 

da sociedade. Isso, para Portela, reduz as ambições de que a semiótica precisa, para que se 

expanda enquanto campo fértil do pensamento linguístico e função profissional válida. 

 

Parece-me que estamos destinados a viver de acordo com uma natureza dupla: linguista 

e semioticista – é o caso da figura mais clássica –, literato, professor de línguas, especi-

alista em mídias, jornalista, encarregado de relações públicas, educador, teórico da arte, 

teórico da música, designer, publicitário, editor, gráfico, sociólogo, etnólogo, filósofo... 

e semioticista. Isso não é uma limitação, um desafio a superar, mas uma qualidade da 

                                                           
comme le cinéma, l’opéra, les rituels, etc. L’exigence scientifique de décrire de tels corpus ren -contre ici la de-
mande sociale. Avec les corpus numériques, les sciences de la culture trouvent ainsi de nouvelles perspectives 
épistémologiques et méthodologiques, voire un projet fédérateur.” 
 



 

209 

qual podemos tirar partido. Essa dupla natureza reflete bem a dupla natureza da lingua-

gem, que põe em cena a linguagem e a sociedade, os produtores e os usuários, as moti-

vações e as finalidades. (PORTELA, 2015)94 

  

No diálogo, escrito de forma epistolar, Portela elenca dezenas de funções em que 

a semiótica poderia exercer um papel importante, para além da docência nos círculos 

universitários: o jornalismo; educação básica; publicidade; design; políticas públicas. No 

entanto, em contraste com o artigo de Rastier, sem se ater às bases metodológicas e às 

minúcias do percurso gerativo de sentido para, a partir do arcabouço lógico da semiótica, 

justificar a expansão da semiótica-objeto. Concentra-se Portela na manipulação do jo-

vem semioticista, em uma promessa de poder fazer que se conjuga com a atraente con-

junção com a sobrevivência – pragmática, enquanto financeira; cognitiva, enquanto sa-

tisfatória para o pensamento linguístico do pesquisador no mundo contemporâneo. 

 Essa exortação, que na prosa do autor brasileiro adquire um contorno romântico, 

melhor se coaduna com artigo de Ceriani (2015) na mesma revista, em edição do ano se-

guinte, que empenha uma análise semiótica do consumo, posicionando o objeto semiótico 

em maior proximidade com fenômenos de cultura – no caso, o capital como agente de re-

lações de consumo e de persistência narrativa. A leitura de Ceriani desdobra os mecanis-

mos de aceleração do consumir como programa necessário para a realização de um per-

curso eficaz, por parte do sujeito, enquanto integrante de uma forma social que privilegia 

um sistema de valores alinhado a relações econômicas. Também a autora descreve como, 

semioticamente, as décadas finais do século XX e os primeiros anos do século XXI modi-

ficaram o engajamento entre sujeito e objeto (de consumo) pela substituição (Ceriani, 

2015, p. 8) do adquirir pelo estimular, em que o afeto proporciona a diferença eufórica – 

em um espaço de excesso de ofertas mercadológicas – que faz do sujeito um consumidor. 

 A análise de Ceriani apresenta uma bem-vinda utilização do método greimasiano 

para o estudo de uma prática comportamental – comumente observada sob as óticas da 

economia e da sociologia – que mais se aproxima de um rito cultural que de uma obra 

artístico-literária. No exemplo da semioticista italiana, parte-se de um hábito geral de 

existência, retificado a partir da crise de 1929 e remodelado pelo advento da informática, 

em que diferentes forças atuam sobre o dever consumir, de forma a convertê-lo em um 

querer consumir, que potencializa o engajamento do sujeito com o objeto. A pesquisa 

                                                           
94 Tradução livre de: “Il me semble que nous sommes destinés à vivre selon une double nature : linguiste et 
sémioticien – c’est le cas de figure le plus classique –, littéraire, professeur de langue, spécialiste des médias, 
journaliste, chargé de relations publiques, éducateur, théoricien de l’art, théoricien de la musique, designer, 
publicitaire, éditeur, graphiste, sociologue, ethnologue, philosophe… et sémioticien. Cela n’est pas du tout un 
handicap, un défi à surmonter, mais plutôt une qualité dont on peut tirer parti. Cette double nature relève bien 
de la double nature du langage, qui met en scène le langage et la société, les producteurs et les usagers, les 
motivations et les finalités.” 
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encontra ainda um facititador interessante na equivalência sutil entre a lógica actancial 

da narrativa, segundo Greimas, e a premissa elementar do pensamento econômico: para 

ambos, pessoas respondem a incentivos, regulados por dispositivos de troca. 

 

[…] nossa sociedade se reafirma intrinsecamente semiótica, se entendemos por 

semiótica um tecido de significados que permitem/necessitam do reinvestimento 

constante das relações entre o sentido e suas manifestações: é por intermédio daquele 

(o sentido) que essa significação se manifesta, pelo consumo, pela conjunção provisória 

com os bens que definem nossas escolhas identitárias […] (CERIANI, 2017, p. 2)95 

 

 Em nenhum momento Ceriani se esquiva de utilizar o arcabouço de ferramentas 

analíticas da semiótica clássica – até porque, sob o recorte proposto pela autora, vê-se o 

engendramento, no nível fundamental, de uma oposição arquetípica entre identidade e 

alteridade, na qual o sujeito constrói o fazer identitário exatamente pelo consumo, em 

um regime de escolhas. O que muda, em comparação à prática convencional, dentro da 

semiótica, de definição do corpus é a volatilidade das condições matéricas em que os 

efeitos de sentido se articulam: não há uma obra, um objeto específico em análise, que 

seja entendido e isolado em uma unidade coerente. Há, de fato, uma hipótese de estudo 

de um determinado comportamento social, regular e estabelecido, cuja única forma de 

delimitação, quanto à identificação de planos de expressão/conteúdo, é a historiografia 

do pensamento econômico liberal. 

 Reitere-se, neste ponto, que não é recente para a semiótica a ampliação do objeto 

de pesquisa e a preocupação com as dimensões socioculturais da prática discursiva. Eric 

Landowski, desde os anos 70, esmera-se na retificação de uma corrente hoje batizada de 

sociossemiótica, e que se detém sobre fenômenos sociais para o estabelecimento de uma 

formulação específica de modos semióticos de interação e presença do sujeito. Data de 

1989 a primeira edição, em francês, de La société réflechie (no Brasil, a primeira edição 

de A sociedade refletida, em português, é de 1992); sucedem-se, na bibliografia do autor, 

outras obras que debatem a mesma questão acadêmica, a exemplo de Presenças do outro 

(primeira edição em francês em 1996) e, mais recentemente, Interações arriscadas, de 

2005 (no Brasil, em 2014), no qual Landowski apresenta os quatro polos dos modos de 

interação possíveis para a interação cotidiana do sujeito com o mundo natural, com base 

no risco – a saber: programação; manipulação; ajustamento; acidente. 

                                                           
95 Tradução livre de: “[...] notre société se réaffirme intrinsèquement sémiotique, si l’on entend par sémiotique 
un tissu de signifiés permettant/nécessitant un réinvestissement constant des rapports entre le sens et ses mani-
festations : c’est la voie au moyen de laquelle cette signification se manifeste, par la consommation justement, 
par la conjonction provisoire avec les biens qui définissent nos choix identitaires [...].”  
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 A obra de Landowski expande o foco de estudo da semiótica à cotidianidade, 

com o objetivo de estratificar uma sintaxe do ser do sujeito, admitindo como limítrofes 

os regimes do risco quase absoluto, do sujeito do acaso, que rege a própria existência a 

partir de programas narrativos cuja sanção depende de fatores, muitas vezes, incontro-

láveis – o sujeito apostador, por exemplo. No outro polo, o sujeito programado, de risco 

quase nulo, segue a vida em programas repetitivos, planejados e de forma a evitar “sur-

presas” – a exemplo do cidadão que não foge à rotina diária (atravessa a rua olhando 

os dois lados e o sinal; paga as contas sem atraso; organiza as finanças; faz sempre o 

café do mesmo jeito na cafeteira). 

 Quanto maior a exposição ao risco, maior a iminência de eclosão de efeitos de sen-

tido surpreendentes, excitantes, inovadores e catastróficos. A adaptação do sujeito aos di-

ferentes regimes sempre oscila, em conformidade com as regras e delimitações da coleti-

vidade em que vive e das situações semióticas em que se insere. Na perspectiva de Lan-

dowski, a semiótica, em lugar de se posicionar na esfera dos discursos linguísticos de ma-

nifestações artísticas e literárias, se aproxima de um projeto geral de interface com as de-

mais ciências. Os regimes de interação funcionam como quadrilátero englobante de quais-

quer atos enunciativos e se propõem a entender o processo do ser, não importa qual seja, 

da epifania à inércia. 

 

7.1.2 Filosofia da semiótica (ou antropologia da semiótica)  

 

Essa abordagem sociossemiótica, social enquanto devotada às interações, pleiteia 

uma ferramenta de análise de hábitos, comportamentos e situações, sem, contudo, fazer 

um retorno epistemológico de explicação semiótica para os elementos fundadores dos 

processos sociais – analisa o processo, e não os mecanismos que permitem o processo, 

partindo da mesma universalidade apregoada por Greimas. Portanto, admite o social e 

as regras de manifestação que regem o ato enunciativo, mas não as estuda enquanto eta-

pas de retificação da semiose. E não sinaliza claramente, em oposição ao que defende 

Rastier, de que forma a semiótica se articularia com as demais ciências humanas. 

 Na abertura de Interações arriscadas, Landowski (2014) apregoa uma interação 

condicional entre filosofia, antropologia e semiótica: o argumento do autor é que, uma 

vez considerado o objeto semiótico como o estudo do “sentido da vida”, faz-se difícil o 

distanciamento de uma perspectiva filosófica para entendê-lo (2014, p. 14). Por isso, há 

na semiótica a reflexão, a um mesmo momento, a partir de um modelo científico rigoroso 

– de afastamento e objetividade – e com o entendimento de uma mais aguçada fluidez 

de estudo do sentido, que se aproxima de um pensamento fenomenológico. 
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 Landowski opõe o pragmatismo da semiótica enquanto ciência do texto (idem, p. 

13) ao questionamento sobre a pertinência (e não a negação, conforme apregoado por 

Rastier) de uma concepção filosófica já no nascimento da metodologia, com Greimas. 

Lembra que, em Da imperfeição, o autor evoca o “ponto de vista de uma ética e de uma 

estética da prática do sentido” (idem, p. 16-17), com o estabelecimento de “uma filosofia 

baseada em postulados estritamente semióticos” (ibidem). Torna-se problemático, para 

Landowski, o apagamento da influência existencial inerente ao próprio objeto semiótico, 

porque a definição deste obedece à necessária retificação do conceito de sentido. Assim, 

o esquema narrativo não se debruça, somente, sobre a descrição dos mecanismos de ação 

narrativa, mas, no nível operacional de análise, precisa incorporar diferentes “estilos de 

vida” que regem a construção do sentido. Tal processo se define pelas interações do su-

jeito com o mundo em significação – ou seja, com os demais integrantes de uma sociedade 

de práticas e regimes aceitos/rejeitados e mesmo com a natureza. A dupla presença de uma 

regularidade social subjacente e da interação humana com o outro como essenciais para a 

construção do sentido determina, segundo Landowski, o estudo semiótico sobre o viver. 

 A aproximação que o semioticista francês faz entre a semiótica, a antropologia e 

a filosofia não chega, assim como em Rastier, à interlocução com métodos e práticas do 

fazer acadêmico de filósofos e antropólogos. Não é enfatizado, por Landowski, que a se-

miótica interaja explicitamente com uma determinada abordagem das outras ciências 

humanas, ou que se enfatize a importância do estudo de um objeto qualquer próprio, por 

exemplo, da antropologia contemporânea. Essa aproximação é, sobretudo, pragmática, 

porque se vê destacado, no raciocínio de Landowski, uma preocupação recorrente: qual 

o objeto da semiótica? E de que forma se pode (ou deve) analisá-lo? É o objeto semiótico 

o mesmo da antropologia e da filosofia (o sentido)? 

 

7.2 A distinção 

  

A profusão de reflexões sobre o futuro – e o presente – da semiótica, por autores 

de diferentes escolas, apresentada de forma sintética neste fechamento, se propõe a exi-

bir o panorama de debates contemporâneos sobre a questão – que, dado o aumento re-

cente de manifestações acadêmicas (c.f a reflexão de Fontanille apresentada no capítulo 

3 desta pesquisa), cresceu em relevância para os semioticistas. Verifica-se no âmbito de 

cada raciocínio um foco específico, sem que haja uma coalizão definida de etapas e pro-

jetos, por um autor, para a releitura do método greimasiano frente ao momento atual da 

semiótica e das ciências humanas. Rastier é mais dedicado ao desdobramento da sintaxe 

binária e aos postulados universais do percurso gerativo de sentido, apresentando em 
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detalhes a reversão de elementos da fundamentação clássica para rediscutir o texto en-

quanto objeto de análise. No entanto, sem formular uma nova sintaxe geral de aborda-

gem que dê conta do espaço “federativo” que anseia para a semiótica. 

 A carta de Portela, em debate com Ivan Darrault, é bastante passional ao convocar 

o engajamento do enunciatário (o jovem semioticista). O autor levanta um problema de 

alocação profissional, elenca um conjunto de possibilidades gerais de atuação pragmá-

tica e contrapõe a convocação feita ao próprio percurso pessoal – narrativa de identifica-

ção –, mas, a exemplo de Rastier, sem o desdobramento das etapas de junção com o ob-

jeto da carta, o saber fazer a “semiótica de mil faces” que o mundo exige. 

 Ceriani, com maior objetividade, apresenta um resultado concreto da interação 

entre semiótica e objetos não conformes à concepção convencional de objeto de análise 

semiótica – convencionalismo que, ressalte-se, há décadas é sistematicamente debatido 

e repensado se reflete em outras análises recentes como as de Bernard Jackson (2017, 

estudo sobre a semiotização do processo jurídico) e Verónica de Francesco (2012). Sem 

contar a própria reflexão de Greimas, em Da imperfeição, sobre a graciosidade do ethos 

japonês na observação da luz natural – já um esforço pioneiro de entendimento do objeto 

semiótico sob o ponto de vista não apenas discursivo, mas sociocultural. 

 O que se verifica, inicialmente, como elemento comum aos esforços acadêmicos 

dos autores citados é a incerteza, frente ao mundo e frente à própria semiótica, do que 

representa o fazer semiótico e o fazer semiótica, em especial para o que diz respeito ao 

objeto. São múltiplas as delimitações sobre esse problema epistemológico, com distintas 

sintetizações do objeto per se: a narrativa; o texto; o sentido; as práticas culturais; a vida; 

a existência. Tradicionalmente, a despeito da emergência, desde meados dos anos 1990, 

de análises e abordagens semióticas dedicadas à cultura e a fenômenos culturais, o fazer 

semiótica se atém principalmente sobre objetos artísticos ou cuja identidade interna – 

dotada de coerência semântica – seja selecionável, com facilidade, pela unicidade quanto 

ao plano de expressão: o livro, a manchete jornalística, a pintura, o conjunto de obras de 

uma sala de museu; o filme. Não é possível realizar o mesmo recorte analítico frente a 

uma interação social, como um ritual de iniciação em uma universidade – que envolve 

diferentes práticas (beber, a apresentação dos calouros, um conjunto de provas etc.) – e 

se exerce, no plano da enunciação, fora dos limites definidos de um suporte físico. 

 O estudo de Ceriani, nesse sentido, apresenta com melhor precisão o problema. 

A análise da semioticista italiana não se atém aos elementos semânticos reiterados pelo 

plano de expressão habitual – dimensões plásticas, categorias cromáticas, rítmicas ou 

estéticas – até porque, no estudo de uma prática de consumo, não há como selecioná-los 

no plano geral da prática, que consiste na sistematização, no seio de uma cultura, de 
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recorrentes hábitos de performance narrativa, identificados enquanto prática pela repe-

tição e aceitação sob o regime cultural destacado (no caso, o capitalismo).  

Verifica-se um determinado anseio, por parte do sujeito – que é manipulado pela 

sociedade –, em obter a conjunção com um objeto, e para isso a ação narrativa precisa se 

desenvolver em programas de uso concomitantes, como a atividade bem remunerada, o 

acúmulo de dinheiro e o exercício de atividades socialmente aceitas (o jantar em um bom 

restaurante, o uso de um aparelho celular de última geração, as roupas da moda...). A 

aceleração do consumo, conforme a leitura de Ceriani, se baseia na regular atenuação de 

uma situação conjuntiva com bens dotados de valor, de forma que o sujeito deve, por 

repetidas vezes, se engajar novamente no mesmo programa narrativo para substituir a 

breve conjunção anterior. E isso se prolonga pela existência do sujeito em sociedade, sem 

que haja como definir uma restrição espaço-temporal para o ato enunciativo. Analisa-se 

a recorrência de comportamento, e não somente uma história, com página final (e sanção 

definitiva), ou uma manifestação artístico-visual cuja organização narrativa se limite por 

balizas do suporte plástico. 

A proposta sociossemiótica de Landowski, para além das inegáveis contribuições 

metodológicas – como o redimensionamento do nível narrativo do percurso gerativo de 

sentido em quatro formulações –, é a que com maior densidade aborda o fazer semiótico 

no âmbito da vida em sociedade como inerente ao exercício da semiótica enquanto ciên-

cia do texto. Está explícito, no raciocínio histórico do autor, o uso necessário das ferra-

mentas de análise primeiro desenvolvidas por Greimas para que se entenda, se interprete 

e se busque a compreensão semântica de hábitos sociais. Por isso, para Landowski, mais 

que a vida – ou o saber viver – como objeto, a semiótica deve estudar a vida em socie-

dade, e investigar as relações de sentido entre enunciados mobilizados pelo indivíduo e 

sob a regulamentação de valores compartilhados. Em Passions sans nom, ao estudar o 

gosto, Landowski (2004, p. 218) contrapõe dois regimes de conjunção pelo prazer: a es-

tética do gosto pelo estímulo eufórico aos sentidos e a estética do gosto compartilhado, 

que ocorre somente em práticas que dependem da interação com outros sujeitos para 

que se façam conjuntivas: “a cerveja não é uma bebida para os solitários”, exclama o autor, 

ecoando o julgamento social de Bourdieu. 

Sem dúvidas, o caminho reflexivo desenvolvido por Landowski não apenas es-

barra na filosofia – ou no filosofar –, como se imiscui entre o questionamento filosófico 

sobre o sentido da vida e o objeto científico da sociologia, a vida em sociedade. Refaz-

se, assim, o percurso de sedimentação do projeto semiótico desde a origem: a demarca-

ção nítida de um problema de análise, em que o texto, a obra de arte, a literatura, a ficção, 

o gesto, a dança e o mercado são apenas subprodutos de uma proposta não apenas uni-
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versal pelo aspecto gerativo de construção de um modelo metodológico, mas pela am-

plitude do que pode e deve estudar. Uma semiótica de tudologia, em que o único parâ-

metro de seleção é o mais amplo, a existência humana. 

 De forma corajosa, Landowski assume um posicionamento rejeitado por Rastier, 

que propõe projeto “federativo” para a semiótica, em que a relação com outras ciências 

humanas esteja devotada à leitura de questões científicas pertinentes às demais, como se 

a semiótica fosse um recurso adicional de entendimento das culturas. Assim, Landowski 

apresenta questionamentos de ordem pragmática – por exemplo, quanto à pertinência 

do projeto narrativo geral de Greimas – que intentam resolver os eventuais obstáculos 

que a semiótica possa enfrentar ao analisar objetos de difícil formatação. Não porque o 

autor veja esses encaminhamentos como necessários à pesquisa antropológica, filosófica 

ou sociológica, mas porque admite como próprios da semiótica os desafios que as outras 

ciências assumem para si próprias – porque a semiótica, portanto, engloba as demais. 

Feita essa constatação, ainda se incumbe dialogar com outro dilema: o papel que 

o semioticista exerce no mundo, e dentro das ciências humanas. Não é um problema de 

competência, mas de performance: Rastier e Landowski exortam a imperativa relevância 

da semiótica frente aos objetos e questões da vida em sentido, e mesmo Portela destaca 

o mesmo argumento – que, reitera-se, não é exatamente recente na semiótica. Os dois 

primeiros, contudo, entendem que o fazer semiótica do mundo é uma exigência emer-

gente a partir da própria semiótica, pelo que se propõe, de fato, a entender (o sentido). 

Por outro lado, Portela mescla um dever fazer a um querer fazer, apresentando a con-

junção com um valor eufórico bem poderoso: a persistência financeira e profissional. E 

delineia esse caminho com a apresentação de um bom número de funções comerciais e 

acadêmicas em que a semiótica pode se inserir – ou seja, em uma breve comparação com 

uma fábula: enquanto destinador, aponta o local em que fica o castelo da princesa, mas 

não mostra como obter a espada que mata o dragão. 

Uma segunda constatação a que se pode chegar é que, para o fazer semiótica, há 

dois desafios pontuais: um, no plano abstrato da metodologia; outro, no plano concreto 

do exercício da semiótica, e que depende muito mais do semioticista do que da semiótica, 

seja pela procura por maior inserção comercial, seja pelo esforço de interação com as 

outras ciências humanas. Este último desafio não se exaure, jamais, com uma solitária 

ponderação acadêmica, em um doutorado – depende da reformulação de práticas cole-

tivas e da reorganização do sujeito enquanto pesquisador e enquanto semioticista. Isso 

não vem ao caso no atual momento, embora a latente busca, por autores diferentes, em 

abordar o assunto já sinalize o recrudescimento de um novo projeto geral de alinhamento 

da semiótica frente ao mundo. Essa discussão é muito bem-vinda, em especial no Brasil. 
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Esta pesquisa objetivou, sem qualquer pretensão de esgotamento, apresentar en-

caminhamentos que se posicionem entre os dois eixos principais de preocupação elenca-

dos pelos autores citados neste capítulo: a validade da metodologia greimasiana e as 

fronteiras do objeto semiótico e do exercício da teoria no mundo. Admitido que este é 

codependente de um fazer coletivo e prolongado, o foco principal da proposta desta pes-

quisa se dedicou à consideração sobre as pontes que podem ligar, pela releitura da me-

todologia, o estudo dos objetos semióticos à compreensão dos mecanismos sociais e cul-

turais que regem e sobredeterminam os atos coletivos. No entanto, com a preocupação 

em semiotizar os processos sociais, aproximando-os das prerrogativas definidas, entre 

outros, por Greimas, Hjelmslev, Fontanille e Zilberberg – até por considerar que essas 

prerrogativas continuam legítimas. 

O que se modifica, sob a proposta deste doutorado, é a demarcação de um ponto 

de vista diferente sobre o objeto da semiótica, embora este continue sendo o sentido. To-

dos os artigos elencados anteriormente emulam a posição actancial do sujeito-semioticista 

em relação ao que é externo; o percurso de fratura e reconstrução dos cânones assume, por 

outra posição, abordagem vetorial sobre as relações entre indivíduo e sociedade, à procura 

das condições e normas que interferem na enunciação e nas coletividades para que deter-

minados objetos se perpetuem e outros desapareçam ou fiquem isolados na periferia das 

semiosferas. É por essa razão que houve o esforço em integrar princípios da sociologia à 

semiótica: o melhor entendimento sobre as sociedades contribui decisivamente com o sa-

ber fazer que se almeja na exortação dos semioticistas consagrados. 

Seja com vistas ao projeto federativo de Rastier, seja com o propósito de sobrevi-

ver pelo fazer semiótica, esta pesquisa considera importante o desdobramento dos dife-

rentes níveis de expansão do objeto e a atenção detalhada aos elementos teóricos que 

regem essa expansão, fazendo gradual a dicotomia entre o fato científico de linguagem 

e as culturas. Em cada atributo da estrutura social em que as formas de vida e os sentidos 

interagem – o atributo axiológico; o atributo posicional; a mecânica de difusão da inova-

ção; as relações de poder entre centros e periferias – há um processo semiótico e de uma 

enunciação convocada a se manifestar. A partir do objeto – seja qual for –, recupera-se 

não apenas o que, na literatura semiótica, em geral se descreve como o “arcabouço das 

culturas e do contexto sócio-histórico”, mas um conjunto de coerções e autonomias, de 

descansos e catástrofes, com o indivíduo na posição única de reverter a continuidade, 

mesmo que negativamente sancionado por fazê-lo. Essa condição individual é inerente à 

condição humana, mas entre o exercício absoluto do belo gesto e a abjeta programação 

atuam as sociedades, a História e as práticas coletivas. 

 Entendê-las semioticamente, pelo argumento apresentado nesta pesquisa, signi-

fica expandir o escopo de análise, com maior fortitude, a fenômenos e produtos culturais, 
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facilitando a contemplação dos grandes objetos que se impõem como grandezas ao se-

mioticista no século XXI: a hiperpartidarização do conhecimento e da informação; a fra-

tura no contrato veridictório que gerou a ascensão das fake news; os arranjos narrativos 

e os acordos econômicos que manipulam as expectativas dos sujeitos; o duelo polarizado 

das echo-chambers — as “câmaras de eco” em que os usuários de redes sociais se restrin-

gem a interações apenas com parentes, amigos e influenciadores que compartilham dos 

mesmos valores e opiniões, fechando-se ao contraditório (BARBERÁ et al., 2015). Esse 

fenômeno exacerba incompatibilidades entre grupos sociais e impede consensos, condu-

zindo organizações coletivas a extremos. As echo-chambers não foram antevistas pelos 

engenheiros e programadores, por ausência de interesse e compreensão sobre os senti-

dos e das regras de construção das narrativas; um dos resultados é o renascimento do 

discurso de ódio como candidato (ou eleito) à centralidade. 

 

7.2.1 O contrato social  

  

A opção pela brancura, portanto, efetua o fechamento em um processo de pesquisa 

que buscou abarcar do cânone consolidado, ainda no mestrado, ao cânone já estágio de 

consolidação, identificando as diferentes etapas de emergência dos efeitos de sentido 

inovadores com base tanto na configuração dos objetos quanto nos movimentos sociais 

de difusão. A proposta delineada por esta leitura percorre um estágio inicial de solidifi-

cação de estratégias enunciativas com ampla adesão e reconhecimento social; o primeiro 

movimento de fratura, com a reorganização enunciativa do plano de expressão em que-

bra dos valores em contínuo que se projetavam na estratégia canônica (a etapa de rup-

tura inicial, apresentada com Ensaio sobre a cegueira, de Saramago); a expansão de 

um novo projeto enunciativo, etapa definida pela configuração global desse projeto em 

diferentes objetos, dentro da esfera de produção discursiva de uma única identidade au-

toral (o cânone subvertido em Andrew Wyeth); e a dispersão final da estratégia sub-

versiva com a aceitação desta por outros projetos enunciativos — portanto, diferentes 

identidades autorais (a estabilização em Fargo).  

 O contraste entre as temáticas reiteradas pela escuridão canônica, recoberta pelo 

preto, pela ausência de iluminação e pelo uso de técnicas de composição figurativa do 

escuro, e a escuridão anticanônica da brancura, da luz exacerbada e da neve opera entre 

os dois limites em que, no plano de expressão, os sentidos se desenvolvem. Podem, pelo 

que a seleção de corpus deste doutorado se propôs a fazer, recobrir as mesmas abstrações 

em experiências sensíveis muito diferentes, e podem se propagar desde o autor inicial do 

belo gesto ao estatuto de forma de vida competitiva – para ilustrar a solidão, a morte, a 

violência, a cegueira, a desumanidade. 
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 Esse encaminhamento se propôs a entender os mecanismos semióticos de quebra 

do(s) cânone(s) com base no binarismo que, remontando à oposição fundamental entre 

indivíduo e sociedade, entende a construção de efeitos de sentido a partir dos elementos 

semióticos inerentes ao ato discursivo e às regras coletivas de produção e propagação de 

discursos. Fez-se possível em função dos desdobramentos metodológicos feitos por Fon-

tanille (2005, 2015), ao incorporar — em um primeiro momento — o conceito de formas 

de vida à semiótica, enquanto jogos de linguagem que se articulam pelo acordo tácito 

entre os integrantes de uma mesma coletividade; e, em um segundo momento, reconhe-

ceu os atributos culturais como articulados em semiosferas, que subdividem as socieda-

des em núcleos centrais e periféricos. Os centrais, conforme longamente explicado nesta 

pesquisa, regulam as estratégias de maior aceitação e alcance; os periféricos resguardam 

as estratégias dormentes, inovadoras ou pouco usuais, não conhecidas ou acatadas pelo 

centro. Anticanônicas por essência, embora a oposição entre centros e periferias se con-

figure por posições relativas; ou seja, uma estratégia periférica pode se sobrepor como 

central (canônica) se estiver em situação semiótica de interação entre diferentes práticas 

e narrativas periféricas, frente às predominantes para um estrato maior da sociedade. 

 O processo de canonização obedece, dessa forma, a regulagens próprias do ato 

enunciativo — a oposição modal entre um dever e um querer — e às demarcações aspec-

tuais do objeto semiótico, que sempre institui um ponto de vista sobre o qual a semiose 

se organiza para o sujeito. Não apenas, no entanto: um dos argumentos que esta pesquisa 

intentou apresentar é a necessária abordagem dos procedimentos socioculturais que, si-

multaneamente, são externos ao ato semiótico (enquanto objeto habitual da semiótica, 

recortado como todo de sentido em uma unidade narrativa) e internos a este, que recu-

pera os valores canônicos ou os rejeita. Com esse fim, reuniu as reflexões dedicadas ao 

percurso semiótico de canonização, a partir da ruptura, às condições coletivas que regem 

a dispersão, pelo estabelecimento de pontes entre grupos, que operam como redes soci-

ais; e às estruturas sociais de poder, que põem hierarquia vetorial sobre os enunciados 

— e, por isso, as escolhas enunciativas são submetidas à chancela dos detentores de 

maior capital global (BOURDIEU, 2015). 

  Com essa base teórico-metodológica, esta pesquisa buscou semiotizar o processo 

de quebra, reconstrução e recondução de um cânone, observando os caminhos por que o 

discurso envereda para se consolidar em uma posição central nas semiosferas — e de que 

modo, com aporte ao modelo tensivo, são produzidos e apreendidos os efeitos de sentido 

de rejeição às estratégias canônicas. A literatura semiótica já há muito apresenta bem 

desdobrados os mecanismos internos de construção textual dos sentidos, seus momen-

tos de intensidade e calmaria, mas ainda sob predomínio da opção analítica pela obra, 

pelo objeto independente, pelo enunciado recortável. Apenas mais recentemente, como 
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recuperado nas leituras dos semioticistas elencados nesta conclusão, abriu-se maior in-

teresse ao entendimento da semiótica enquanto interface de interação entre culturas e 

sociedades, destinando às práticas um papel de maior proeminência como objeto de es-

tudo linguístico. Estas não são recortáveis com a mesma facilidade. 

 O objeto semiótico depende de si próprio e das circunstâncias em que emerge 

como enunciado. Entendê-las, ao ver desta pesquisa, pode conferir novas ferramentas 

metodológicas para uma ampliação do espectro de análises habitualmente empreendidas 

pela semiótica — ou seja, modificando o fazer semiótica. As ciências da linguagem, de 

forma geral, e a semiótica, em particular, vêm sendo compelidas a lidar com um conjunto 

de práticas e relações sociais emergentes, instada a se posicionar como detentora de re-

cursos de interpretação e estudo dessas práticas. A internet, ao estabelecer redes sociais 

virtuais, modificou por completo a produção e universalização de discursos; acelerou a 

propagação de narrativas e alterou a polarização entre periferias, centros e semiosferas, 

com a ampliação eficiente do impacto de estruturas, muitas vezes multinacionais, de po-

der. Tal reorganização se reflete na pintura, na escultura, na visitação de museus, no ci-

nema, na TV e na literatura. Reflete-se sobretudo no espaço amorfo das plataformas di-

gitais e na interlocução entre governos, eleitores, cidadãos e políticos; reflete-se no papel 

moderador da imprensa, e na configuração das instituições democráticas. 

 Nesse percurso de aceleração e hipertrofia, a própria relação do sujeito com o 

campo de presença se faz extenuada, em último nível, dada a proliferação de narrativas 

a que o sujeito se submete, rotineiramente, na esfera virtual. E, com isso, mudam as es-

tratégias de persuasão, frequentemente direcionando-se a extremos que, ao empregarem 

valores de absoluto inegociáveis, acabam se impondo a normalizações, cânones e refe-

rências consolidados — ainda que ponham em submissão, por consequência, noções de 

democracia e igualdade que se pensavam imortais. A semiótica pode exercer grande au-

xílio à reflexão sobre os enunciados e retóricas políticos, eleitorais e econômicos que hoje 

se articulam digitalmente, no coliseu de múltiplos atores em engajamento e confronto 

constante por atenção (e, mais importante, por aceitação). O objeto semiótico do mundo 

contemporâneo nunca está, efetivamente, só. 

 Os cânones e os anticânones estão espraiados pelas sociedades e pelas culturas, 

impostos aos que detêm menor poder de barganha, admitidos por atores relevantes, re-

cusados pela ruptura que instauram. Em cada reiteração ou rejeição de um cânone, estão 

presentes o sentido e o ato enunciativo que o promove, com as mais paradoxais propostas 

e motivos, da implantação da cegueira coletiva – que não é necessariamente preta – à 

manipulação da liberdade e do poder inalienável do sujeito em se fazer existente no 

mundo. Talvez, com esta pesquisa, haja uma relevante contribuição para o estudo – e o 

confrontamento – da escuridão de mil faces e matizes que ousa despertar, agressiva e 

sedutora, sobre a bela imperfeição em que vivemos. 
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