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“A COLEÇÃO INVISÍVEL”: tradução intersemiótica e memória 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como referencial teórico a Semiótica da Cultura, 
baseada nos estudos de Iúri Lótman; a Teoria da Tradução Intersemiótica, 
desenvolvida por Julio Plaza, e a Teoria da Mestiçagem, defendida por 
Laplantine e Nouss. O estudo apoia-se também na noção de mémoria, articulada 
por Jacques Le Goff, e de identidade cultural, analisada sob a ótica de Stuart 
Hall e Benedict Anderson. O objetivo central é investigar o processo de 
transcriação na construção da narrativa fílmica “A Coleção Invisível”, de Bernard 
Attal. O diálogo entre séries culturais distintas – o conto “A Coleção Invisível”, de 
Stefan Zweig, e o documentário “Os Magníficos”, também de Bernard Attal – 
caracteriza esse processo criativo analisado a partir do estudo inicial dos 
sistemas semióticos envolvidos e da investigação a respeito do processo de 
tradução sígnica, responsável pela construção de uma nova representação 
cultural que atua como vetor de deslocamento da memória regional e, por 
consequência, de identidades. 
 

Palavras-chave: Sistemas semióticos. Transcriação. Narrativa fílmica e 

memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

"THE INVISIBLE COLLECTION": intersemiotic translation and memory 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work is theoretical framework Semiotics of Culture based on the work 

of Yuri Lotman; Theory of Translation Intersemiotic developed by Julio Plaza, and 

the Theory of Half-breeds, defended by Laplantine and Nouss. The study also 

relies on the notion of memory, articulated by Jacques Le Goff, and cultural 

identity, analyzed from the perspective of Stuart Hall and Benedict Anderson. The 

main objective is to investigate the transcreation process in the construction of 

film narrative "The Invisible Collection" by Bernard Attal. The dialogue between 

different cultural series - the story "The Invisible Collection" by Stefan Zweig, and 

the documentary "The Magnificent", also Bernard Attal - characterizes the 

creative process analyzed from the initial study of semiotic systems involved and 

the investigation about the semiotic translation process, responsible for the 

construction of a new cultural representation that acts as the regional memory 

displacement vector and therefore identities. 

 

Keywords: Semiotic systems. Transcreation. Film narrative. Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na atual sociedade, marcada pelas constantes trocas simbólicas, 

impulsionadas e concretizadas pela revolução digital, os fenômenos de 

imbricação e hibridismo entre séries culturais são constantes e exigem um olhar 

teórico capaz de dar conta dessa dinamicidade. Nesse contexto, constantemente 

redesenhado, os encontros e mediações entre textos de naturezas diversas são 

tão inevitáveis quanto enriquecedores porque a partir desses encontros novos 

textos e sentidos são criados. Na tentativa de apreender como se processam 

essas dinâmicas, a Semiótica da Cultura propõe, principalmente a partir das 

formulações de Iúri Lótman1, um entendimento da cultura a partir das mediações 

e entrecruzamentos que caracterizam a produção de sentidos e, portanto, 

fundamentam a relação do homem com o mundo. 

Fazendo uma analogia ao conceito de biosfera, introduzido por V. I. 

Vernadski2, Lótman criou o termo semiosfera para designar o espaço cultural 

habitado pelos signos e no qual se realizam as trocas culturais. O princípio da 

analogia reside na correlação com a existência, na biosfera, de organismos vivos 

que mantêm permanentes inter-relações. Segundo Lótman, a semiosfera é 

formada por sistemas semióticos que, mesmo marcados pela diversidade, estão 

em contato constante, o que garante a produção de sentido através de processos 

comunicativos que criam novas informações.  

Ao contrário de ser analisado como organismo único e homogêneo, o 

universo semiótico é entendido como o conjunto de textos distintos e linguagens, 

ligados uns aos outros através do mecanismo da semiose. Um dos conceitos 

fundamentais para o entendimento desses processos é o conceito de fronteira 

que se refere não apenas àquilo que limita as diferentes séries culturais, 

distinguindo-as, mas também aos filtros ou pontos de contato que permitem a 

interação entre os sistemas. 

                                                            
1 Iúri Lótman (1922 – 1993). Semioticista, historiador cultural e fundador da Escola de Tártu-
Moscou.  
2 Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863 – 1945). Mineralogista e geoquímico russo, primeiro a 
reconhecer o planeta Terra como um sistema esférico autorregulado. 
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Esse pensamento se baseia na noção de que a própria consciência é 

dialógica, uma vez que não há consciência sem mediação com a linguagem. O 

mecanismo da consciência individual, portanto, se repete no universo semiótico, 

tendo no diálogo a base de toda a produção de sentido. A Semiótica da Cultura 

examina as interações entre sistemas sígnicos diversos, ou seja, o poliglotismo 

cultural e semiótico. 

Os estudos de Julio Plaza (2003) propõem uma aproximação a essa 

realidade ao tratar da tradução intersemiótica como um processo que alarga o 

sentido do termo tradução para além do habitual - entendido como operação em 

que um texto verbal é traduzido para outra língua - para compreender também 

os fenômenos que envolvem interação entre sistemas sígnicos diferentes. Esses 

são percebidos como processos tradutórios em que novas marcas e 

características são acrescentadas gerando outro sistema de signos que constrói 

significado no diálogo com os sistemas anteriores, mas ressignificando 

conteúdos e estratégias produtoras de sentido. 

Nesta perspectiva, o presente estudo propõe a investigação a respeito do 

processo dialógico de transmutação intersígnica que caracteriza a narrativa 

fílmica A Coleção Invisível, de Bernard Attal (2012), cujo discurso aponta para a 

intersecção textual com séries culturais diferentes: o conto homônimo, “A 

Coleção Invisível” (1953) do escritor austríaco Stefan Zweig3, e o documentário 

Os Magníficos (2009), também de Bernard Attal. 

Interessa saber o percurso criativo percorrido pelo autor na construção da 

narrativa fílmica uma vez que, desde a idealização do roteiro, o diálogo entre 

séries culturais aparece como marca construtora de sentidos. Formado em 

Economia e Literatura, o diretor francês Bernard Attal mudou-se para o Brasil 

muito pela influência da obra de Jorge Amado, através da qual teve contato com 

um universo extremamente diferente daquele vivido durante a adolescência no 

interior da França. A paisagem urbana e humana de Salvador logo foi identificada 

pelo diretor com o imaginário amadiano, mas foi o sul da Bahia, já marcado pela 

                                                            
3 Stefan Zweig (1881 - 1942). Escritor, romancista, poeta, dramaturgo, jornalista e biógrafo 
austríaco de origem judaica. Suicidou-se durante seu exílio no Brasil, deprimido com a expansão 
da barbárie nazista pela Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_%C3%81ustro-H%C3%BAngaro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacional-Socialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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decadência da monocultura cacaueira que mais chamou a atenção de Attal, e 

motivou a confecção do filme, realizada em seis anos. 

Bernard Attal encontrou na região, então devastada economicamente, um 

cenário revelador de uma sucessão de perdas o qual o remeteu ao conto “A 

Coleção Invisível”, de Zweig, que funcionou como inspiração e argumento para 

o roteiro do filme intitulado, finalmente, com o mesmo nome do conto. Na 

narrativa literária, do autor austríaco, o cenário é a Alemanha empobrecida 

depois da I Guerra Mundial, os personagens centrais são atravessados pela 

necessidade de lidar com perdas que vão além das materiais e revelam uma 

comovente força interior capaz de reconstruir seres humanos e redirecionar 

vivências. Tal semelhança circunstancial foi o mote para o início da 

concretização do projeto que se esboçava na mente criativa do diretor.  

No processo de pesquisa, coleta de material, elaboração e produção, Attal 

entrevistou famílias cuja trajetória de vida foi marcada pelo auge da economia 

cacaueira e, posteriormente, pelo brusco declínio após a chegada da “vassoura 

de bruxa”4, praga que devastou plantações e muitas vidas. O material coletado, 

rico em textos e imagens, foi trabalhado pelo diretor e organizado no 

documentário “Os Magníficos”. O eixo do documentário são os depoimentos cujo 

teor foi editado de modo a seguir uma linha de raciocínio que conduz a narrativa 

em três fases: a soberba, a decadência e a superação.  

O processo de tradução intersemiótica caracteriza a elaboração do 

discurso na narrativa fílmica de Bernard Attal, “A Coleção Invisível”, uma vez que 

elementos dos outros dois sistemas semióticos são transcriados para a 

linguagem do cinema. O discurso do filme é construído a partir do diálogo com a 

linguagem verbal do texto literário e com a linguagem áudio-visual do 

documentário, cada uma organizada signicamente nas suas especificidades. O 

instigante desafio é compreender a natureza dessas interações.  

No panorama teórico-conceitual atual, envolvido pelos questionamentos - 

que desintegraram as certezas para instaurar a necessidade de repensar 

continuamente os rearranjos culturais –, longe da busca por categorias fixas e 

                                                            
4 A vassoura-de-bruxa é uma doença fúngica típica de cacaueiros. O fungo ataca especialmente 
os frutos e brotos causando a diminuição significativa na produção, e em alguns casos pode levar 
o cacaueiro à morte. Surgiu na Amazônia e chegou ao sul da Bahia na década de 1980. 
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imutáveis, a análise do processo de construção de sentidos deve responder ao 

interesse pela articulação das dinâmicas sociais, uma vez que o que se cruza 

nos contatos sociais são significados – em constante deriva - que dialogam num 

contexto sempre mutável porque ancorado no que há de mais fluido: a 

construção simbólica da realidade.  

Investigar as representações culturais que têm como ponto de partida a 

crise do cacau, e não o apogeu, significa um importante deslocamento do olhar 

que, assim, se afasta do lugar comum que marca as discussões a respeito da 

produção artística produzida na, ou sobre a, região sul da Bahia, quase sempre 

orientadas pela busca de uma essência identitária ancorada no imaginário que 

envolve uma “civilização cacaueira” ligada a valores e práticas que 

fundamentaram a sociedade erigida sob o poder dos coronéis. Na direção 

contrária, o que se propõe neste trabalho é a análise de como as representações 

são signicamente construídas e de como se inserem na semiosfera, 

reorganizando as maneiras de imaginar essa região. 

Os recentes prêmios conquistados pelo filme “A Coleção Invisível”, de 

Bernard Attal - Júri Popular no Festival de Gramado, melhor filme internacional 

no Festival de Bogotá, melhor filme latino e melhor roteiro no Festival 

Internacional de Nashville, nos EUA. Melhor filme estrangeiro no Festival 

Internacional de Newport Beach, Califórnia e melhor filme no IV Festival de 

Anápolis - apontam a existência de um espaço ainda não explorado e que exige 

um olhar teórico mais apurado: a reelaboração do imaginário para além das 

questões identitárias até então discutidas.  

Nesse sentido, o que se busca no presente estudo é a compreensão de 

processos mais dinâmicos a partir da seguinte questão: quais elementos 

norteiam a tradução intersemiótica entre o conto “A Coleção Invisível”, de Stefan 

Zweig, e o documentário “Os Magníficos”, de Bernard Attal, no processo 

transcriativo de construção da narrativa ficcional do filme “A Coleção Invisível”? 

A hipótese levantada é a de que no processo de construção da narrativa 

ficcional do filme, a perda material, a angústia e a ressignificação do vivido são 

os elementos que marcam a transcriação que contribui para o deslocamento da 

memória a partir de um discurso que privilegia a crença no valor da pessoa 

humana. 
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Essa hipótese norteou a pesquisa cujo objetivo foi investigar como ocorre 

o processo de transcriação na construção da narrativa ficcional através da 

definição do conceito de transcriação à luz da tradução intersemiótica, a partir 

da verificação de como os elementos que marcam o processo de transcriação 

foram signicamente trabalhados nos sistemas semióticos de partida; 

identificação dos elementos que dialogam no processo transcriativo entre as 

séries investigadas e análise de como esses elementos se inter-relacionam na 

transcriação da narrativa ficcional. 

Sob o enfoque da Semiótica da Cultura, o texto cultural - qualquer 

comunicação registrada em um determinado sistema sígnico - é entendido não 

como a realização de uma mensagem depositada nele numa única linguagem, 

mas como um dispositivo complexo que guarda vários códigos e, por isso, é 

capaz de transformar as mensagens recebidas e de gerar novas mensagens. 

Daí a importância de estudos cujo objetivo é investigar como se processam 

essas trocas que geram os sentidos que, ao final, orientam as condutas 

humanas.  

A teoria da Tradução Intersemiótica, de Julio Plaza, oferece um caminho 

para o entendimento dessa dinâmica cultural a partir da análise dos 

deslizamentos sígnicos que se processam nesse contínuo jogo dialógico. A TI 

(tradução intersemiótica) caracteriza-se pela intencionalidade explícita de 

tradução dos signos para outro sistema sígnico e, para tanto, não ignora as 

relações das séries culturais com os meios e as relações de produção, que 

definem a historicidade do objeto e, portanto, também concorrem como 

elementos produtores de sentido. 

Cada linguagem se articula de uma maneira e essa especificidade atua 

no jogo sígnico de construção dos significados. A transcriação para um novo 

sistema de signos implica, portanto, um diálogo com o sistema de partida, mas 

também uma inevitável recriação. Esse processo deve sempre levar em 

consideração que o signo é determinado por um tempo e por um espaço, e pelas 

condições de produção que nele estão inscritas. Nesse sentido é que nunca se 

deve entender o produto que resulta do processo de transcriação como uma 

repetição, mas sim como um novo conjunto de signos que, por isso, é capaz de 

gerar novos significados. 
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Longe da ideia de demarcar um caráter de originalidade e pureza dos 

textos culturais envolvidos na dinâmica de semiosfera, este trabalho compartilha 

com os teóricos da Teoria da Mestiçagem a concepção de que todo produto da 

cultura é, naturalmente, mestiço. Isso significa dizer que as marcas da produção 

do pensamento, codificada pela linguagem, são o encontro e a troca, operações 

que garantem a riqueza sígnica possibilitada pela manutenção da tensão criativa 

entre elementos de características heterogêneas. 

Essas explosões culturais são entendidas, aqui, como vetores da 

multiplicidade de sentidos que caracteriza a cultura delineando os contornos da 

memória coletiva a qual entra em jogo no processo de moldagem e remoldagem 

das identidades. Estudados por Lótman como programas mnemônicos 

reduzidos, os textos da cultura atuam na construção dessa memória inserindo, 

conservando e atualizando informações as quais, articuladas em conjunto, 

constroem representações que permitem criar imagens do mundo-objeto. Esse 

mecanismo está na base do pensamento de teóricos como Stuart Hall e Benedict 

Anderson, os quais enxergam no trato social da linguagem o artifício de criação 

de comunidades imaginadas responsáveis pelos processos de identificação 

cultural, em nível individual, regional ou nacional. De acordo com essa visão, os 

deslocamentos na memória coletiva, ou seja, nas representações sociais, 

deslocam os processos de identificação. 

Nesse sentido, a metodologia utilizada neste trabalho será a Análise de 

Conteúdo que, aqui baseada na Tradução Intersemiótica permite, através da 

reconstrução de representações, inferir indicadores de cosmovisões, valores, 

atitudes e opiniões. As representações são reconstruídas em duas dimensões 

principais: a sintática e a semântica. A primeira enfoca os transmissores de 

sinais, descrevendo os meios de expressão enquanto a última enfoca o que é 

dito, ou seja, os temas e as avaliações. 

O primeiro capítulo “A semiosfera e a dinâmica dos signos” apresenta uma 

discussão dos principais pressupostos teóricos que fundamentam as análises, 

através da revisão bibliográfica a respeito da Semiótica da Cultura, da Tradução 

Intersemiótica e da Teoria da Mestiçagem. O segundo capítulo, intitulado 

“Fronteiras em movimento: sistemas semióticos de partida”, apresenta leitura e 

análise das séries culturais envolvidas no processo de criação para identificar o 

tratamento sígnico dado aos elementos fundantes da transcriação, sugeridos na 
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hipótese, em cada um dos sistemas semióticos. O terceiro capítulo, “A Coleção 

Invisível, de Bernard Attal: o processo de transcriação” apresenta a análise da 

narrativa fílmica e a avaliação de como os elementos fundantes foram traduzidos 

para o novo sistema semiótico no sentido de construir uma representação que 

remodela criativamente a memória. 

As considerações finais apontam para o fato de que, construído a partir 

do intercâmbio entre séries culturais heterogêneas, o filme constitui-se como 

objeto para o relevante estudo dos processos de imbricação que caracterizam 

os fenômenos culturais, o que, portanto, contribui para o aprofundamento das 

pesquisas cujo ponto de partida é o conceito semiótico da cultura, entendida 

como um fenômeno gerador de textos diversificados que estão em constante 

diálogo, gerando novos textos. Contemplar as representações construídas pela 

linguagem verbal e aquelas cuja base sígnica é a imagem, bem como os 

processos transcriativos que as envolvem, corresponde a uma necessidade 

atual de alargamento do horizonte teórico que está ancorada numa noção cada 

vez mais dinâmica das trocas culturais. 
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2 A SEMIOSFERA E A DINÂMICA DOS SIGNOS 

 

 

2.1 Textos como sistemas sígnicos 

 

O ponto de partida para os estudos em Semiótica da Cultura é a tradição 

russa de investigações da Escola de Tártu-Moscou, na Estônia. A escola surgiu 

nos anos 1960 já operando deslocamentos para outros ângulos de análise da 

cultura a partir, principalmente, da escolha epistemológica por não estudar a 

cultura como um fenômeno dissociado da natureza. Os estudiosos da escola, 

que se reuniam para discussões e debates nos chamados “seminários de verão”, 

já entreviam a relação direta entre as esferas da vida humana e apontavam para 

a cultura como uma espécie de modelo de organização, capaz de conferir a 

estruturalidade que orienta a relação do homem com a natureza; relação sempre 

mediada pela linguagem. 

Os estudos, então, voltaram-se para o intrincado relacionamento entre 

natureza e cultura em suas implicações nos processos de semiose nas mais 

variadas esferas comunicacionais. Partindo da premissa de que o homem 

precisa produzir signos para dar significado ao que está a sua volta, a nova 

ciência da linguagem que se esboçava naquele momento concentrou seus 

esforços no desafio de construir um arcabouço teórico capaz de dar conta da 

dinâmica do processo de produção de signos na cultura. Delineava-se, assim, a 

pedra fundamental desse tipo de investigação científica: a compreensão do 

mundo como linguagem. 

A Semiótica da Cultura orientada, principalmente, pelo pensamento de Iúri 

Lótman, propõe um enfoque sempre dinâmico do texto e da cultura. Trata-se de 

uma abordagem que visa à análise de um sistema complexo de mediações 

geradas pelo trânsito contínuo da linguagem na cultura. Como esclarece 

Machado (2003), a Semiótica da Cultura, não tendo de teorizar sobre os signos, 

pode voltar-se para a investigação sobre as relações entre os diferentes 

sistemas de signos da cultura: 

 
Uma vez que não se pode falar de cultura senão sob a mira de 
um campo de manifestações interligadas, cada esfera de 
linguagem deveria ser compreendida como um sistema de 
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signos específicos. O desafio era saber, então qual seria a 
dinâmica que garantia a conexão entre os sistemas (MACHADO, 
2003. p.35). 
 
 

A cultura é entendida não como sinônimo de sociedade, mas como um 

mecanismo de processamento de informações e, consequentemente, de 

orientação da vida humana a partir da linguagem. A cultura organiza 

estruturalmente o mundo que rodeia o homem na medida em que traduz setores 

da realidade em uma de suas línguas, ou códigos de signos, transformando essa 

informação em texto. As linguagens da cultura são compreendidas como 

sistemas de signos específicos que, no entanto, não são capazes de produzir 

sentido isoladamente.  

Daí decorre uma das principais noções norteadoras do pensamento de 

Lótman: a noção da cultura como texto. Esse caráter semiótico da cultura está 

exatamente na sua capacidade de gerar e gerenciar diversos códigos culturais 

que processam as informações da realidade criando uma estrutura de aparente 

totalidade e homogeneidade que, paradoxalmente, só existe por conta do 

inacabamento e da heterogeneidade que alimentam a dinâmica da produção de 

sentidos. A cultura configura-se, portanto, como um grande texto formado por 

diversos textos que, ao serem constantemente lidos pelo homem, culturalizam o 

mundo. 

Não se trata, no entanto, de acúmulo desordenado de textos, mas de um 

funcionamento complexo e, por isso, o foco dos estudos semióticos da cultura é 

sempre o processo contínuo de passagem de informação em texto, o que obriga 

a análise da relação entre os diferentes códigos de signos e entre esses e o 

contexto, uma vez que a historicidade que caracteriza o momento de produção 

da linguagem é parte integrante do diálogo que produz os sentidos na cultura. 

Esse deslocamento das investigações teóricas a respeito da linguagem permitiu 

que as análises fossem ampliadas para abarcar, além dos sistemas de signos 

verbais, o vasto universo de signos comunicativos não verbais da cultura, agora 

também entendidos como textos culturais produzidos pelo homem e capazes de 

afetá-lo. 

Nessa perspectiva, texto é entendido como elemento primário da cultura 

e refere-se a qualquer portador de significado integral. Ao tomar algum objeto 

como texto, supõe-se que ele esteja codificado de alguma maneira e reconstruir 
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tal codificação é o trabalho da investigação semiótica, já que os sistemas de 

signos são sistemas codificados que se manifestam como linguagem ao 

transmitir determinada informação. Foi esse deslocamento, visto por Lótman 

como traço da dinâmica do desenvolvimento científico, que inseriu nas 

pesquisas semióticas da cultura cerimônias, rituais, obras de artes, o teatro, a 

dança e o cinema, entre outras manifestações culturais que não apenas aquelas 

que resultam do trabalho com a linguagem verbal. A Semiótica da Cultura opera 

a partir de um conceito mais amplo de texto, o qual supera as teorias anteriores 

que consideravam como texto apenas as mensagens escritas em uma 

linguagem e portadores de um sentido. 

          A inquestionável dinâmica com que se processam os fenômenos culturais 

exigiu que o campo científico se rearticulasse na direção de organizar correntes 

teóricas que fossem capazes de dar conta da complexidade que caracteriza a 

cultura: 

 
[...] a expansão e os novos hábitos no consumo de cultura estão 
nos desafiando para encontrar novas estratégias e perspectivas 
de entendimento capazes de acompanhar os deslocamentos e 
contradições, os desenhos móveis de heterogeneidade 
pluritemporal e espacial que caracterizam as sociedades pós-
modernas, muito acentuadamente as latino-americanas 
(SANTAELLA, 2003, p. 65). 
 

 
Fundamenta essas novas análises a noção de que nenhum sistema de 

signos é dotado de algum mecanismo que lhe permita funcionar isoladamente, 

isso porque nenhum signo isolado é capaz de produzir sentido: 

 
Um signo intenta representar, em parte pelo menos, um objeto 
que é, portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do 
signo, mesmo se o signo representar seu objeto falsamente. Mas 
dizer que ele representa seu objeto implica que ele afete uma 
mente, de tal modo que, de certa maneira, determine naquela 
mente algo que é mediatamente devido ao objeto. Essa 
determinação da qual a causa imediata ou determinante é o 
signo, e da qual a causa mediata é o objeto, pode ser chamada 
o Interpretante (PEIRCE apud SANTAELLA, 1985). 
 

 

A partir do conceito de signo, cunhado por Charles S. Peirce, é possível 

inferir que o signo é uma coisa que representa outra coisa: o objeto. No entanto, 

o signo não é capaz de ocupar o lugar do objeto, ele apenas o representa e o 
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substitui de um certo modo que depende da natureza desse signo, ou seja, do 

modo particular como ele se articula semioticamente. O signo só pode 

representar seu objeto para um intérprete, porque ele atua produzindo na mente 

desse intérprete alguma ideia relacionada ao objeto, não diretamente, mas pela 

mediação do signo. Essa outra ideia produzida, e que não é o objeto, é, portanto, 

outro signo, chamado de interpretante. Ou seja, os sentidos são construídos 

sempre numa cadeia contínua em que o significado de um signo é sempre outro 

signo produzido por uma consciência que opera mediações através da 

linguagem povoada de outros tantos signos. 

Dessa constatação nasce um dos conceitos-chave da Escola de Tártu-

Moscou: o conceito de semiosfera. O termo semiosfera foi formulado por Lótman, 

em 1984, para designar o espaço habitado pelos signos. Seguindo o caminho já 

percorrido por Mikhail Bakthin5 em seus estudos sobre o dialogismo, o 

semioticista russo investigou os encontros culturais no sentido de explicá-los não 

como choques que resultam na vitória de uma cultura sobre a outra, mas 

apostando na convivência das diversidades. Tal investigação revelou-se 

produtiva não só para a explicação desses contatos como também aclarou as 

discussões a respeito de como interagem os diferentes sistemas de signos no 

ambiente que ficou conhecido como semiosfera. 

O termo refere-se ao conjunto semiótico ocupado por formações 

semióticas de diversos tipos e em diversos níveis de organização, as quais 

apenas dentro da semiosfera podem realizar processos comunicativos e a 

produzir novas informações. Fora desse espaço é impossível a existência da 

semiose; aquilo que está fora da semiosfera só pode ocupar o interior se for 

traduzido em um de seus textos e códigos, daí a contínuo processo de mediação. 

Para significar, as classes de signos operam semioses, interferem uns sobres os 

outros, o que explica a fertilidade sígnica que nasce do hibridismo característico 

da semiosfera. 

                                                            
5 Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895 - 1975). Filósofo e pensador russo, líder intelectual de 
estudos científicos e filosóficos desenvolvidos por um grupo de estudiosos russos, que ficou 
conhecido como o Círculo de Bakhtin. Um dos aspectos mais inovadores da produção do Círculo 
foi enxergar a linguagem como constante processo de interação mediado pelo diálogo, e não 
apenas como um sistema autônomo. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrculo_de_Bakhtin&action=edit&redlink=1
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O conceito de semiosfera foi cunhado por Lótman a partir da comparação 

com o conceito de biosfera criado por V. I. Vernadski. Segundo este último, a 

biosfera é o espaço completamente ocupado por organismos vivos ligados entre 

si formando um conjunto indivisível cujo mecanismo atua na transformação da 

energia do sol em energia química e física que garante a vida na Terra. 

Analogamente, a semiosfera é também considerada como um mecanismo único 

formado por diversos organismos, os sistemas de signos, que, em constante 

interação, transformam informação em linguagem gerando novas informações. 

Trata-se de um espaço abstrato habitado pelos signos criados pelo homem num 

processo de apreensão do mundo no qual, segundo Le Goff (2003, p. 431), 

“nomear é conhecer”. 

Essas mediações que caracterizam a semiosfera só são possíveis graças 

à existência de um traço tênue que Lótman (1996) definiu como fronteira. 

Embora a palavra faça referência à existência de limites, na acepção do 

semioticista essa é apenas uma das faces da fronteira nos sistemas semióticos. 

Além de delimitar as especificidades de um sistema, a fronteira semiótica serve 

como uma espécie de filtro bilíngue que possibilita o diálogo e a tradução de uma 

linguagem para outra, de um sistema de signos para outro.  Nesse sentido, a 

fronteira é elemento fundamental para a manutenção de dois mecanismos 

característicos da semiosfera: a conservação, na medida em que marca a 

individualidade semiótica, e a inovação, resultado das trocas sígnicas: 

 
La transmisión de información a través de esas fronteras, el 
juego entre diferentes estructuras y subestructuras, las 
ininterrumpidas «irrupciones» semióticas orientadas de tal o cual 
estructura en un «territorio» «ajeno», determinan generaciones 
de sentido, el surgimiento de nueva información (LÓTMAN, 
1996, p.17)6. 
 
 

Uma vez que a semiosfera é formada pelo conjunto de diversos sistemas 

semióticos, a sua fronteira global se intersecciona com as fronteiras dos espaços 

                                                            
6 A transmissão de informação através dessas fronteiras, o jogo entre diferentes estruturas e 
subestruturas, as ininterruptas erupções semióticas orientadas por tal ou qual estrutura em 
território alheio, determinam gerações de sentido, o surgimento de nova informação (tradução 
nossa). 
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culturais particulares garantindo a dinâmica da informação. Ela é, portanto, 

atravessada por muitas fronteiras internas que especializam setores do ponto de 

vista semiótico. O jogo entre as diferentes estruturas é que produz sentido e gera 

novas informações. Esse jogo é marcado pela irregularidade, lei interna de 

organização da semiosfera que diz respeito à não homegeinadade e à não 

existência de uma hierarquia fixa, o que permite as trocas entre os diversos 

níveis e setores: 

 
Na semiosfera acontece um processo dinâmico entre o centro, 
no qual ocorre a auto-descrição e o enrijecimento cultural e a 
periferia, região de maior atividade semiótica, onde o contato 
entre culturas muito diferenciadas ocorre livremente.  Na 
interação entre centro e periferia se dá a renovação, o 
surgimento de novas formas culturais (MACHADO, 2007, p.35). 
 

 
Embora algumas estruturas assumam papel central no universo da 

semiosfera, como estruturas dominantes, elas permanecem constantemente 

fazendo trocas com outros níveis segredados. E quanto mais periféricos são 

esses códigos, ou seja, quanto maior a distância em relação aos sistemas 

normativos, mais funcionam como potentes catalizadores de geração de novos 

sentidos e códigos, como afirma Lótman (1996, p.16): 

 
En la realidad de la semiosfera, por regla general se viola la 
jerarquía de los lenguajes y de los textos: éstos chocan como 
lenguajes y textos que se hallan en un mismo nivel. Los textos 
se ven sumergidos en lenguajes que no corresponden a ellos, y 
los códigos que los descifran pueden estar ausentes del todo.7 
 

 

Esse mecanismo dinâmico é marcado por movimentos de estabilização e 

desestabilização que garantem a não destruição da semiosfera e a sua 

capacidade de organização e manutenção da cultura como texto.  Esses 

movimentos ocorrem como períodos ondulatórios em diferentes esferas da 

atividade cultural. Segundo Lótman (1996), essa atividade se efetua de maneira 

análoga à recepção e interpretação de textos no cérebro cuja dinâmica se 

                                                            
7 Na realidade da semiosfera, como regra geral se viola a hierarquia das linguagens e dos textos: 
estes se chocam como textos e linguagens que se encontram em um mesmo nível. Os textos se 
veem submergidos em linguagens que não correspondem a eles, e os códigos que os decifram 
podem estar ausentes do todo (tradução nossa). 
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desenvolve no equilíbrio entre duas tendências: a de ressignificar os signos 

criativamente e a de enquadrar os sentidos dentro de um sistema prévio de 

significações. O mecanismo de conservação da cultura se efetua quando, de 

tempos em tempos, a própria cultura elege determinadas formas como modelos, 

esses passam a atuar como metatextos que servem de orientação para a 

produção dos demais textos culturais. Surge assim uma espécie de gramática 

da cultura que, de certa maneira, a empobrece, principalmente quando textos 

classificados como fora do cânone são encaminhados para a periferia, afetando 

o dinamismo da semiosfera. 

 Nesses períodos, as explosões culturais e erupções criativas tornam-se 

menos intensas, mas não deixam de ocorrer até que ganham força novamente 

e funcionam como sistemas de arranque para novos momentos em que a criação 

e a inovação são mais intensas, como explica Lótman (2000, p. 129): “Los 

diversos subsistemas da cultura poseen diferente velocidade de conclusión de 

los períodos dinámicos.”8 

Os sistemas que compõem a semiosfera atuam no todo como órgãos em 

um organismo e o intercâmbio dialógico de textos não pode ser visto como 

fenômeno facultativo, uma vez que o diálogo precede a linguagem e a gera. O 

conjunto de formações semióticas precede a linguagem isolada particular e é 

uma condição de sua existência. Daí que os textos gerados carregam sempre 

elementos em outra língua, em outro código, caso contrário, o diálogo não seria 

possível. O que garante a traduzibilidade mútua é a relação entre diversidade e 

semelhança estrutural que caracteriza os diferentes textos e que Lótman (1996) 

analisou fazendo referência à noção de simetria especular cuja base é o conceito 

matemático que estuda as semelhanças entre objetos situados em lados opostos 

de uma mesma linha.  

Nesse sentido, a cultura é, por natureza, poliglota, e seus textos sempre 

se realizam por pelo menos dois sistemas semióticos. Isso porque o mundo da 

língua natural, usada pelo homem no trato cotidiano, duplica-se em textos em 

outras linguagens organizadas de maneira mais complexa: os chamados 

sistemas modelizantes de segundo grau, os quais são assim chamados porque 

                                                            
8 Os diversos subsistemas da cultura possuem diferentes velocidades de conclusão dos períodos 
dinâmicos (tradução nossa). 
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são sistemas de signos que explicam o mundo a partir de determinado modelo 

de organização sígnica. 

 Para Lótman (1996), a linguagem natural é o sistema modelizante 

primário sobre o qual e em relação ao qual se estruturam os sistemas 

modelizantes secundários como a literatura, o cinema, a religião, a pintura. Os 

sistemas secundários têm a linguagem natural como referência, mas admitem 

outro tipo de codificação e descodificação. O conceito de sistema modelizante 

tem a ver com os diferentes comportamentos dos signos na organização de 

diferentes sistemas. Como afirma Machado (2007, p. 67): “Trata-se de um 

mecanismo semiótico, não de transmissão de mensagens, mas de modelização 

de linguagem a partir de códigos culturais diversificados”. 

Esses diferentes sistemas, que permitem também entrever uma 

vinculação histórica, já que surgem do constante redesenho das práticas 

culturais, são por um lado equivalentes e, por outro, não totalmente conversíveis. 

A tradução de um sistema em outro sempre inclui um elemento de 

intraduzibilidade, o que liga invariavelmente tradução e recriação. Sendo o texto 

um complexo sistema de interações, a tradução entre sistemas requer atenção 

às regras de redefinição das interações e não uma atitude meramente 

interpretativa.  

Como sistema de signos, o texto que se obtém é único, porém 

plurivocálico. Ele carrega diálogos intratextuais de distintas orientações 

resultantes do jogo entre diferentes recursos semióticos, o que faz do texto não 

um recipiente passivo de sentido, mas um mecanismo que cria sentido a partir 

da capacidade de organizar signos de maneiras diversas. Assim, verifica-se uma 

transformação importante no conceito de texto que deixa de ser considerado 

como portador de uma mensagem dada e pronta em uma determinada 

linguagem para ser considerado como dispositivo que, além de transmitir 

informação, gera novos sentidos os quais emergem da sua organização interna 

heterogênea e de natureza dialógica. 

Nos textos artísticos, essa capacidade fica ainda mais evidente, pois são 

textos de muitos níveis e semioticamente heterogêneos. Como um sistema 

sígnico inteligente, o texto coloca-se como parte integrante do diálogo e pode 

entrar em complexas relações tanto com o leitor quanto com outros textos no 

contexto cultural, exercendo variadas e fundamentais funções sócio-
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comunicativas: além de transmitir uma mensagem, gera novas informações e 

produz memória cultural. É o tipo de relação que o sistema sígnico estabelece 

com os elementos da semiosfera que direciona a força criadora e recriadora dos 

textos na cultura. 

Do ponto de vista da primeira função, que é a de transmitir uma 

mensagem, é natural o texto apresentar-se como uma manifestação 

homogênea, em uma só linguagem, mas quando se analisa do ponto de vista da 

segunda função revela-se a face heterogênea e heteroestrutural do texto como 

o mecanismo que possibilita as trocas intersígnicas que produzem sentido:  

 
No sólo los elementos pertenecientes a diferentes tradiciones 
culturales históricas y étnicas, sino también los constantes 
diálogos intratextuales entre géneros y ordenamientos 
estructurales de diversa orientación, forman ese juego interno de 
recursos semióticos, que, manifestándose con la mayor claridad 
en los textos artísticos, resulta, en realidad, una propiedad de 
todo texto complejo. Precisamente esa propiedad hace al texto 
un generador de sentido, y no sólo un recipiente pasivo de 
sentidos colocados en él desde afuera (LÓTMAN, 1996, p. 59).9 
 

 
Lótman (1996) aponta ainda para a capacidade do texto de produzir e 

relacionar-se com a memória cultural, o que significa dizer que os textos tendem 

a se converter em símbolos integrais ao conservar e reproduzir a lembrança de 

estruturas precedentes, reconstruindo momentos da cultura. Além disso, 

adquirem autonomia do seu contexto cultural, funcionando não apenas no corte 

sincrônico da cultura como no corte diacrônico desta. Como símbolo, o texto é 

capaz de movimentar-se livremente no campo cronológico da cultura e se 

relaciona de maneiras diversas com os contextos culturais com os quais entra 

em contato, modificando-se e modificando também esse contexto. 

Não se pode perder de vista que para realizar essas atividades geradoras 

de sentido, o texto deve estar inserido na semiosfera. Apenas em contato com 

outros sistemas de signos, outros textos ou com a consciência humana é que se 

iniciam as imprevisíveis trocas e imbricações mediadas pela organização sígnica 

                                                            
9 Não apenas os elementos pertencentes a diferentes tradições culturais históricas e étnicas, 
como também os constantes diálogos intratextuais entre gêneros e ordens estruturais de 
orientação diversa, formam esse jogo internos de recursos semióticos, que manifestando-se com 
maior claridade em textos artísticos, resulta, na realidade em uma propriedade de todo texto 
complexo. É precisamente essa propriedade que faz do texto um gerador de sentido, e não 
apenas um recipiente passivo de sentidos colocados nele de fora (tradução nossa). 
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de cada código e de cada texto. As informações traduzidas pelo diálogo entre os 

textos culturais é que vão estabelecer relação entre as partes através da seleção 

e organização dos códigos de um para o outro, incorporando, através da 

fronteira, certas características de linguagens que até então não pertenciam a 

um determinado sistema. 

 

 

2.2 Tradução Intersemiótica e Mestiçagem 

 

Na esteira das movimentações teóricas que buscam explicar e analisar o 

panorama das trocas culturais surgem abordagens cuja tônica é o 

reconhecimento das infinitas possibilidades de intercâmbios que os signos 

podem operar dentro da cultura. Nesse sentido, influenciado pela investigação 

de Haroldo de Campos a respeito das traduções intra e interlinguais sofridas 

pelas obras poéticas, Julio Plaza esboça, em 1980, sua teoria da Tradução 

Intersemiótica, a qual trata da tradução criativa de uma forma estética para outra 

e exige, segundo o próprio autor, que o investigador abdique da especialização 

responsável por condenar os sentidos e a linguagem a um isolamento infértil. 

O ponto de partida de Plaza (2003) remete ao pensamento Walter 

Benjamin, que analisa a história não de maneira linear, mas a partir de um 

princípio construtivo que admite e se alimenta de interações constantes entre 

passado, presente e futuro. Isso significa que cada momento presente 

estabelece relação com momentos presentes anteriores e deixa marcas que se 

relacionarão com o futuro. Nega-se, portanto, a ideia de história que aponta para 

o progresso sem se remeter ao que foi vivido. 

A arte é, então, analisada sob esse aspecto e aparece como um recurso 

de apropriação do passado dentro de um projeto do presente. As manifestações 

artísticas não podem, portanto, ser analisadas num vazio que exclui os 

momentos predecessores e modelos anteriores. As realizações artísticas 

anteriores traçam caminhos e descaminhos da arte de hoje e do futuro, 

projetando aspectos que realmente foram lidos e incorporados ao presente. Esse 

apoderamento do passado revela que a operação tradutora é inerente às formas 

artísticas e deve ser pensada não como uma possibilidade, mas como integrante 

do processo criativo. Segundo Plaza (2003, p.2), “A ocupação com o passado é 
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também ocupar-se com o presente. O passado não é apenas lembrança, mas 

sobrevivência como realidade inscrita no presente.”  

Nesse processo, o tradutor atualiza o passado, modifica o presente e o 

contrário também acontece, uma vez que a tradução se dá em um novo contexto 

que carrega as marcas da historicidade e, assim, modifica também a maneira 

como o passado é percebido. O fato é que a apropriação do passado atua como 

reorganização do sistema de relações de percepção e da sensibilidade, porque 

as transformações que se processam nos suportes físicos da arte e nos meios 

de produção artística constituem as bases materiais da historicidade e, 

principalmente, dos processos de recepção. 

O processo tradutor intersemiótico não acontece dissociado do contexto 

de produção das obras. Ele sofre a influência não somente dos procedimentos 

de linguagem, mas também dos suportes e meios que participam do diálogo 

tradutório e semantizam o que é produzido assim como determinam a recepção. 

Daí o atual interesse teórico pelas práticas tradutórias contemporâneas 

mediadas por tecnologias de informação que propiciam mesclas antes 

impensáveis entre sistemas de signos: 

 
A arte contemporânea não é, assim, mais do que uma imensa e 
formidável bricolagem da história sincrônica, onde o novo 
aparece raramente, mas tem possibilidade de se presentificar 
justo a partir dessa interação. O período atual fornece-nos as 
condições infra-estruturais para o desenvolvimento material da 
arte como esfera da superestrutura (PLAZA, 2003. p. 12). 
 
 

No período atual, verifica-se uma tendência à descentralização e às trocas 

simultâneas, e nesses movimentos constantes de superposição de tecnologias, 

a hibridação de meios, códigos e linguagens torna-se uma realidade. Os 

processos tradutórios ocorrem, não apenas como apropriação do passado, mas 

também no trânsito entre diferentes sistemas de signos como transcriação de 

formas. Processo análogo ao do pensamento que só se realiza de signo em 

signo num diálogo de linguagens que faz a mediação entre a consciência e o 

mundo “real”. 

É exatamente o caráter sígnico dos códigos e sistemas que permite a 

efetivação das traduções. Uma vez que o signo apenas representa o objeto e 

não pode jamais substituí-lo, abre-se espaço para que esse mesmo objeto seja 
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representado por signos de natureza diversa, provocando, inevitavelmente, 

alterações na produção do sentido, pois o interpretante gerado pelo signo, ou 

seja, a imagem do objeto projetada na mente do intérprete depende sempre da 

natureza - caracteres e materiais - do signo e das relações que este estabelece 

como o objeto representado. O que se cria na mente do intérprete não é o objeto, 

mas um objeto dinâmico cuja construção é mediada pela presença do signo: 

 
E, numa tradução intersemiótica, os signos empregados têm a 
tendência a formar novos objetos imediatos, novos sentidos e 
novas estruturas que, pela sua própria característica diferencial, 
tendem a se desvincular do original (PLAZA, 2003. p. 30). 
 

 

A Tradução Intersemiótica, ou seja, entre sistemas semióticos diferentes, 

será sempre, portanto, uma transcodificação criativa porque, ao interferir no 

código que organiza os sistemas semióticos, interfere na criação do objeto 

dinâmico, ou seja, altera em certa medida a produção de sentido e os processos 

de recepção. A tradução se movimenta entre identidades e diferenças, 

aproximando-se e afastando-se do original numa relação dialética de geração de 

conteúdos. 

O caráter criativo desse tipo de tradução é determinado pelas escolhas 

feitas dentro de um sistema de signos que é estranho ao sistema original. O tipo 

de sistema de signos a ser utilizado no processo tradutório obriga a linguagem a 

tomar rumos diversos, alterando substancialmente o resultado da tradução na 

medida em que seleciona os elementos os quais estarão em diálogo na produção 

do novo objeto dinâmico. Fazer uma tradução significa, portanto, efetuar uma 

transcodificação que altera o original a partir do novo código e também da leitura 

que se faz do código antigo. 

Plaza (2003) refere-se à leitura para a tradução como um movimento 

hermenêutico em que o tradutor ao entrar em contato com os procedimentos de 

organização do código do sistema de partida – determinado por um tempo e por 

um espaço - faz escolhas relativas às suas condições de produção. Essas 

escolhas, que delimitam o objeto imediato a ser traduzido, são parte do diálogo 

que se instaura na elaboração criativa do novo texto que atualiza o predecessor, 

como esclarece o autor quando afirma que “Traduzir criativamente é, sobretudo, 

interligar estruturas que visam à transformação de formas” (PLAZA, 2003, p.71). 
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Embora a noção de texto tenha, durante muito tempo, estado ligada às 

manifestações do texto verbal, os avanços teóricos, principalmente da Semiótica 

da Cultura, já permitem considerar como textos os sistemas sígnicos também 

organizados com outros códigos para além da palavra. Assim, também a 

Tradução Intersemiótica, herdeira dessas novas correntes, se volta para as 

transcodificações sígnicas entre sistemas que se baseiam e se estruturam em 

signos diversos. Os estudos das adaptações de obras literárias e peças teatrais 

para séries de televisão e narrativas fílmicas são provas desse recente e 

importante interesse. É preciso entender, portanto, como operam os signos 

nesse tipo de sistema para entender a natureza artística de cada um deles. 

Plaza (2003, p. 72) afirma ainda que, “na passagem de um signo original 

para o signo tradutor, passamos de uma ordem para outra ordem; essa 

mediação, no entanto, tende a fazer perder ou ganhar informação estética.” Não 

se trata, portanto, de uma simples transferência de unidade para unidade, o 

deslocamento da singularidade material do signo altera a expectativa do 

intérprete e, como consequência, sua experiência colateral com o signo. Isso 

significa dizer, em primeira e última instância, que tradução nada tem a ver com 

fidelidade, como se pensou durante muito tempo. A consciência tradutora cria 

sua própria verdade ao se deslocar da reprodução à produção de novas 

mensagens. 

O texto resultante, a tradução, não consiste na incorporação do texto 

anterior transportado, e sim em um texto que se refere a outros textos, que os 

modificam e que mantém com eles uma determinada relação ou que ainda os 

representa de algum modo. É esse modo pelo qual um representa outros, é esse 

tipo de relação que existe entre eles o objeto dos estudos de tradução 

intersemiótica. Essa mescla de linguagens, traduções interculturais e 

hibridismos, como condição fundante das práticas produtivas, não pode ser 

negligenciada quando se analisa os textos e os ambientes midiático-culturais. 

Esse processo tradutório que não é apenas teórico, mas prático na experiência 

sensível do cotidiano, pode ser analisado também à luz da Teoria da 

Mestiçagem. 

O termo mestiçagem vem do latim mixtus (mistura) e apareceu no 

contexto brasileiro, pela primeira vez, em referência ao período da colonização. 

No entanto, é no ramo da biologia que ganha força ao se referir aos cruzamentos 
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genéticos e a produção de fenótipos, ou seja, fenômenos físicos e cromáticos, 

como a cor da pele, que serviriam mais tarde para a estigmatização e exclusão. 

Do ramo da biologia, a palavra mestiçagem migrou para outras áreas como a 

religião e a antropologia, no entanto, não encontrou um lugar de conforto na 

ciência visto que ainda trava uma luta de cunho epistemológico com os valores 

hegemônicos das noções de identidade, estabilidade e anterioridade. 

Ainda hoje, o pensamento dominante é o de separação o qual procede 

uma organização binária no espaço mental, insistindo em opor pares 

antagônicos: civilizado e bárbaro, humano e inumano, natureza e cultura, 

objetividade e subjetividade. A existência desse tipo de concepção é responsável 

pela dificuldade para aceitar os fenômenos de mestiçagem cultural como 

geradores de sentido capazes de ultrapassar e substituir o habitual preconceito 

científico que vê nesses encontros perdas ou rebaixamentos em relação ao que 

está canonizado. 

Nessa perspectiva teórica anterior, o termo fronteira tem uma acepção 

oposta àquela proposta por Lótman (1996). Em vez de se referir ao mecanismo 

que possibilita as trocas entres sistemas diferentes dentro da semiosfera, a 

fronteira fica restrita à noção de delimitação espacial e é responsável por 

identificar claramente o que deve permanecer idêntico, por manter o caráter puro 

e essencial, o qual apenas por acidente se transformaria em mistura. A fronteira 

não é vista como filtro que possibilita mediações, mas como demarcadora da 

unidade. 

Na direção contrária, os caminhos que trilham os teóricos da mestiçagem 

são orientados pela tentativa de inserir a noção de mestiçagem como um 

conceito que pouco tem a ver com impureza ou heterogeneidade simples. 

Apesar desses esforços, ainda circula, e com alguma força, uma noção 

equivocada de mestiçagem cujo ponto de partida seria a existência de dois 

indivíduos originalmente puros e homogêneos – raça, cultura, língua, código – 

que em determinado momento se encontram dando origem a um fenômeno 

impuro. Em contrapartida, a noção de que se defende agora carrega como marca 

principal a contradição dessa polarização entre homogêneo e heterogêneo: 

 
O termo mestiço aqui não remete a cor, mas a modos de 
estruturação barroco-mestiços que acarretam, pela confluência 
de materiais em mosaico, bordado e labirinto, outros métodos e 
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modos de organização do pensamento (PINHEIRO, 2006. p. 
10). 
 
 

Para percorrer os caminhos da investigação através da mestiçagem é 

preciso superar pontos de vista baseados nas noções de separação, clareza, 

distinção, pureza, e também abandonar as convicções totalizantes que buscam 

destacar categorias como essência e essencial. Como afirmam Laplantine e 

Nouss (1991, p.8), a mestiçagem “oferece-se como uma terceira via entre a 

fusão totalizadora do homogêneo e a fragmentação diferencialista do 

heterogêneo.”  

É preciso também não se deixar levar pelas armadilhas da unificação das 

diferenças ou da redução à unidade, que visam escamotear as falhas, as 

fissuras, as fendas numa busca desnecessária de síntese que apazigue os 

opostos, quando, em verdade, é a existência do contato e da tensão entre eles 

que produz novos sentidos, assim como ocorre com a constituição do próprio ser 

humano, que, longe de ser um “eu” simples e homogêneo, é atravessado por 

“outros” constantemente. Mestiçagem, portanto, não é fusão ou coesão, é, antes 

de tudo, diálogo e confrontação: 

 
Os componentes já não podem ser vistos monadicamente, como 
dígitos sucessivos discretos, nem encaminham-se para uma 
futura unidade sintética salvadora: persistem bravamente nesta 
trama de confluências, nesse vitral ou palimpsesto de séries e 
linguagens (PINHEIRO, 2006. p. 10). 
 
 

O pensamento mestiço é guiado pela mobilidade e pela fluidez dos 

fenômenos. A ausência de regras determinadas anteriormente caracteriza os 

encontros na cultura e delineia a riqueza desses, fazendo de cada mestiçagem 

um fenômeno único e totalmente imprevisível, o que significar dizer que nunca é 

possível antever o resultado das explosões de sentido que ocorrem quando 

interagem horizontes culturais, povos, linguagens e códigos, por exemplo. As 

diferentes esferas da cultura não podem mais ser vistas dentro de suas próprias 

séries, mas pela possibilidade de incorporar elementos de outras séries culturais. 

A abertura ao outro é a natureza da cultura. Nesses encontros, qualquer 

elemento procura extravasar os seus limites, tendendo para o diálogo numa 

dinâmica de descentramento, de expansão e transformação. Assim como 
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Lótman (1996), no pensamento a respeito da dinâmica de funcionamento da 

semiosfera, também Laplantine e Nouss (1991, p.87) destacam os múltiplos 

entrecruzamentos entre as diversas esferas culturais ao afirmar que, 

“confundindo os gêneros, as espécies, as culturas e as línguas, não obedecendo 

a nenhuma hierarquia, o devir mestiço surge como o cúmulo da desordem.” E 

também Pinheiro (2006, p.20) desenvolve essa ideia ao dizer que a “absorção 

do que vem de fora se dá por uma especial disposição conectiva das séries da 

cultura, que mitiga ou apaga as noções binárias de centro e periferia, alto e baixo, 

erudito e popular etc.” 

A associação da mestiçagem à mistura não é capaz de dar conta da 

especificidade que caracteriza esse fenômeno. Falar simplesmente em mistura 

significa recorrer mais uma vez a um tipo de pensamento que se deseja superar: 

aquele que pressupõe a ideia de elementos primeiros anteriores que estariam 

apenas justapostos. O que caracteriza a mestiçagem é a existência constante 

da tensão, não é um pensamento voltado para a origem, mas para a 

multiplicidade gerada pelo encontro. 

Assim como Plaza (2003) atribui às traduções intersemióticas a 

capacidade de reinscrever criativamente o passado no presente e lançar o 

presente num projeto de futuro, corroborando com uma visão não linear da 

história, Laplantine e Nouss (1991, p. 84) veem a mestiçagem como um 

acontecimento que se dá numa temporalidade dentro da qual “já não é possível 

distinguir o passado, o presente e ou o futuro em estado puro.” Para além da 

garantia de uma filiação clara, a mestiçagem está ligada ao surgimento do inédito 

que as alianças culturais proporcionam. 

Pelo caráter contínuo e inacabado, a mestiçagem não pode ser pensada 

no domínio da conclusão. Deve ser pensada na sua própria incompletude, 

levando em consideração um vir a ser possibilitado pelos encontros entre 

horizontes culturais distintos. É preciso encarar a duplicidade mestiça não com 

o objetivo de identificar territórios, mas de traçar linhas móveis de contato. A 

redução a componentes só é obtida pela separação do ser complexo e pela 

estabilização do movimento, impossível quando se trata da dinâmica cultural. 

Da mesma forma que na Semiótica da Cultura, não são os signos 

isoladamente o objeto de estudo e sim as relações entre os sistemas de signos 

no interior da Semiosfera, na Teoria da Mestiçagem interessam as formas como 
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se combinam os elementos e não os conteúdos de cada elemento segregado. A 

partir dessa perspectiva é que deve ser investigada a produção cultural 

contemporânea que faz ouvir a voz plural através do caráter subversivo da 

mestiçagem estética. 
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3 FRONTEIRAS EM MOVIMENTO: SISTEMAS SEMIÓTICOS DE PARTIDA 

 

 

O que se verifica hoje é um contexto cultural que se acostumou a traduzir 

a partir das múltiplas possibilidades decorrentes do avanço tecnológico. As 

produções artísticas são cada vez mais baseadas na incorporação do outro 

através do diálogo entre diferentes códigos e séries culturais num movimento 

que traduz também a própria história da formação das sociedades, baseada nos 

entrecruzamentos culturais impulsionados pelas ondas de descobrimento do 

século XVI, uma vez que desde o Renascimento, quando se estabeleceram as 

primeiras manifestações da globalização econômica, a expansão ocidental não 

parou de provocar processos de mestiçagens que reconfiguraram o panorama 

mundial. Trate-se de uma realidade que não pode ser analisada sem levar em 

consideração o movimento constante: 

 
A realidade já não corresponde a essa visão das coisas. Em vez 
de enfrentar as perturbações ocasionais baseando-se num 
fundo de ordem sempre pronto a se impor, a maioria dos 
sistemas manifesta comportamentos flutuantes entre diversos 
estados de equilíbrio, sem que exista necessariamente um 
mecanismo de retorno à “normalidade”. Ao contrário, a longo 
prazo a reprodução de estados aparentemente semelhantes ou 
vizinhos acaba criando situações novas. Quanto mais as 
condições são perturbadas, mais ocorrem oscilações entre 
estados distintos, provocando a dispersão dos elementos do 
sistema, que ficam oscilando em busca de novas configurações 
(GRUZINSKI, 2001, p. 59). 
 

 

Tendo em vista as noções anteriormente discutidas e que dão conta da 

dinâmica dos sistemas sígnicos dentro da semiosfera, é possível construir um 

caminho de análise da tradução de uma obra literária para o discurso fílmico do 

documentário e da ficção cinematográfica.  Apesar de constituírem séries 

culturais distintas, através das fronteiras, como as entende Lótman (1996), 

estabelecem contatos que permitem o deslizamento de sentido e a 

transcodificação das linguagens: 

 
A análise do cinema e da literatura está na estrutura do 
pensamento semiótico como suportes diferentes de escrituras 
que se suplementam e cujas consequências se multiplicam, num 
processo de significância que envolve o pensamento-imagem ou 
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a imagem-pensamento (TORCHI apud PINHEIRO, 2006, p. 
132).  
 

 

 Nesse tipo de análise, não se pretende investigar ou questionar uma 

provável fidelidade tradutória uma vez que essa é impossível no deslocamento 

dos signos os quais, ao assumirem outras configurações, modificam 

completamente a dinâmica da geração de sentido. Em relação a isso, Gruzinski 

(2001, p. 19) alerta para a necessidade de “se interrogar sobre os obstáculos 

que entravam nossa compreensão das mestiçagens. Alguns são próprios à 

experiência comum, outros decorrem de hábitos intelectuais e automatismos de 

pensamento [...]”. Assim, pensar a tradução significa pensar o deslizamento do 

sentido no trânsito sígnico que será analisado aqui entre dois sistemas de 

partidas: um conto e um documentário.  

 Se na literatura o autor recria o mundo a cada palavra, através da escrita, 

no texto cinematográfico a palavra escrita ganha outra dimensão e o conteúdo é 

gerado pelos efeitos e técnicas de imagem e som na montagem dos planos. 

Entretanto, a literatura e o cinema, ainda que constituam sistemas de linguagem 

distintos, estabelecem relações possibilitadas, por exemplo, pelos elementos de 

pictoriedade presentes em ambos. Lótman (1996, p. 19) deixa clara essa 

condição para a possibilidade da existência do diálogo quando afirma que “el 

texto transmitido debe, adelántose a la respuesta, contener elementos de 

transicion a la lengua ajena.”10 

Nos processos de tradução da palavra para a narrativa cinematográfica, 

o diretor, observando as possibilidades de trocas de um meio com outro, faz as 

escolhas estéticas de acordo com os objetivos a ser alcançados. Essas escolhas 

encaminham a tradução que, assim, pode aproximar-se ou afastar-se da obra 

traduzida. Para efetuar esse tipo de operação, que só é possível porque não há 

um sentido dado anteriormente à relação do receptor com o texto, o ponto de 

partida é sempre considerar o tipo de organização sígnica de cada sistema, já 

que é desse tecido de relações que emerge o interpretante, ou seja, o significado 

que se constrói. Nesse processo de investigação intersemiótica, os fatores 

                                                            
10 O texto transmitido deve, adiantando-se à resposta, conter elementos de transição para a 

língua diferente (tradução nossa). 

 



34 
 

relativos à historicidade em que se inscrevem as obras são, portanto, 

fundamentais uma vez que valores, contexto e os meios de produção interagem 

no diálogo com a sensibilidade artística dos autores e orientam a leitura e a 

tradução das obras. 

Também o caráter do público e a relação deste com a obra modifica o 

processo de geração de sentidos. Para Lótman (1996), cada obra carrega uma 

imagem do seu público e esta imagem o influencia ativamente e orienta condutas 

de produção de significado e de atitude. No processo de tradução, o novo texto 

estabelece uma relação completamente diferente com o receptor, assim 

acontece quando se traduz uma obra literária, cuja fruição ocorre de maneira 

individual, para o discurso do cinema, que deve prever um momento de fruição 

coletiva, ou ainda quando se está diante de um texto indexado socialmente como 

documentário: 

 
Ao recebermos a narrativa como documentária, estamos 
supondo que assistimos a uma narrativa que estabelece 
asserções, postulados, sobre o mundo, dentro de um contexto 
completamente distinto daqueles no qual interpretamos 
enunciados de uma narrativa ficcional (RAMOS, 2008. p. 27). 
 

 
 Plaza (2003, p. 34), ao abordar como se efetuam os processos de 

tradução intersemiótica, afirma que “não se traduz qualquer coisa, mas aquilo 

que conosco sintoniza como eleição da sensibilidade, como ‘afinidade eletiva’.” 

Dentro dessa perspectiva, é possível dizer que diante do sistema de partida, o 

tradutor faz escolhas ideológicas que orientam a tradução que nunca se efetiva 

signo a signo, pois, ainda segundo Plaza (2003, p. 72), “traduz-se 

sincronicamente os aspectos envolvidos.” 

Nesse sentido é que, segundo a hipótese levantada, foram apontados 

alguns elementos estruturantes na tradução como processo criativo na 

construção da obra “A Coleção Invisível”, de Bernard Attal, cujo discurso aponta 

para a intersecção textual com séries culturais diferentes: o conto homônimo, “A 

Coleção Invisível”, do escritor austríaco Stefan Zweig, e o documentário “Os 

Magníficos”, também de Bernard Attal. Esses últimos são analisados aqui como 

os sistemas semióticos de partida cujo diálogo fundamenta a tradução para a 

narrativa fílmica.  
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   O conto “A Coleção Invisível”, escrito por Stefan Zweig, foi publicado nas 

“Obras Completas de Stefan Zweig Tomo VI – Caleidoscópio”, em 1953. Zweig 

nasceu na Áustria e logo cedo revelou talento para a literatura com a publicação, 

aos 19 anos, da sua primeira coletânea de poemas e, na década de 30, escreveu 

seus maiores sucessos. Em 1935, pressionado pelos nazistas devido a sua 

origem judaica, abandonou a Áustria e emigrou para a Inglaterra; em 1938, com 

a anexação da Áustria pela Alemanha, como outros tantos judeus, teve que 

deixar seu país. Após um período nos Estados Unidos, mudou-se com sua 

mulher para o Brasil. Viveram em Petrópolis, até suicidarem-se em 1942, após 

presenciarem o colapso da humanidade em forma de genocídios. 

A obra do autor fascinou, e ainda fascina, milhares de leitores e a 

explicação para esse fato parece residir na visão de mundo que atravessa seu 

estilo. O engajamento político, o horror ao racismo e ao nacionalismo fizeram 

surgir uma ótica cosmopolita que soma-se ao conhecimento de mundo, às 

lembranças, à aptidão para o detalhe e a forte carga emocional. Como resultado, 

o leitor é levado a entrar em contato com o desespero de uma geração forçada 

a viver os horrores do fanatismo e da guerra, e, mais do que isso, é obrigado a 

repensar a amargura do sofrimento humano ao alargar a consciência de suas 

raízes, como ocorre no conto “A Coleção Invisível”, cuja carga significativa não 

decorre exclusivamente da temática, confirmando o pensamento de Cortázar 

(2006, p.156):  

 
Um conto é significativo quando quebra seus próprios limites 
com essa explosão de energia espiritual que ilumina 
bruscamente algo que vai muito além da pequena e às vezes 
miserável história que conta. 
 

 
O conto de Zweig parte do relato de um mercador o qual, ao conversar 

com um amigo a respeito da crise econômica na Alemanha, conta-lhe o episódio 

vivido em sua última viagem e que para sempre o modificara. Por enfrentar 

dificuldades financeiras, que refletem o panorama econômico da Alemanha 

depois da Primeira Guerra Mundial, o mercador resolvera viajar para encontrar 

com um de seus antigos e mais ricos clientes, na tentativa de, assim, conseguir 

recuperar financeiramente seus negócios. O que o mercador encontra é, no 

entanto, um cenário bem diferente daquele que ele desejava. O antigo cliente 
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estava, agora, cego e pobre, também vítima da crise financeira que assolava o 

país. 

Desconhecendo a real situação vivida, o antigo colecionador acredita 

possuir ainda uma valiosíssima coleção de obras de arte, da qual jamais se 

desfaria e com a qual nutre uma relação afetiva que parece referenciar a sua 

existência como ser humano. O ponto alto, ou clímax, da narrativa é exatamente 

o momento em que o mercador, ao entrar em contato com a coleção, agora 

invisível, redimensiona a sua visão de mundo ao compreender como as perdas 

materiais podem revelar ganhos cujo valor não se pode mensurar em moedas. 

Para sobreviver, a esposa e a filha do colecionador, não sem muita dor, 

precisaram vender as obras, mas jamais revelaram ao marido/pai uma verdade 

que, certamente, seria responsável pela sua desistência de viver. 

A relação de Bernard Attal com a obra de Zweig começa quando o 

cineasta vivia ainda na França, onde foi apresentado à obra do escritor, tendo 

sido marcado especialmente pelo referido conto cujo desfecho reverbera com o 

entendimento de mundo do diretor, segundo afirmou em um debate realizado em 

outubro de 2013, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Nessa ocasião, para 

justificar a motivação para a produção da narrativa fílmica A Coleção Invisível, 

Attal recorre a sua trajetória de vida, que inclui a saída da França e seu 

estabelecimento na Bahia. O contato com a nova paisagem natural e humana 

marcou definitivamente o percurso criativo do diretor, incluindo novos temas e, 

numa operação tipicamente mestiça, reelaborando antigas impressões de 

mundo. 

O diretor explicou que, ao entrar em contato com a região cacaueira, 

percebeu que o drama humano vivido pelas famílias de cacauicultores, 

assolados pela tragédia econômica da praga “vassoura de bruxa”, é semelhante 

àquele vivido pelas famílias cuja estabilidade econômica e emocional foi abalada 

pela Primeira Guerra Mundial, como apontado por Zweig. Para além das 

questões puramente materiais, o que despertou o interesse do diretor foram as 

marcas deixadas nas pessoas e como essas conseguiram reestruturar as 

próprias vidas, tendo em vista a descoberta do valor do ser humano. 

Dessa constatação e dessa curiosidade, nasceu o projeto do filme A 

Coleção Invisível. Na intenção de revelar algo além da visão amadiana da região 

do cacau, sempre ligada à formação e manutenção de uma identidade cacaueira, 
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Attal, durante dez anos, realizou pesquisas, por meio de entrevistas e coleta de 

material imagético, que, editados, deram origem a outro texto da cultura: o 

documentário “Os Magníficos”. Em ambos, assim como na narrativa fílmica de 

ficção, que será analisada no terceiro capítulo, a perda material parece ser o 

primeiro elemento motivador, o ponto de partida que modifica sensivelmente a 

vida dos personagens/atores sociais e detona as reflexões a respeito da crença 

no valor da pessoa humana. Analisa-se aqui como se dá o diálogo entre as séries 

culturais - conto e documentário - efetuado pelas trocas intersígnicas entre esses 

sistemas de partida. 

         O documentário Os Magníficos foi produzido pela produtora Ondina Filmes 

e lançado em 2009. Trata-se de uma obra de caráter mestiço uma vez que o 

processo de construção de significado é, deliberadamente, marcado pelo diálogo 

com outras séries culturais além do conto de Zweig, como o filme Soberba, de 

Orson Welles, e trechos de ditados e cancioneiro populares. O filme resgata a 

história de famílias da região do cacau, compondo uma narrativa que parte do 

auge econômico da região, atravessa a crise até chegar à expectativa de futuro 

pautada na capacidade de superação e reinvenção da história de vida. O 

discurso do documentário configura-se como uma enunciação, de forma também 

dialógica, a partir de depoimentos associados à imagens de arquivo e atuais, e 

está organizado em três capítulos, “A Soberba”, “A Decadência” e “A 

Superação”, numa lógica narrativa que repete a organização do enredo do conto, 

já revelando as primeiras pistas da tradução em que a construção do sentido 

desliza da palavra para a imagem-som, processo do qual a análise do modo de 

organização e, portanto, de significação do sistema semiótico de partida, o conto, 

é parte fundante da operação tradutória. Sem essa espécie de decupagem 

prévia, a tradução é impossível. 

Na sua especificidade narrativa ficcional, o conto tem como objetivo 

conseguir, com um enredo curto, um impacto máximo, pois deve condensar o 

conflito central, tempo, espaço e personagens de maneira que o tratamento dado 

a esses elementos resultem num texto capaz de arrebate o leitor e provocar algo 

além da mera fruição. É característica do conto, portanto, provocar o leitor, incitá-

lo, movimentá-lo para além do escrito, pois, de acordo com Cortázar (2006, 

p.150) trata-se de “uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada, 
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algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa 

permanência”.  

           Embora possua uma única faceta, já que coloca a luz sob um único 

episódio, passagem ou momento significativo da vida de um personagem, o 

conto deve conseguir construir análises e pontos de vista variados, para além do 

argumento utilizado como mote. Nesse tipo de narrativa, em que o limite físico é 

um elemento estruturante, todas as palavras estão a serviço direto do efeito que 

se quer causar e todas têm força na criação da expectativa do leitor. Como 

característica fundamental do conto, a concisão exige que o autor seja capaz de, 

ao narrar o drama que é o eixo da narrativa, fazer referências a elementos do 

passado, do contexto social que envolve os personagens ou ainda revelar 

divagações ou expectativas, sem que seja perdido o foco desse gênero literário: 

captar, em profundidade, um episódio singular e representativo, mantendo a 

tensão e a intensidade que capturam o leitor. Muito mais do que o tema 

escolhido, alerta Cortázar (2006, p.153), é o tratamento dado a ele que garante 

o sucesso da narrativa: 

 
 [...] a ideia de significação não pode ter sentido se não a 
relacionarmos com as de intensidade e de tensão, que já não se 
referem apenas ao tema, mas ao tratamento literário desse 
tema, à técnica empregada para desenvolvê-lo. 

 
 

             Assim ocorre no conto de Zweig, o qual parte de um episódio familiar, e, 

de maneira concisa, revela aspectos do contexto sociocultural fundamentais 

para alargar a análise até a capacidade de redimensionamento do ser humano 

em meio à situações adversas, “numa fabulosa abertura do pequeno para o 

grande, do individual e circunscrito para a essência mesma da condição humana” 

(CORTÁZAR, 2006, p. 155). No conto, a perda material, decorrente do longo e 

devastador período da Primeira Guerra Mundial, é caracterizada breve, mas, 

intensamente, na escolha vocabular, adjetivação e na pontuação que constroem 

na mente do leitor as imagens interpretantes. Essas foram, posteriormente, na 

operação tradutória, ressignificadas por Attal em outro sistema de signos 

modelizado não mais pelas palavras, mas pelas escolhas de imagem e som 

feitas na confecção do documentário. 
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Utilizando recursos distintos daqueles utilizados pelos escritores de 

ficção, o documentarista representa o mundo histórico ao invés de criar mundos 

alternativos. Segundo Ramos (2008, p. 22) “são duas tradições narrativas 

distintas, embora muitas vezes se misturem. O fato de alguns autores singulares 

explicitamente romperem os limites da ficção e do documentário não significa 

que não possamos distingui-los.” Um documentário apresenta, sempre, uma 

perspectiva específica em relação à realidade histórica. Essa é representada a 

partir do estilo do autor e tem uma fundamentação retórica, uma vez que objetiva 

envolver o receptor na crença de que essa visão de mundo é válida. Sobre a 

diferença entre a ficção e o documentário, Bill Nichols (2008, p. 57) afirma: 

 
De fato, com frequência, o documentário exibe um conjunto mais 
amplo de tomadas e cenas diversificadas do que a ficção, um 
conjunto unido menos por uma narrativa organizada em torno de 
um personagem central do que por uma retórica organizada em 
torno de uma lógica ou argumento que lhe dá direção. Os 
personagens, ou atores sociais, podem ir e vir, proporcionando 
informação, dando testemunho, oferecendo provas.   
 
 

O que deve ficar claro nessa distinção é que um documentário reúne 

provas e as utiliza para construir uma determinada representação ou argumento 

sobre o mundo, ou seja, o documentário caracteriza-se pela presença de 

procedimentos que o diferenciam do campo ficcional e pode, como texto cultural, 

modificar visões de mundo e condutas. Assim como Lótman (1996) afirma que 

os textos culturais, ao produzirem memória, conferem estruturalidade à cultura 

e, nesse sentido, orientam a vida humana, Nichols (2008, p. 69) esclarece que 

os documentários são “veículos de ação e intervenção, poder e conhecimento, 

desejo e vontade, dirigidos ao mundo que fisicamente habitamos e 

compartilhamos.”  

A narrativa documentária é composta por imagens-câmera que 

transmitem sempre uma asserção sobre o mundo baseada no ponto de vista do 

documentarista a respeito da coisa narrada. É ele quem dá vida à voz assertiva 

do documentário, seja através da tradicional locução em voz-over11, comum nos 

                                                            
11 “voz over”, vem indicado entre parênteses ao lado do nome do personagem (V.O.). Esse tipo 
de indicação é usado quando, além de não vermos o personagem, não sabemos quem está 
falando. Indica um narrador onipresente e onisciente que acompanha toda a história, mas que 
não é um dos personagens ativos da trama. 
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documentários clássicos, ou das múltiplas possibilidades que surgiram a partir 

dos anos 1960, com argumentos sendo expostos na forma de diálogo através do 

uso de depoimentos, entrevistas ou testemunhos, utilização de imagens de 

arquivo e tratamento de som que compõem o tecido significativo sobre o qual 

reflete Ramos (2008, p. 23) ao dizer que “o mundo parece poder falar por si, e a 

fala do mundo, a fala das pessoas, é predominantemente dialógica”. São as 

características das imagens-câmera, tomadas, ângulos, efeitos, 

enquadramentos e recursos de voz que determinam a singularidade da narrativa 

documentária, como também afirma Ramos (2008, p. 23): “as proposições, as 

asserções, do documentário são enunciadas através de estilos diversos, 

variando historicamente”. 

É importante, ao entrar em contato com a narrativa documentária, no 

entanto, atentar para o que Ramos (2008) chama de qualidade da verdade da 

asserção estabelecida. O simples fato de estar diante de um filme indexado 

socialmente como documentário não garante a qualidade ou comprovação das 

informações transmitidas, sendo exigida, do espectador, a ativação de 

conhecimentos prévios para se aproximar de algo que é muito mais a 

interpretação de um fato social do que a reprodução deste, se é que isso é 

possível. Talvez, por isso, as questões éticas sejam tão discutidas quando se 

fala de um sistema semiótico que pode utilizar os recursos da ficção, mas cuja 

indexação social está ligada ao status de veracidade. E essas questões éticas, 

entendidas por esse autor como um conjunto de valores os quais fornecem a 

visão de mundo que sustenta a intervenção do sujeito nesse mundo são, 

portanto, também construtoras de sentido ao influenciarem a forma da presença 

do sujeito que sustenta a câmera na circunstância da tomada e no momento da 

montagem da narrativa documentária. 

No documentário “Os Magníficos”, a lógica narrativa – ou 

argumento/asserção - construída pode ser analisada como uma tradução daquilo 

que é apresentado como tônica no enredo do conto de Zweig, pois há uma 

articulação para representar aquele fragmento do mundo histórico - referente à 

decadência dos cacauicultores - de maneira a encaminhar o receptor a percorrer 

o mesmo trajeto trilhado no sistema semiótico de partida: da perda material ao 

reencontro - ou encontro - com a pessoa humana. O enredo do conto é 

transferido para o documentário, mas a construção sígnica estruturante do novo 
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sistema, baseado na imagem e no som, não permite que esse seja mera cópia 

ou reprodução, pois é inevitável a criação de novos significados quando são 

alterados os significantes. 

No conto, é o mercador de arte o personagem que, tal qual uma câmera, 

direciona o olhar do leitor e o guia na construção das imagens que presentificam 

a força da perda material. É ele, que, ao percorrer as ruas da pequena província 

onde vive o colecionador, descreve a atual situação de miséria que envolve os 

demais personagens do conto. O signo literário já carrega, portanto, confirmando 

o que teorizaram Lótman (1996) e Plaza (2003), elementos de visualidade que 

permitem a posterior transcodificação que se dá a partir da apropriação criativa 

de ações, diálogos e ambientes. O mercador de arte, por meio de descrições, 

indica o olhar do leitor e, nesse caso, também do cineasta-leitor ao direcionar, 

objetiva e subjetivamente, as formas que os demais personagens e também os 

ambientes devem ter.  

Quando se analisa a estrutura do documentário, percebe-se que Attal se 

apropria desse olhar direcionador transferindo-o para as tomadas de câmera e 

montagem da narrativa documentária, o que se comprova com a análise da 

organização sígnica nos dois sistemas. Tanto no conto quanto no documentário, 

para apresentar a força da decadência na vida daquelas famílias, os autores 

recorrem à descrição do momento inicial de equilíbrio econômico, como se 

verifica nas seguintes passagens em que é descrita a atuação do colecionador 

de arte no passado: “Assinados eram esses documentos, além de seu nome, 

ainda com o título circunstancioso: “Conselheiro florestal e econômico 

aposentado, tenente reformado, cavaleiro da cruz de ferro de 1º classe”. 

(ZWEIG, 1953, p. 62) E ainda em relação à condição financeira do colecionador: 

“Somente o que ele adquiriu com muita importância já em marcos e pfennings 

representava um valor considerável e era presumível que também em leilões e 

com outros negociantes tivesse feito as suas pechinchas.” (ZWEIG, 1953, p. 63) 

Em seguida, demonstrando a concisão característica do gênero, o 

mercador prepara o leitor para adentrar no universo reverso, marcado pela 

decadência pós-guerra e pela crise financeira que caracteriza o contexto social 

da época: 

Se bem que desde 1914 não viesse mais nenhum pedido seu, 
eu, por demais a par do que se passava no mercado da arte, 
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para que um leilão ou venda completa de tal lote me passasse 
despercebido, deduzi que essa rara criatura devia viver ou então 
que a coleção devia estar em mãos de seus herdeiros (ZWEIG, 
1953, p. 63).  
 
 

Ao chegar à cidade em que vive o colecionador, como num grande plano 

cinematográfico, o mercador descreve o atual cenário, marcando a passagem 

para a nova fase do enredo em que se constata a condição de decadência social 

daquela família: 

 
[...] e quando me achei passeando vagarosamente pela rua 
principal daquela cidadezinha, vindo da estação, pareceu-me 
quase impossível que ali, bem em meio dessas casas banais, 
com os tarecos da pequena burguesia, em qualquer um desses 
aposentos vivesse um homem que pudesse possuir as mais 
esplendorosas folhas de Rembrandt ao lado de gravuras de 
Dürer e Mantegna em perfeita integridade (ZWEIG, 1953, p. 63). 
 
 

 Descrição que se complementa com a caracterização da casa em que 

vivia o colecionador: “Não tive dificuldade em achar a morada. Era situada no 

segundo de uma dessas casas econômicas de província, que qualquer arquiteto-

pedreiro especulador havia erguido em meados do ano sessenta” (ZWEIG, 1953, 

p. 63). 

Essa mesma lógica de construção de sentido a partir da oposição 

equilíbrio/decadência marca, de maneira mais contundente, o documentário, no 

qual o período de equilíbrio que, no conto se refere à Alemanha no período 

anterior à Primeira Guerra Mundial, é ressignificado ao ganhar os contornos do 

auge econômico que caracterizou as décadas de 1960 e 1970 na região 

cacaueira. Essa oposição - auge/decadência - já se revela no caráter claramente 

dialógico da narrativa de não-ficção que se inicia com a recuperação das cenas 

iniciais do filme Soberba12, de Orson Welles – o qual tematiza os infortúnios que 

se abatem sobre uma família no final do século XIX. Nessas primeiras cenas, 

descreve-se um tempo em que a vida era mais simples e, por isso, mais tranquila 

e harmônica, numa referência ao momento do auge da civilização cacaueira, 

descrito, posteriormente no documentário, através dos testemunhos dos atores 

sociais que, a partir da memória, reconstituem aquele momento, configurando-

                                                            
12 Título original: The Magnificent Ambersons. Ano de lançamento: 1942. 
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se como as diversas vozes que falam de si e do mundo, característica 

fundamental do documentário, como afirma Ramos (2008, p. 26): 

 
Podemos mesmo dizer que o documentário aparece quando 
descobre a potencialidade de singularizar personagens que 
corporificam as asserções sobre o mundo. Se a narrativa 
ficcional se utiliza basicamente de atores para encarnar 
personagens, a narrativa documentária prefere trabalhar os 
próprios corpos que encarnam as personalidades no mundo, ou 
utiliza-se de pessoas que experimentaram de modo próximo o 
universo mostrado. 

 
 

Esses atores sociais que dialogam em Os Magníficos viveram a transição 

que compõe os primeiros capítulos do documentário nos quais a perda material 

é a tônica. Os testemunhos são exibidos de maneira entrecortada, mas formam 

um todo significativo no qual cada depoimento, embora dado de maneira isolada, 

complementa e confirma o outro, numa multiplicidade de vozes que, associadas 

às imagens e som, compõem essa asserção sobre o mundo.  

Nesse primeiro capítulo, antigos coronéis, parentes, amigos e 

trabalhadores rurais traçam o panorama caracterizado pela abundância do 

cacau e do dinheiro dele proveniente, descrevendo costumes e valores que 

sustentavam aquela organização social. Enquanto são exibidos os testemunhos 

que narram àquilo que a memória permite recuperar, a montagem  insere 

imagens de arquivo familiar que comprovam a opulência descrita, assim como 

imagens de interior ou da fachada de algumas construções da época que ainda 

permitem entrever aquele momento de riqueza, confirmando o que descreve 

Nichols (2008, p.58): “Assistimos ao que dizem, e o que vemos serve para 

sustentar, aumentar, ilustrar ou, senão, relacionar as histórias contadas e a linha 

de argumentação...” 

A escolha, a seleção e a organização dos depoimentos revelam a intenção 

do diretor em colocar todas aquelas pessoas como partícipes de uma realidade 

comum. As imagens dos atores sociais aparecem em pequenas janelas que se 

iluminam e se apagam construindo o grande texto da memória analogamente a 

um tecido em que os vários fios se juntam para compor o resultado final. Se, no 

conto, a perda material revela-se na trajetória de vida do colecionador de arte e 

sua família, no documentário essa temática ganha mais força ao ser 

compartilhada por várias famílias, ao mesmo tempo. Ao optar por essa 
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abordagem, o diretor do documentário revela a intenção de ampliar o olhar do 

individual para o universal e convida o espectador para também ampliar a sua 

visão de mundo em direção ao drama humano, confirmando o pensamento de 

Plaza (2003, p.73) a respeito da tradução: “Na passagem do signo original para 

o signo tradutor, passamos de uma ordem para outra ordem; essa mediação, no 

entanto, tende a fazer ou ganhar informação estética.” 

De maneira mais recorrente que no conto, merece destaque o fato de o 

cineasta já trabalhar, desde o primeiro capítulo, com pistas que encaminham a 

inferência do argumento do documentário: a perda como elemento de 

ressignificação do vivido. Isso porque, ainda no capítulo dedicado à abordagem 

do auge financeiro, aparecem elementos que indiciam a decadência, como pode 

ser verificado nas cenas em que Ana Amélia, filha e neta de coronéis do cacau, 

rememora a sua infância feliz numa tomada em que aparece sentada sozinha, 

num canto, em uma sala de aula completamente vazia; ou quando Carmem e 

Henrique Pepe, antes grandes cacauicultores, enumeram as inúmeras viagens 

internacionais agora sentados em bancos simples em um modesto armazém de 

cacau. Trata-se de uma contradição reveladora das escolhas estéticas na 

elaboração do trânsito tradutório entre a fala e a imagem cuja função significativa 

é alcançada através da força sígnica da imagem quando confrontada com o 

discurso verbal. 

Outras duas passagens na primeira parte do documentário são também 

significativas desse jogo auge/decadência elaborado a partir do confronto 

imagem/discurso verbal. A primeira refere-se à sequência em que Paulo Jorge, 

rico cacauicultor no passado, narra um episódio antes corriqueiro em sua vida: 

o hábito de sair de Itajuípe, pela manhã, para fazer a barba no tradicional Hotel 

Copacabana Palace no Rio de Janeiro e voltar no mesmo dia, à noite. O 

potencial significativo da cena está na escolha do diretor em filmar esse 

testemunho enquanto Paulo Jorge faz a barba numa barbearia pobre, escura e 

sem qualquer conforto. O contraste entre as imagens e o depoimento é o 

elemento sígnico-simbólico que se encarrega de construir a força brutal da 

decadência do cacau nas vidas de pessoas que, de acordo com o perfil 

ideológico da época, não aprenderam, na época, a pensar em relação àquilo que 

viviam.  
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A outra sequência também significativa nesse sentido inicia-se com uma 

narração em voz-over que anuncia a inauguração de uma renomada casa de 

festas, a Cacau 2000. Enquanto o narrador descreve as atrações e lista os 

integrantes da mais alta sociedade que frequentarão a casa, as imagens que se 

superpõem ao áudio apresentam um cenário desolador de abandono, com 

paredes sujas, cadeiras empilhadas e lustres quebrados. O contraste é 

enfatizado ainda por cortes na sequência que inserem imagens da casa em 

pleno funcionamento, revelando o luxo e a ostentação da época. 

Nesse processo de transmutação sígnica, revelado também pelo 

posicionamento da câmera ao efetuar os enquadramentos, há o diálogo com a 

descrição, no conto, do colecionador de arte feita pelo mercador, a qual orienta, 

como já se disse, o olhar do leitor. O mercador de arte descreve assim o 

colecionador no primeiro encontro que tiveram: “No centro do modesto quarto 

estava erecto um velho ainda forte, com bigodes cheios, vestindo um paletó 

caseiro, estilo militar, que me estendeu cordialmente as duas mãos” (ZWEIG, 

1953, p. 64). O diretor do documentário, ao fazer a transcodificação, traduz em 

imagens as palavras num trânsito sígnico que pode ser percebido no plano 

escolhido para enquadrar os atores sociais: o contra-plongeé13. O 

enquadramento determina o modo como o receptor perceberá a visão de mundo 

que está sendo criada pelo filme. O contra-plongeé é normalmente utilizado 

quando a intenção é construir uma atmosfera de superioridade, atribuída ao 

elemento filmado. No documentário, esse enquadramento foi usado de maneira 

menos direta numa abordagem responsável pela criação da sensação de altivez 

e dignidade que, segundo o olhar do diretor, marca a postura daqueles que 

testemunham a própria miséria, como ocorre quando o mercador se refere ao 

colecionador de gravuras: “Ainda permanecia erecto e firme no meio do quarto, 

mas agora sobrevinha uma expressão de repentina claridade e orgulho” 

(ZWEIG, 1953, p. 65). 

Após esse primeiro momento do enredo em que são apresentadas 

personagens e o contexto, tem início uma segunda fase a partir do encontro 

                                                            
13 CONTRA-PLONGÉE (com o sentido de “contra-mergulho”) – quando a câmera está abaixo do 

nível dos olhos, voltada para cima. Também chamada de “câmera baixa”. 
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entre o mercador e a filha do colecionador, quando aparecem as primeiras 

referências explícitas às perdas materiais que marcaram a trajetória daquela 

família. Agora não mais sob a ótica do mercador, é a própria filha do colecionador 

que ganha voz na descrição dos impactos da decadência financeira. Ela diz ao 

mercador:  

 
[...] papai não compreende mais nada dos preços da época...ele 
não sabe que perdemos tudo e que de sua pensão não se pode 
viver dois dias no mês. A princípio poupamos, poupamos ainda 
mais do que antes, mas nada adiantou. Começamos a vender o 
que possuíamos – naturalmente não tocamos na amada 
coleção... Vendeu-se um pouco de jóias que havia, mas meu 
Deus, o que era isso, se papai há sessenta anos empregava 
casa pfenning que economizava unicamente nas suas folhas? E 
um belo dia não havia mais nada... não sabíamos o que fazer... 
Ele nem sonha como é difícil arranjar um pouco de mantimentos 
de contrabando... (ZWEIG, 1953, p. 67). 
 
 

Também o documentário assume num segundo momento a tônica da 

perda total, da constatação da falência material. A trilha sonora instrumental 

insere a atmosfera de suspense e as sequências não se constituem mais da 

oposição auge/decadência. Esse último elemento é abordado agora por Attal 

através de panorâmicas14 e travellings15 que, ao reproduzirem o olhar do diretor, 

direcionam o olhar do espectador para a triste e melancólica realidade das 

fazendas abandonadas e das vilas que mais perecem cidades fantasma. As 

barcaças de cacau aparecem vazias e reutilizadas como varais para secar 

roupas ao invés das amêndoas. Marca a força das imagens a fala inicial desse 

capítulo: em voz-off16, ouve-se Paulo Jorge dizer que “a queda foi brutal”. Após 

essa sequência, o tecido de testemunhos se recompõe agora na reconstituição 

do período mais difícil, assim como ocorre com a filha do colecionador de arte, 

no conto de Zweig:  

 
Era uma peça valiosíssima que vendemos, uma gravura de 
Rembrant. O negociante ofereceu-nos muitos, muitos mil 
marcos e esperávamos estar ao abrigo da necessidade por 
muitos anos... Mas o senhor sabe como se derrete o dinheiro... 

                                                            
14 Movimento da câmara (que permanece fixa) sobre um eixo fixo, com movimento giratório. 
15 Movimento de câmera sobre uma superfície. No travelling, a câmera não se mantém fixa; 
move-se pelo cenário. Pode-se deslocar, mantendo a mesma distância e o mesmo ângulo ao 
objeto, ou aproximando-se / afastando-se ou contornando os personagens ou objetos. 
16 O termo refere-se à fala de um personagem que não aparece em cena no momento. 
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Colocamos o resto num banco e, passados dois meses, não 
havia mais nada (ZWEIG, 1953, p. 68). 
 
 

Essa dificuldade para se desfazer de bens materiais com os quais se tem 

uma relação afetiva também aparece no documentário traduzida no depoimento 

de Ana Amélia, que, elegantemente, sentada, sozinha, numa poltrona, revela a 

dor de ver partir aquilo que considera como suas raízes. Os cortes na sequência 

introduzem imagens do arquivo familiar que recompõem visualmente aquilo que 

está sendo narrado. São fotos de família que revelam a opulência das mansões, 

os cristais, a prataria e os lustres vindos da Europa. 

Nessa fase do documentário, é a fala da filha do colecionador, 

personagem de Zweig, “Mas o senhor sabe como se derrete o dinheiro” (ZWEIG, 

1953, p. 68), que é traduzida no peso das imagens e no acabamento que a elas 

é dado demonstrando como essa perda pode levar, se não à cegueira, mas à 

invisibilidade aludida metaforicamente em duas outras sequências. Na primeira, 

Henrique Pepe sobe as escadas de um determinado espaço de sua fazenda em 

que as paredes estão tomadas por uma fumaça preta. Enquanto, em voz-over, 

ele mesmo descreve as perdas materiais de sua família, sua imagem perde-se 

na fumaça quando ele chega ao final dos degraus da escada, momento em que 

o espectador pode apenas ouvir sua voz, não mais vê-lo.  Numa outra cena, 

Paulo Jorge conta o episódio trágico em que precisou pegar metade de um 

sanduíche no lixo para se alimentar e, assim que se inicia a narração desse 

episódio, toda a tela é tomada por um fade-out 17 brusco que faz desaparecer 

aquele que fala, mantendo apenas o depoimento em voz-over, numa clara 

referência à invisibilidade social decorrente da derrocada financeira. A força 

sígnico-simbólica dessa sequência, decorre, em grande parte, da escolha do 

diretor em gravá-la no interior da casa atual do antigo cacauicultor: um barraco 

de madeira, sem luz elétrica, banheiro ou geladeira.  

No conto, também o colecionador revela a sua invisibilidade social depois 

da grave crise econômica pós-guerra:  

 
Os negócios andam mal nesta pobre e depauperada Alemanha, 
não há compradores, e então os grandes senhores recordam 
repentinamente os cordeirinhos... Mas comigo, receio, não terá 

                                                            
17 Recurso de montagem: quando o final da sequência vai desaparecendo e a tela fica negra por 
alguns segundos, ou frações de segundos 
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sorte, pois, nós, pobres e velhos aposentados, estamos 
contentes com um pedaço de pão na mesa. Não podemos tomar 
parte, e diante dos preços loucos que os senhores fazem 
agora... estamos fora de concurso, pra sempre... (ZWEIG, 1953, 
p. 65). 
 

 
Mais uma vez, a relação entre passado e presente coloca-se, conotando 

o declínio financeiro. Ao utilizar o verbo recordar, o autor se refere à lembrança 

do passado rico e marca o presente com a dupla utilização do vocábulo “pobre” 

que se refere tanto ao país quanto ao colecionador, signos verbais que no 

documentário foram traduzidos para as tomadas de câmera e efeitos visuais 

tratados anteriormente. 

Da perda material, revelada na segunda parte do enredo do conto e no 

segundo capítulo do documentário, deriva o segundo elemento apontado como 

condutor do processo de transmutação sígnica entre os sistemas de partida: a 

angústia. Entendido aqui como uma grande aflição acompanhada de tristeza, o 

sentimento de angústia marca os diálogos dos personagens do conto e dos 

atores sociais do documentário no momento em que precisam expressar como 

viveram o impacto da perda material. Como, por exemplo, na tomada da 

narrativa documentária em que Ana Amélia, sentada numa poltrona que remete 

aos anos áureos economicamente, e vestida como uma típica filha e neta de 

coronéis do cacau, diz que: “As entranhas de alguém são aquilo aonde ela 

cresce, aonde ela cria raízes, aonde ela se sente acolhida. E de repente aquela 

casa estava se esvaziando, tava morrendo, eu estava morrendo junto.” A escolha 

por filmá-la numa condição que remete a essa “formação das entranhas” confere 

mais força ao angustiante relato das perdas, ao contrastar com a fala que revela, 

inclusive, a perda das referências sobre si mesmo.  

No conto, a escolha vocabular e, muitas vezes, a pontuação são 

instrumentos sígnicos utilizados para a construção desse significado, como 

ocorre no trecho seguinte em que a filha do colecionador tenta explicar ao 

mercador a situação atual em que vive o pai dela. O uso recorrente das 

reticências confere à fala da personagem a angústia diante da possível revelação 

sobre a coleção invisível:  

 
Minha mãe mandou-me aqui... Ela me contou tudo, e... temos 
que fazer um grande pedido ao senhor... Queremos pedir-lhe 
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antes que veja meu pai... Meu pai, naturalmente, quer mostrar-
lhe a coleção e a coleção...a coleção... não está mais completa... 
faltam algumas peças... infelizmente faltam até muitas peças... 
(ZWEIG, 1953, p. 67). 
 
 

Essa segunda parte do conto narra o momento em que o mercador se 

prepara para reencontrar o antigo colecionador. Preocupada com a possibilidade 

de o mercador revelar o segredo relativo à coleção, a esposa do colecionador 

pede que o mercador converse, antes, com sua filha para que ela o coloque a 

par da atual situação à qual, não sem sofrimento, a família precisou se submeter. 

Trata-se do clímax da narrativa, pois é o momento em que o leitor é preparado 

para desvendar um mistério sobre o qual já se oferecia uma pista desde o título, 

estratégia narrativa que confirma a ideia de Cortázar (2006), segundo o qual, no 

conto, todas as palavras têm força na obtenção do efeito final.  

Nesse momento do enredo, os relatos da filha e os apelos da mãe são 

carregados do sentimento de angústia proveniente do dilema entre a 

necessidade de sobreviver e o cuidado com a preservação da dignidade do chefe 

da família. “Seria possível... seria possível... minha filha Annemarie ir buscá-lo, 

antes que volte aqui?... É melhor por... vários motivos... O senhor almoça no 

hotel?” (ZWEIG, 1953, p. 66). O apelo da esposa, carregado de angústia, 

expressa, também através da pontuação utilizada e da repetição das palavras, 

esse dilema, o qual é rapidamente percebido pelo mercador: “Notei logo que lhe 

era difícil falar. Sempre que tinha um impulso e tentava exprimir-se, subia-lhe um 

rubor inquieto e flamejante até a testa e a mão se embaralhava no vestido.” 

(ZWEIG, 1953, p. 66). Essa descrição das reações físicas da esposa possibilita 

a construção de uma imagem mental da cena revelando aspectos de visualidade 

no conto os quais entram em jogo no processo da transmutação sígnica para os 

sistemas semióticos derivados, recurso indispensável para a operação tradutora 

de acordo com Lótman (1996). 

Mas é quando a filha está diante do mercador que o sentimento de 

angústia associado à perda material ganha contornos mais fortes já que, assim 

como foi observado no documentário, a perda material está associada a uma 

perda ainda mais cruel: a perda da referência sobre si mesmo, como atesta o 

fragmento:  
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A princípio poupamos, poupamos ainda mais do que antes, mas 
nada adiantou. Começamos a vender o que possuíamos – 
naturalmente não tocamos na amada coleção... Vendeu-se o 
pouco de jóias que havia, mas, meu Deus, o que era isso, se 
papai há sessenta anos empregava cada pfennig que 
economizava, unicamente nas suas folhas? E um belo dia não 
havia mais nada... não sabíamos o que fazer... e então mamãe 
e eu vendemos uma peça (ZWEIG, 1953, p. 67). 
 
 

E ainda: 
 

Assim tivemos que vender outra peça e mais outra e o 
negociante mandava sempre o dinheiro tão tarde que já estava 
desvalorizado. Depois tentamos em leilões, mas lá nos 
embairam apesar dos preços a milhões... Até que os milhões 
vieram, já eram papéis sem valor. E assim desapareceu aos 
poucos o melhor da coleção, restando apenas poucas peças 
boas somente para podermos manter a vida e custear o 
indispensável. Papai não pressente nada disso (ZWEIG, 1953, 
p. 68).  
 
 

No processo de transmutação sígnica para o documentário, a referência 

à antiga e valiosa coleção é traduzida nas imagens de arquivo que apresentam 

os bens materiais também vendidos pela família de Ana Amélia. Nos dois casos, 

são os signos, verbais e visuais, que se referem ao se esvair das raízes e da 

autorreferência. A última fala da filha nessa parte do enredo confirma essa 

análise:  

 
Pedimo-lhe... não o torne infeliz... não nos torne infelizes... não 
lhe desfaça a última ilusão, mas ajude-nos a fazer-lhe crer que 
todas essas folhas, que ele descreverá são preciosidades que 
existem... O velho não sobreviveria se apenas pressentisse a 
verdade.” (ZWEIG, 1953, p. 68). “Foi por isso que minha mãe se 
assustou tanto, quando o senhor veio hoje... pois se ele lhe 
abrisse as pastas estaria tudo descoberto... nós lhe colocamos 
no velhos passe partout, dos quais conhece um por um ao 
apalpar reproduções em vez de das peças verdadeiras e assim 
nada nota quando as tacteia (ZWEIG, 1953, p. 68). 
 
 

Também na narrativa documentária, Ana Amélia revela a dificuldade, 

inclusive física, ao lidar com essa nova situação quando relata o sofrimento que 

envolveu o processo de venda da fazenda da qual mais gostava. Enquanto o 

relato segue em voz-over, as imagens da fazenda compõem o teor dramático da 

cena em que ela conta que assinou os papéis da venda acamada, pois adoeceu 
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quando se confirmou a transação comercial. Nessa fase do documentário, a 

trilha sonora, quase fúnebre, associada às imagens em travelling das fazendas 

e ruas abandonadas indiciam não apenas a decadência, mas inserem o 

espectador na atmosfera angustiante que marca os testemunhos seguintes. A 

fala de Paulo Jorge, em voz-over, anuncia o teor do capítulo seguinte: “A queda 

foi brutal, ok? A queda foi brutal. Muitos entraram em pânico porque você 

imagine você colher três mil arrobas de cacau e derepentemente você não colhe 

quinhentas, a sua estrutura emocional, ela dá uma pancada”. Ele completa: 

“Vários amigos meus, são vários, não é um nem dois não, suicidaram-se”.  Aqui 

se verifica, mais uma vez, a tradução para o documentário da perda da 

autorreferência e da condenação à invisibilidade social que aparece como um 

contraponto da cegueira do personagem central do conto. Se aquele não pode 

ver, nenhum dos atores sociais sente-se visto. 

 Como recurso visual, o escurecimento da tela em determinados 

momentos do depoimento de Paulo Jorge se encarrega de tornar concreta essa 

sensação para o espectador, assim aquele que assiste ao documentário 

experimenta uma espécie de cegueira que torna invisível o que, nesse momento, 

parece ser um arremedo de alguém que já existiu. Nessa tomada, Paulo Jorge 

está sentado na sua residência atual e, enquanto ele fala, o olhar do espectador 

ora é suspenso, ora é direcionado para detalhes significativos na construção do 

sentido: um copo quebrado, um quadro rasurado, uma poltrona rasgada. Todos, 

signos angustiantes que compõem uma cena que se complementa com o relato 

de Paulo sobra a maneira como seus antigos amigos se referiam a ele: “Paulão 

não era mais Paulão, Paulão era Paulinho.” 

O segundo capítulo termina e a transição para o terceiro apresenta mais 

um dos elementos levantados na hipótese como norteador do processo de 

transmutação sígnica: a ressignificação do vivido. Esse elemento é também o 

eixo da última parte do conto que corresponde ao momento em que esse gênero 

literário cumpre a função maior de questionar e fazer repensar a existência 

humana, ampliando a abordagem do individual para o universal. No 

documentário, também através do questionamento de uma realidade que parece 

estagnada, abre-se a possibilidade de, como defende Nichols (2005), intervir e 

modificar a sociedade através da socialização da informação, nesse caso, 
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deslocando o olhar que habitualmente se tem quando se refere às 

consequências e expectativas depois da crise do cacau. 

No conto, essa ressignificação da existência, daquilo que foi 

experimentado como forma de vida, está centrada no personagem do mercador 

que vê frustrada sua expectativa de lucro econômico, mas percebe o ganho 

humano com a experiência vivenciada com aquela família. Das impressões 

desse personagem em relação ao que ele vê e sente, chega-se ao efeito máximo 

do conto que é a ideia de que, para além das perdas materiais, pouco se perde 

quando a crença no valor da pessoa humana é mantida:  

 
Meu Deus, como negociante já vira muito dessas criaturas 
infamemente saqueadas, covarde e velhacamente enganadas 
pela inflação, que em troca de ninharias, astuciosamente foram 
despojadas de valores inestimáveis, há centenas de anos na 
posse das famílias – mas aqui o destino criara algo 
extraordinário que me tocava fundamente! Naturalmente 
prometi-lhe calar-me e fazer o que fosse possível (ZWEIG, 1953, 
p. 69). 
 
 

Depois de conversar com a filha do colecionador e decidir não falar sobre 

o estado da coleção, o mercador começa a perceber que fizera a escolha certa, 

e ao descrever a reação do colecionador quando começou a mostrar-lhe as 

peças, revela o princípio da modificação também na sua visão de mundo: “E nos 

seus olhos estarrecidos, com as pupilas mortas, havia de repente - seria o reflexo 

do papel a um clarão interno? – um espelhante claridade, uma luz ciente”. 

(ZWEIG, 1953, p. 79) 

No entanto, até este momento o mercador ainda duvidava da importância 

do gesto da esposa e da filha as quais mantiveram no colecionador a ilusão de 

que ainda possuía sua valiosa coleção, mas a apresentação à coleção invisível, 

através dos olhos do colecionador, o fez compreender a atitude das duas. As 

palavras do mercador encaminham o leitor para a abertura em direção à 

possibilidade de transforma-se a partir da crença na e na busca pela dignidade 

humana. O mercador assim descreve a cena que o colocou em contato com essa 

nova ótica:  

 
E assim continuou esse ruidoso triunfo da eloquência duas horas 
batidas. Não lhe posso descrever como era fantástico ver com 
êle esses cem ou duzentos farrapos de papel, ou míseras 
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reproduções, as quais, porém, na memória dêsse velho 
tragicamente insconsciente, eram inauditas reais, que êle sem 
um erro e sem falha descrevia, extasiando-se a cada um dos 
detalhes mais preciosos: e coleção invisível estava para êste 
cego, para esta comoventemente enganada criatura, completa e 
intacta, e a força de sua visão era tão arrebatadora que até eu 
comecei a acreditar nela (ZWEIG, 1953, p. 71). 
 
 

 O resultado desse contato é, portanto, a ressignificação da existência do 

mercador que, a partir de então, questiona os próprios valores e o entendimento 

de mundo. Se antes acreditava estar diante de uma mentira engendrada pela 

busca da sobrevivência física, agora percebe que se trata de algo maior, pois 

envolve, para além das questões materiais, a manutenção de um referencial de 

existência: “Era horrível e ao mesmo tempo comovente para mim, pois em todos 

esses anos de guerra eu não vira uma tão perfeita e singela expressão de 

felicidade num rosto alemão” (ZWEIG, 1953, p. 71).  

Como consequência dessa nova percepção, modifica o olhar em direção 

à relação com o outro e à relação consigo mesmo:  

 
Como, naquele quadro, as apóstolas foram contaminadas pela 
visão divina do Senhor, assim essas duas burguesas, míseras, 
medíocres e envelhecidas, pela alegria infantil e serena deste 
ancião, olhavam-no com sorrisos e lágrimas nos olhos. Jamais 
eu passara igual emoção (ZWEIG, 1953, p. 72). 
 

 

Comprovando a força transformadora dessa experiência, no desfecho do 

conto, o mercador resume o episódio vivido e, assim, parece convidar o leitor 

para fazer o mesmo:  

 
No fundo sentia vergonha; havia entrado como o anjo nos contos 
de fada na casinha pobre, fazendo um velho enxergar por uma 
hora, apenas pela aquiescência do logro perdoável, mentindo 
descaradamente, eu que, em verdade, viera como reles 
mercador para obter com astucias artimanhas algumas peças 
preciosas. Mas o que eu recebera fôra mais: fôra-me permitido 
sentir um entusiasmo puro e vivo neste tempo sórdido, destituído 
de alegrias, uma espécie de iluminação espiritual, um êxtase 
inteiramente voltado para a arte, que a nossa gente já 
desaprendeu há muito tempo. E eu senti – não o posso dizer de 
outra forma – veneração, apesar de ao mesmo tempo continuar 
a envergonhar-me, sem contudo saber, ao certo, por que 
(ZWEIG, 1953, p. 73).  
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 Efetua-se aqui o que Cortázar (2006, p. 157) chama de “sequestro 

momentâneo do leitor” o que é essencial nesse gênero literário cuja natureza é 

a de provocar a reflexão de modo que a substância de que se compõe o conto 

ultrapasse a ficção e invada a vida do homem, incitando-o ao questionamento e 

à mudança. 

Seguindo a lógica do enredo do conto de Zwieg, o último capítulo do 

documentário, intitulado A Superação, apresenta a mesma tônica do desfecho 

do conto e surpreende o espectador ao deslocar o foco da angústia diante da 

perda redirecionando-o para a capacidade humana de encontrar ferramentas 

para reelaborar e reverter um quadro que parecia definido, tanto econômica 

quanto emocionalmente. O mesmo mosaico de testemunhos, que juntos 

compõem o que Ramos (2008) chama de voz do saber, ou a voz que fala no 

documentário, encaminha o fechamento da asserção sobre o mundo que a 

narrativa constrói: é possível ressignificar a existência. 

Não por acaso, esse capítulo se inicia com o testemunho de Helenilson 

Chaves, integrante de uma família de cacauicultores que conseguiu, apesar da 

crise, diversificar os investimentos expandindo os negócios da família para a 

área comercial, o que fez dela uma das mais importantes no cenário econômico 

da região. A fala primeira de Helenilson antecipa o teor do capítulo e traduz, na 

perspectiva de Attal, o efeito máximo conseguido pelo conto de Zweig, que é a 

abertura para repensar a si e as experiências de vida. Ao analisar o retrospecto 

e os novos rumos da região, o empresário diz que “Só tem uma maneira de 

enfrentar uma crise qualquer: trabalho, imaginação e procurar usar a 

criatividade.” A essa afirmação segue-se uma sequência de tomadas feitas em 

uma fazenda na qual, atualmente, se voltou a produzir o cacau, porém numa 

perspectiva que não vislumbra o ganho com a quantidade das arrobas, 

inicialmente, mas com o investimento em informação e tecnologia da produção, 

o que possibilitará produzir sementes com valor diferenciado no mercado devido 

à qualidade que possuem. Essas tomadas são acompanhadas das explicações, 

em voz-over, do responsável pela fazenda e funcionam aqui como comprovação 

e alargamento da visão de mundo sugerida por Helenilson Chaves no início do 

capítulo.  

A sequência seguinte confirma essa tônica voltada para a reinvenção do 

homem e do futuro: as imagens apresentam cacauais saudáveis e 
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trabalhadores, que, segundo explica João Tavares, bisneto de um coronel do 

cacau e hoje responsável pela fazenda, agora ocupam a posição de parceiros 

dos donos das fazendas. O que se revela aqui é que, assim como ocorreu com 

o mercador no conto de Zweig, a situação de crise possibilitou o questionamento 

dos valores, da relação consigo e com o próximo. Se, no passado, o que se 

buscou foi o lucro máximo com a exploração da terra e do homem, hoje, os 

valores que se apresentam, na perspectiva de Attal, são outros. Henrique Pepe, 

uma das múltiplas vozes quem falam no documentário, diz que “A maior riqueza 

é a Mata Atlântica e a sociedade não percebeu isso ainda” e Helenilson Chaves 

afirma que é preciso “dar valor ao triunfo, quando você cresce com muitas 

pessoas, abre portas pra enriquecer não no dinheiro, mas na oportunidade para 

várias pessoas”.  

Essas novas posturas diante da vida bem como as sequências de 

imagens da Mata Atlântica e a trilha sonora mais leve preparam o espectador 

para a finalização do documentário organizado com uma sucessão de 

testemunhos que trazem respostas a intervenções diretas do sujeito-câmera. 

Nesse momento, Attal busca captar diretamente o relato sobre a ressignificação 

da existência já encontrado no conto de Zweig, e as respostas confirmam a 

perspectiva escolhida pelo diretor no processo de transmutação sígnica. 

Quando questionados sobre o que aprenderam com a experiência da 

crise, os atores sociais respondem: “Mudei demais, mudei para melhor”, 

depoimento de Paulo Jorge numa sequência de imagens em que ele cambaleia, 

tentando se equilibrar com uma bengala à beira de um riacho, quase sem 

conseguir andar e com roupas velhas. É essa composição da cena que faz 

emergir o significado relacionado à inversão das prioridades que se deslocam do 

material para o humano. “A gente tem que estar despreendido. Eu não tenho 

amargura de nada. Apesar de ser mais cauteloso, gosto de viver.” É o que afirma 

Henrique Pepe, filmado numa espécie de ruína de uma fazenda de cacau. 

Acompanha o seu depoimento, o de sua mãe, Carmem Pepe, que diz: “A vida? 

Adoro! Apesar de ser difícil, a gente só tem uma.” Dona Ana Amélia fecha essa 

série de depoimentos, sentada à beira-mar, contemplando o horizonte que 

remete ao infinito e, paralelamente, à pequenez humana diante da grandeza do 

universo: “Quando você vê, na Índía, um leproso curado comendo com a mão, a 

gente se pergunta: que tipo de amor humano eu tenho? E nessa pergunta você 
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descobre o amor pelo lugar, pela terra, pelos filhos, o amor humano. E esse amor 

sustenta”. 

Na última cena do documentário, ouve-se em voz-over, a voz de João 

Tavares, “gosto de minha vida, com certeza”. Na tela, duas crianças conversam 

à beira de um rio enquanto a imagem vai escurecendo até desaparecer por 

completo. Na visão de Attal, é a vida que se renova com a possibilidade 

constante de reinvenção do homem que pode, assim, reinventar a sua 

existência. Essa perspectiva, que revela, em primeira e última instância, uma 

escolha ideológica do autor, atravessa também toda a narrativa fílmica de Attal, 

em “A Coleção Invisível” (2012). Se até aqui foi observado o diálogo entre os 

sistemas semióticos de partida, a próxima etapa é analisar como o resultado 

desse diálogo foi transmutado para o filme, uma (re)produção que, ao criar um 

novo sistema, provoca, consequentemente, novos interpretantes e efeitos 

interpretativos. Da Alemanha arrasada pela inflação decorrente da Primeira 

Guerra aos efeitos devastadores da “vassoura de bruxa”, o que surge é um novo 

objeto dinâmico que dialoga com os primeiros remetendo a eles, mas apenas 

como ponto de partida. 
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4 A COLEÇÃO INVISÍVEL, DE BERNARD ATTAL: O PROCESSO DE 

TRANSCRIAÇÃO 

 

 

4.1  A  linguagem  do  cinema:  da  impressão  de  realidade  à  imagem 

artística 

 

 As análises a respeito dos processos de tradução entre sistemas sígnicos 

diferentes pressupõem a observação do trânsito de sentidos entre articulações 

sígnicas diferentes e que, por isso, produzem efeitos significativos distintos. Esse 

tipo de análise é tributária direta do pensamento de Peirce, uma vez que atribui 

ao funcionamento circunstancial do signo o mecanismo de produção do 

significado, ao invés de trabalhar com a ideia de um sentido fixo e previamente 

estabelecido.  

Para buscar compreender esses processos tradutórios, como o que 

ocorre entre as séries culturais aqui estudadas, é preciso, como horizonte teórico 

fundamental, entender que ao modificar a relação entre o objeto e a maneira 

como ele é representado, modifica-se completamente a representação 

construída, ou seja, a imagem do objeto que é construída. Embora as três séries 

culturais em estudo se encontrem ao abordar a capacidade humana de se 

reinventar, a imagem mental (ou significado, ou interpretante) criada no receptor 

é diferente, pois é resultado da interação entre o objeto e os recursos de 

representação utilizados em cada uma delas, fenômeno possibilitado pela 

variada capacidade de duplicação do mundo inerente à linguagem e responsável 

pelo poliglotismo cultural enriquecido pela diversidade e intercâmbio entre textos 

artísticos, como analisa Lótman (2000, p.121): 

 
Precisamente la diferencia em los princípios de apropiación del 
mundo hace que las diferentes ramas del arte se necessiten 
mutuamente. Se deben distinguir os diferentes costados de este 
problema. Por uma parte, diversas artes, modelizando de 
manera diversa los mismos objetos,le dan al pensamento 
artístico humano la multimensionalidad que éste necessita, el 
poliglotismo artístico. Por otra parte, cada rama del arte, para el 
plena toma de conciencia de su conjunto de rasgos específicos 
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necesita de la presencia de otras artes y linguajes artístico 
paralelos.18 
 
 

  Nesse contexto poliglota, se insere a narrativa fílmica de Attal, a qual 

anuncia o jogo tradutório ainda no título da obra, homônimo ao título do conto e, 

nesse momento, já coloca o espectador na condição de partícipe de um diálogo 

simbólico cuja qualidade da participação é sempre determinada pelo repertório 

de informação deste, como afirma Lótman (1996, p. 58 ): “la que la diferencia en 

la codificación de las distintas partes del texto se hace un factor manifiesto de la 

construcción autoral del texto y de su recepción por el lector”.19   Isso porque se, 

como defende o mesmo autor, todo texto é um dispositivo pensante capaz de 

gerar sentido através da articulação dos seus diversos estratos, é a capacidade 

de interação do leitor/espectador com esses estratos que determina o sentido a 

ser construído: 

 
Consequentemente, se o sentido da imagem é função do 
contexto fílmico criado pela montagem, também o é do contexto 
mental do espectador, reagindo cada um conforme seu gosto, 
sua instrução, sua cultura, suas opiniões morais, políticas e 
sociais, seus preconceitos e suas ignorâncias (MARTIN, 2011. 
p. 28). 

 
 

 Ao repetir, deliberadamente, o título, Attal evoca o sistema semiótico de 

partida, assumindo a filiação ao conto de Zweig e dando ao espectador a 

primeira pista para percorrer o imprevisível caminho da tradução que é sempre 

tão único quanto a subjetividade de cada autor. Ao ganhar os contornos da 

linguagem cinematográfica, o conto de Zweig é ressignificado na intersecção 

com o documentário Os Magníficos e também a partir das especificidades da 

construção de uma nova narrativa que utiliza dos recursos de produção de 

sentido possíveis apenas na linguagem do cinema de cujas características é 

                                                            
18 É exatamente a diferença nos princípios de apropriação do mundo fazem com que os 
diferentes ramos da arte se necessitem mutuamente. Deve-se distinguir os diferentes aspectos 
desse problema. Por um lado, diversas artes, modelizando de maneira diversa os diferentes 
objetos dão ao pensamento artístico humano a multidimensionalidade que este necessita, o 
poliglotismo artístico. Por outro, para a plena tomada de consciência de seu conjunto de traços 
específicos é preciso a consciência da presença de outras artes e linguagens artísticas paralelas 
(tradução nossa). 
 
19 A diferença na codificação das distintas partes do texto é um fator manifesto da construção 
autoral do texto e de sua recepção pelo leitor (tradução nossa). 
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preciso se aproximar aqui para compreender a natureza da tradução efetuada 

por Attal. 

Um traço peculiar do cinema consiste na criação da sensação de que se 

assiste a um espetáculo quase real. Christian Metz (1972), em “A significação no 

cinema”, analisa o que poderia se chamar de linguagem do cinema e afirma que, 

dentre os elementos específicos desse sistema de significação, é a possibilidade 

de, pelo menos aparentemente, reproduzir a realidade em movimento que 

confere a esse tipo de narrativa o que ele chama de “ar de realidade”. Segundo 

o Metz (1972, p. 20), “o movimento, portanto, acarreta duas coisas: um índice de 

realidade suplementar e a corporalidade dos objetos.” Esse índice de realidade 

suplementar é conseguido porque o movimento reproduzido na tela traz para o 

espectador a experiência do movimento típico da vida real e, assim, permite, de 

maneira singular, um tipo de atualização do imaginário nunca antes imaginado, 

como afirma também Lótman (2000, p. 153): “Así, el linguage del cine une niveles 

lógicos extremos: desde la vivenciación directa de la cosa (la sensación de 

realidade imediata del mundode pantalla) hasta la máxima ilusoriedad.”20 

Essa característica exige do espectador uma atitude específica diante 

daquilo que vê, pois ainda que a reprodução pareça trazer à tona imagens da 

realidade, trata-se de imagens que reproduzem apenas em certo sentido a 

realidade. O que se constrói, na verdade, são representações da realidade 

previamente organizadas pelo olhar do diretor que ordena a maneira como a 

realidade será representada: 

 
A imagem fílmica suscita, portanto, no espectador, um 
sentimento de realidade bastante forte, em certos casos, para 
induzir à crença na existência objetiva do que aparece na tela. 
Essa crença, essa adesão, vai das reações mais elementares, 
nos espectadores virgens ou pouco evoluídos, 
cinematograficamente falando (os exemplos são numerosos), 
aos fenômenos bem conhecidos de participação (os 
espectadores que advertem as heroínas dos perigos que a 
ameaçam) e de identificação com os personagens (donde 
decorre toda a mitologia da estrela) (MARTIN, 2011. p. 22). 

 
 

                                                            
20 Assim, a linguagem do cinema une níveis lógicos extremos: desde a vivência direta da coisa 
(a sensação de realidade imediata do mundo do filme) até a máxima ilusão (tradução nossa). 
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Ainda segundo Martin (2011, p. 18), “o que distingue o cinema de todos 

os outros meios de expressão é o poder excepcional que vem do fato de sua 

linguagem funcionar a partir da reprodução fotográfica da realidade.” Entretanto, 

considerando as análises do mesmo autor, chega-se à conclusão de que o 

cinema é muito mais que mera duplicação da realidade, uma vez que o 

tratamento fílmico dado às imagens faz com que elas se tornem elementos de 

um discurso tramado e articulado por um eixo de intenção narrativa, 

desconstruindo aquela impressão inicial de que, como significante, a imagem é 

apenas capaz de reproduzir e não de produzir novos sentidos. Numa tentativa 

inicial de desfazer essa falsa impressão, Metz (1972, p.63) alerta que “passar de 

uma imagem a duas imagens, é passar da imagem à linguagem”. Fica claro, na 

visão dos autores, que o trato humano, o qual intervém na captação e 

reprodução mecânica das imagens, é que transforma a narrativa fílmica em 

linguagem inserindo-a no universo poliglota da semiosfera como mais um texto 

cultural que participa do diálogo gerador da cultura e, por consequência, da 

memória coletiva. Sobre essa questão, Martin (2011, p.18) esclarece que: 

 
Essa ambiguidade da relação entre o real objetivo e sua imagem 
fílmica é uma das características fundamentais da expressão 
cinematográfica e determina em grande parte a relação do 
espectador com o filme, relação que vai da crença ingênua na 
realidade do real representado à percepção intuitiva ou 
intelectual dos signos implícitos como elementos de uma 
linguagem.  

 

                 
Em relação a esse processo, Martin (2011, p. 18) explica: “a realidade que 

aparece na tela não é jamais totalmente neutra, mas sempre o signo de algo 

mais, num certo grau.” E ele complementa: “Tal constatação faz aproximar a 

linguagem fílmica da linguagem poética, onde as palavras da linguagem prosaica 

se enriquecem de múltiplas significações potenciais” (MARTIN, 2011, p. 18). Isso 

quer dizer que a imagem é sempre carregada de polivalência significativa e que 

o cinema, assim como a literatura faz com as palavras, recorre a certos 

elementos que permitem atribuir às imagens significados específicos, conferindo 

à imagem fílmica carga ideológica e moral. Os aspectos distintivos dessa 

construção das representações da realidade, a partir dos recursos de imagem e 

som disponíveis, é que serão, a seguir, analisados: 
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Como já foi assinalado anteriormente com mais detalhes, a arte 
do filme encontra-se no mesmo plano semiológico que a arte 
literária: as combinações e as limitações propriamente estéticas 
– aqui versificação, composição, figuras... lá enquadrações, 
movimentos de câmera, “efeitos” de luz... – têm o papel de 
instância conotada, sobrepondo-se a um sentido denotado, 
representado na literatura pela significação propriamente 
linguística, no idioma usado, às unidades empregadas pelo 
escritor -, e no cinema pelo sentido literal (isto é, perceptivo) dos 
espetáculos que a imagem produz, ou dos ruídos que a faixa 
sonora produz (METZ, 1972. p. 116). 

 
 
  Nesse sentido, a imagem fílmica atua com toda a força desses recursos 

resultando em uma imagem artística da realidade, portanto, simbólica, ou seja, 

carregada de novos significados obtidos a partir do tratamento que a ela é dado, 

transmutando-a em cena, porque pensada e elaborada para significar algo além 

da captação do “real”. Enquadramentos, planos, movimentos de câmera, efeitos 

sonoros, músicas, iluminação, vestuário, cenário, cor e até o silêncio são 

procedimentos da linguagem do cinema os quais, ao exprimir pontos de vista 

cada vez mais subjetivos, determinam o olhar do espectador e modificam a 

interpretação da realidade. Esses elementos associados à atuação dos atores e 

aos diálogos que esses efetuam costuram o sentido da narrativa, como observa 

Metz (1972, p. 117): “a estética do filme salientou muitas vezes que os efeitos 

fílmicos não devem ser “gratuitos”, mas permanecer a serviço do “enredo”. 

Portanto, da utilização desses efeitos fílmicos nasce a complexidade sígnica da 

cena: 

 
La acción escénica, como unidad de los actores que actúan y 
realizan actos, los textos verbales por ellos proferidos, los 
decorados y los accesorios, y la conformación sonora y 
ilumínica, constutye um texto de considerable complejidad, que 
utiliza signos de diverso tipo y diverso grado de 
convencionalidad. Sin embargo, el hecho de que el mundo 
escénico sea sígnico por naturaliza, le confiere um rasgo de 
execpecional importancia. El signo es, por su esencia, 
contraditório: siempre es real y siempre ilusório (LÓTMAN, 2000. 
p. 69).21 

                                                            
21 A ação cênica, como unidade dos atores que atuam e realizam atos, os textos verbais por eles 
proferidos, a decoração e os acessórios, e a organização sonora e de iluminação, constituem um 
texto de considerável complexidade, que utiliza signos de diversos tipos e diversos graus de 
convencionalidade. No entanto, o fato de que o mundo cênico seja sígnico por natureza, lhe 
confere um traço de grande importância. O signo é, em sua essência, contraditório: sempre é 
real e sempre é ilusório (tradução nossa). 
 



62 
 

 

Nesse processo, a escolha da matéria a ser filmada, etapa inicial, já revela 

o caráter da construção simbólica evidenciado no papel criador da câmera o 

qual, segundo Metz (1972) corresponde sempre a uma intenção do olhar sobre 

o objeto, revelando a percepção subjetiva do autor/diretor. A segunda etapa, e 

mais importante, é a organização do conteúdo filmado para a construção da 

significação do enredo narrativa.  Essa organização do material filmado se efetua 

através de um recurso central na linguagem cinematográfica: a montagem, 

responsável pela organização das sequências de planos de um filme em 

determinadas condições de ordem e duração. Trata-se do fundamento mais 

específico da linguagem fílmica, pois é a montagem que organiza o discurso 

construído, e é extremamente delicado, já que a significação das imagens 

depende em grande medida do confronto com imagens vizinhas. Daí decorre a 

importância, por exemplo, dos procedimentos de transição, como o corte, a fusão 

e o escurecimento, que têm a mesma função que sinais de pontuação na 

linguagem verbal e, se bem utilizados, asseguram a fluidez da narrativa:  

 
[...] a montagem atua em conjunto, por sua totalidade e sua 
tonalidade: os planos, individualmente, não têm uma função 
direta e só são percebidos enquanto tais ao nível da significação 
dramática; enquanto elemento criador da dominante psicológica 
da sequência ou do filme, o plano é submetido a um processo 
dialético que lhe atribui valor e sentido apenas em relação aos 
outros planos que o precedem e lhe sucedem (MARTIN, 2011. 
p. 180). 
 

 
  Ela funciona, portanto, como uma organizadora do pensamento e, 

consequentemente, é utilizada a depender do tipo de pensamento que o 

autor/diretor deseja criar na mente do receptor. Entretanto, embora muito se 

tenha discutido sobre a intencionalidade do autor, o papel criador da câmera e 

as múltiplas interpretações para o real, as quais o diretor pode construir a partir 

dos procedimentos característicos da linguagem cinematográfica, convém 

sublinhar a análise aqui feita da narrativa fílmica como um texto cultural e, desse 

modo, como um dispositivo pensante, de natureza heterogênea e dialógica, e 

por isso, capaz de gerar novos e imprevisíveis sentidos quando colocado em 

contato com o contexto cultural ou com os leitores/espectadores. Isso significa 

que, para além do planejado pelo diretor, podem surgir tantas interpretações e 
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análises da obra quantos forem os leitores/espectadores da mesma. Quanto 

mais semioticamente heterogêneo é o texto, maior é a possibilidade de geração 

de novos significados, como observou Lótman (2000, p. 126): 

 
A medida que se complica la estrutura de la personalidade del 
destinador y del destinatario, a medida que cresce la 
individualización del conjunto de códigos que constituyen el 
contenido de la conciencia de la persona, la afirmación de que 
el emissor y recepetor del mensaje se sirven de um mismo 
linguaje se vuelve cada vez menos correcta. El emissor cifra el 
mensaje mediante certo conjunto de códigos, los cuales sólo 
uma parte esta presente em la conciencia del destinatario. Por 
eso toda comprensión, cuando se emplea cualquier sistema 
semiótico desarrollado, es parcial y aproximada.22 

 
  

Esse fenômeno é comum nos textos artísticos, portanto, também o é na narrativa 

fílmica, porque: 

 
Nascido da união de várias formas de expressão que não 
perdem inteiramente suas leis próprias (a imagem, a palavra, a 
música, os ruídos até), o cinema, de chofre, está na obrigação 
de compor, em todos os sentidos da palavra. É de imediato uma 
arte, sob pena de não ser nada. Sua força ou fraqueza consiste 
em englobar expressividades anteriores [...] (METZ, 1972. p. 
75). 
 

 

Dessa maneira dialógica comporta-se o filme de Attal que, além de 

carregar a natureza poliglota da linguagem cinematográfica, é resultado do 

intercâmbio com outros sistemas sígnicos. Oferece-se, assim, aos 

leitores/espectadores, como um texto diversamente codificado que pode, 

portanto, ser interpelado das mais variadas formas, em diferentes contextos, 

como neste estudo em que são observados os processos de transmutação 

sígnica dos sistemas de partida para a narrativa fílmica, através da análise dos 

seguintes elementos motivadores: perda material, angústia e ressignificação do 

vivido. Para efeito de análise serão novamente transcritos fragmentos do conto 

                                                            
22 A medida que se complica a estrutura da personalidade do emissor e do destinatário, a medida 
que cresce a individualização do conjunto de códigos que constituem o conteúdo da consciência 
da pessoa, a afirmação de que o emissor e receptor da mensagem se servem da mesma 
linguagem se torna cada vez menos correta. O emissor cifra a mensagem mediante certo 
conjunto de códigos, dos quais só uma parte está presente na consciência do destinatário. Por 
isso, toda compreensão, quando se refere a qualquer sistema semiótico desenvolvido, é parcial 
e aproximada (tradução nossa). 
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e do documentário, quando necessário, no intuito de tornar clara a abordagem 

do processo de deslizamento sígnico entre os sistemas.  

 

 

4.2 Elementos em diálogo 

 

O filme narra um momento na vida de Beto, personagem que terá a sua 

existência transformada. Após perder cinco amigos em um acidente de carro, 

Beto, um jovem de perfil hedonista, enfrenta uma crise pessoal, existencial e 

financeira que o leva a viajar para a região cacaueira onde conhece Samir, um 

velho colecionador de arte, amigo de seu falecido pai. Sem que Beto possa 

imaginar, esse encontro e o contato com a suposta coleção de gravuras 

modificam profundamente a sua visão ao redimensionar o seu estar no mundo. 

Para compor a narrativa, Attal parte do enredo do conto de Zweig, 

traduzindo-o tanto para a linguagem cinematográfica quanto para o novo 

contexto social abordado. Se no conto do escritor austríaco o cenário era uma 

cidadezinha alemã arrasada pela Primeira Guerra, no filme de Attal é uma 

cidadezinha no interior do sul da Bahia, Itajuípe, que serve como cenário da 

derrocada econômica provocada pela “vassoura de bruxa”, doença que 

praticamente extinguiu a lavoura cacaueira no final da década de 1980. Essa 

tradução para o novo contexto tem como base as pesquisas feitas pelo diretor e 

cujo resultado foi editado na narrativa documentária “Os Magníficos”.  

Como já foi abordado no capítulo anterior, o conto e o documentário, 

sistemas semióticos de partida, seguem a mesma lógica narrativa que parte do 

auge econômico para a decadência e se conclui com a ressignificação da 

existência. A tradução para a narrativa fílmica repete esse jogo de oposição de 

estados iniciais, embora não de maneira tão linear quanto nos sistemas 

anteriores. Como se analisará adiante, o auge econômico é muito mais sugerido 

simbólica e metaforicamente, do que amplamente discutido como acontece no 

documentário, por exemplo. 

A coluna central da narrativa fílmica é a trajetória do personagem Beto 

que foi deslocado da sua habitual conduta para uma realidade que o modifica 

profundamente. Na tradução de Attal, ao contrário do que ocorre no conto, o 
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espectador é inserido na atmosfera de reflexão que o filme sugere já na 

sequência inicial em que o personagem aparece com um grupo de amigos, 

conversando, bebendo e fumando maconha. Nesse momento, os amigos, numa 

espécie de brincadeira, se perguntam como gostariam de reencarnar. A força 

sígnica da inserção dessa brincadeira no enredo está no fato de que a resposta 

a essa pergunta envolve o enfrentamento da certeza da morte e a necessidade 

de repensar a vida a partir das perdas, embora nenhum deles, inclusive Beto, 

tenha consciência disso naquele momento. O assunto da conversa é significativo 

porque antecipa, para o espectador atento, as cenas seguintes e o teor da 

discussão levantada pelo filme a qual diz respeito ao questionamento em relação 

à própria existência. 

Completando essa primeira sequência, que apresenta o personagem 

central da narrativa e o seu estilo de vida, o grupo aparece entrando em uma 

boate onde todos continuam bebendo e se divertindo. Na saída, Beto está pronto 

para dirigir o carro em que estavam, quando é interpelado pela equipe de 

músicos com os quais trabalha e que lhe cobram uma dívida. Enquanto Beto 

tenta explicar o motivo que o levou a não cumprir o compromisso financeiro, um 

dos amigos sai, dirigindo o carro e levando os demais. Ao voltar pra casa, já pela 

manhã, Beto se depara com o acidente que vitimou fatalmente todos os que 

estavam no carro. 

Desolado com a morte dos amigos, Beto isola-se em casa, e passa dias, 

entregue à escuridão do apartamento, debatendo-se entre a culpa e o 

sofrimento. Traumatizado com o acontecimento, decide não mais trabalhar com 

música e às dívidas que já tinha se somam às do antiquário que fora de seu pai 

e, agora, é administrado por sua mãe. Em crise na vida pessoal e buscando uma 

saída para os problemas financeiros, Beto, seguindo uma indicação de um amigo 

da família, vai para Itajuípe na tentativa de encontrar um antigo colecionador de 

gravuras de quem pretende comprar obras de Cícero Dias, avaliadas em cem 

mil reais cada.  

Desse ponto, pode-se começar a objetivar a análise do processo de 

tradução efetuado por Attal, marcado, desde o início, pela lógica narrativa que 

se apoia na oposição auge-decadência como elemento motivador da 

modificação na vida dos personagens. 
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4.2.1 Perda 

 

No conto de Zweig, é um mercador, de quem não se especifica o nome, 

que vai ao encontro do colecionador de arte e nesse trajeto, psicológico e físico, 

apresenta as marcas do auge do econômico tanto na descrição que faz da 

situação econômica anterior, tendo como referência a circulação de dinheiro no 

mercado da arte na Alemanha antes da guerra, quanto na descrição que faz do 

colecionador, enquanto este estava em plena atividade, ao referir-se à maneira 

como assinava o próprio nome: “[...] ainda com o título circunstancioso: 

“Conselheiro florestal e econômico aposentado, tenente reformado, cavaleiro da 

cruz de ferro de 1º classe” (ZWEIG, 1953, p. 63), ou ainda ao volume de suas 

compras: 

 
[...] compreendi que êsse pequeno homem de província, nos 
tempos em que, por um taler, ainda se podia comprar uma grosa 
das mas belas esculturas em madeira alemã, paulatinamente 
devia ter ajuntado uma coleção de gravuras em cobre, que ao 
lado das ruidosamente mencionadas dos novos ricos, seria 
aprovada com alta distinção. Somente o que ele adquiriu com 
muita importância já em marcos e pfennings representava um 
valor considerável e era presumível que também em leilões e 
com outros negociantes tivesse feito as suas pechinchas 
(ZWEIG, 1953, p. 63). 
 
 

  Na narrativa fílmica, a função do mercador, de encaminhar o leitor pelos 

descaminhos da vida até a ressignificação da existência, é exercida por Beto, 

cujo olhar, embora não referencie inicialmente um período de auge econômico, 

parte de um momento em que, de maneira semelhante, não há confronto com 

situações de risco ou de perda. Se no início do filme de Attal não se pode falar 

em auge econômico, como nos sistemas semióticos de partida, é porque esse 

momento foi traduzido para outro tipo de zona de conforto que, em seguida, foi, 

também, desarticulada por perdas sucessivas. Ao equilíbrio financeiro pré-

guerra e aos anos de ouro do cacau, abordados no primeiro capítulo do 

documentário, corresponde, na narrativa fílmica, o estilo de vida hedonista e 

superficial de Beto, que, autocentrado, pouco questiona o que está a sua volta. 

Como ocorre nos sistemas de partida, a esse momento inicial de 

auge/zona de conforto contrapõe-se uma nova situação marcada por 

circunstâncias que obrigam os personagens a se reestruturarem 
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psicologicamente. No conto, a miséria pós-guerra exige que as mulheres da 

família do colecionador encontrem alternativas para a sobrevivência da família: 

  
[...] papai não compreende mais nada dos preços da época...ele 
não sabe que perdemos tudo e que de sua pensão não se pode 
viver dois dias no mês...Acresce que o marido da minha irmã 
morreu e ela ficou com quatro crianças pequenas... Mas papai 
nada sabe das nossas dificuldades materiais (ZWEIG, 1953, p. 
67).  
 
 

No documentário, é a decadência da lavoura cacaueira que movimenta 

os atores sociais ao provocar uma brutal modificação no estilo de vida daquelas 

pessoas as quais, acostumadas a viajar por todo o mundo, de repente, não 

tinham mais certeza se teriam onde morar. Na narrativa fílmica, o personagem 

Beto é interpelado por duas situações adversas: a morte dos amigos e a 

intensificação das dificuldades financeiras, configurando a tradução do primeiro 

elemento apontado como orientador do processo de tradução intersígnica: a 

perda - material, afetiva e referencial. 

  Ao efetuar essa tradução, Attal duplica o efeito da oposição auge/zona de 

conforto - decadência ao estendê-la também para o personagem Beto que, não 

apenas depara-se com essa realidade quando entra em contato com a família 

do colecionador, como ocorre com o mercador no conto, mas também a vivencia 

desde o início na narrativa, o que o coloca no mesmo plano dos demais 

personagens e intensifica, esteticamente, e experiência da ressignificação do 

vivido. Percebe-se, então, o que Plaza (2003) apontou como ganho estético nos 

processos tradutórios, efeito que é resultado das escolhas criativas que a 

tradução permite, uma vez que não se espera dela fidelidade à obra traduzida. 

No início do conto, o mercador enfrenta dificuldades com os negócios da 

família, mas não há nada que indique uma inclinação para a revisão das próprias 

condutas, como ocorre com Beto após o acidente com o grupo de amigos. Prova-

se essa diferença com a descrição inicial que o mercador faz da sua situação:  

 
E assim, vi-me da noite para o dia, mais de uma vez 
completamente desfalcado. Por meu gôsto, teria baixado as 
venezianas de ferro, tanto me envergonhava de ver, no velho 
negócio que meu pai recebera do seu avô, apenas miseráveis 
frioleiras, rolando por aí, coisas que outrora nem um adelo no 
norte teria carregado no seu carro. Nesse embaraço tive a ideia 
de rever as nossas velhas escritas, para pesquisar velhos 
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negócios dos quais, talvez, com artimanhas, conseguisse alguns 
doublettes (ZWEIG, 1953, p. 62).  
 

 

Já na narrativa fílmica, assim como no documentário, todos são 

personagens do mesmo drama. Enquanto, no conto, o mercador é personagem 

observador da crise existencial; no filme, Beto é, desde o início, também atingido 

por ela, como se comprova, por exemplo, numa cena em que ele, assolado pela 

perda dos amigos, está deitado no chão do apartamento, em posição fetal; 

organização cênica cuja significação faz alusão à busca por acolhimento e 

segurança, como já observado por algumas correntes da psicologia. 

Com a tentativa de Beto de reverter a situação econômica do antiquário 

da família, inicia-se a segunda etapa na narrativa fílmica quando o personagem 

segue para o interior da Bahia na tentativa de conseguir algum tipo de benefício 

financeiro com a compra e venda das gravuras da famosa coleção. Nesse 

momento, assim como ocorre com o mercador no conto, é o olhar de Beto, aqui 

materializado pelos movimentos da câmera, que guia o espectador, fazendo-o 

adentrar no novo contexto que se apresenta fortemente caracterizado pela 

decadência. Essa sequência traduz, através das imagens, a perda material, 

agora transferida para a realidade abordada no filme: a região do cacau.   

Lótman (2000, p. 73) afirma que “entre el ojo do espetador del cine y la 

representación em la pantalla, por el contrario, existe um intermediario: el 

objetivo de la cámara dirigido por el operador”23, nesse sentido, no filme, assim 

como no documentário, são as imagens que se sucedem no caminho de Beto 

que sugerem a miséria e o abandono: ao chegar, de ônibus, à cidade de Itajuípe, 

o mato que cresce alto na beira da estrada e as fazendas abandonadas são as 

primeiras imagens que se apresentam para Beto, assim como, no conto, a perda 

material se evidencia, inicialmente, na descrição que o mercador faz do estado 

em que se encontra a pequena cidade alemã e da casa em que vive o 

colecionador: 

 
[...] e quando me achei passeando vagarosamente pela rua 
principal daquela cidadezinha, vindo da estação, pareceu-me 
quase impossível que ali, bem em meio dessas casas banais, 

                                                            
23 Entre o olho do espectador do cinema e a representação do filme, pelo contrário, existe um 
intermediário: o objetivo da câmera dirigido pelo operador. (tradução nossa) 
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com os tarecos da pequena burguesia, em qualquer um desses 
aposentos vivesse um homem que pudesse possuir as mais 
esplendorosas folhas de Rembrandt ao lado de gravuras de 
Durer e Mantegna em perfeita integridade... Não tive dificuldade 
em achar a morada. Era situada no segundo de uma dessas 
casas econômicas de província, que qualquer arquiteto-pedreiro 
especulador havia erguido em meados do ano sessenta 
(ZWEIG, 1953, p. 63).  
 
 

A fase da narrativa fílmica que compreende a chegada de Beto à cidade 

e suas tentativas para encontrar o velho colecionador insere tanto o personagem 

quanto o espectador no contexto socioeconômico local através das sequências 

nas quais Beto conhece pessoas e se aproxima de suas histórias de vida, da 

mesma forma que ocorre quando o mercador chega à pequena cidade e 

descreve a situação de pobreza com a qual se depara: “[...] nesta cidadezinha 

esquecida do mundo, nesta casa modesta parecia ser um acontecimento a visita 

de um estranho” (ZWEIG, 1953, p. 64).  

No filme, essas referências à decadência econômica são construídas em 

diálogo direto com o segundo capítulo de Os Magníficos no qual a tônica é a 

perda material associada à perda da autorreferência e à invisibilidade social. E 

também como no documentário, a força dessas perdas é demonstrada por um 

tipo de jogo sígnico que coloca lado a lado auge e decadência para intensificar 

a carga significativa em torno do segundo momento.  

Como ocorre, por exemplo, na sequência em que Beto chega à cidade e 

se hospeda em uma pousada em péssimo estado de conservação, com paredes 

rachadas e sem tinta, chuveiro quebrado e móveis velhos. Conversando com a 

mãe por telefone, Beto diz: “Estou em um hotel de nome Palácio, mas de palácio 

aqui não tem nada.” A carga significativa surge da relação que se estabelece 

com o nome do hotel, “Palácio”. Contradizendo o estado de manutenção atual 

das instalações, o nome sugere que, em épocas anteriores, esse ambiente 

poderia ser assim caracterizado, numa referência indireta aos tempos de auge 

financeiro. O nome do hotel quando associado às imagens funciona como signo 

que remete à passagem do tempo e a modificação da situação financeira da 

região. Esse jogo sígnico cumpre a função contextualizadora que, no conto, é 

executada pelas descrições feitas pelo mercador. 

Como já se disse, da mesma forma que no conto de Zweig e no 

documentário, também no filme de Attal, a transformação pela qual passam os 
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personagens/atores sociais decorre da necessidade de enfrentamento da 

frustração proveniente dessa nova realidade socioeconômica. No conto, o 

mercador entra em contato com essa situação através dos relatos da filha e da 

esposa do colecionador, as quais, para justificar a venda das gravuras, colocam 

o mercador a par da grave crise financeira pela qual passaram: 

 
Devo ser franca com o senhor... o senhor conhece a época e 
compreenderá tudo”. “A princípio poupamos, poupamos ainda 
mais do que antes, mas nada adiantou. Começamos a vender o 
que possuíamos – naturalmente não tocamos na amada 
coleção... Vendeu-se um pouco de jóias que havia, mas meu 
Deus, o que era isso, se papai há sessenta anos empregava 
casa pfenning que economizava unicamente nas suas folhas? E 
um belo dia não havia mais nada... não sabíamos o que fazer... 
e então... então mamãe e eu vendemos uma peça. Papai nunca 
o teria permitido, pois não sabe como passamos mal. Ele nem 
sonha como é difícil arranjar um pouco de mantimentos de 
contrabando, também não sabe que perdemos a guerra... 
(ZWEIG, 1953, p. 67). 
 

 
No filme, além dos relatos da filha e da esposa do colecionador, que serão 

abordados adiante, as impressões de outros personagens somam-se na 

construção do panorama que aproxima Beto, e o espectador, da intensidade da 

crise econômica. Como resultado dessa aproximação, que colocou o 

personagem em contato com uma realidade a qual vitimou aquela região inteira, 

surge em Beto a necessidade de questionar a existência, em relação a si e ao 

mundo. Numa estratégia metonímica do diretor, constrói-se esse panorama, uma 

vez que não há uma narração didática do que houve, mas, através de alguns 

diálogos e imagens, Beto conhece a causa e os efeitos da crise do cacau.  

Três cenas são significativas nessa construção e revelam trânsitos de 

sentidos que deslizam também da narrativa documentária para a narrativa 

ficcional. Nessas cenas é possível reconhecer, agora reorganizados 

signicamente na fala dos personagens, trechos dos testemunhos exibidos em 

“Os Magníficos”: na primeira, Beto encontra com um guia mirim, num bar muito 

simples, no centro da cidade. Ele é o primeiro a dar referências sobre o velho 

Samir, e a ele se refere como alguém que vive isolado do mundo após 

enlouquecer depois de perder todo o dinheiro que ganhou com o cacau; essa 

descrição remete ao que conta Paulão, no documentário, sobre seus vários 

amigos que cometeram suicídio após a falência. Se Attal, no filme, não se refere 
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à morte física do colecionador, é porque a traduz para a morte social, 

extremamente simbólica quando associada a pessoas cujo comportamento no 

passado era baseado na aparência e arrogância, contrastadas agora pelo 

isolamento na fazenda quase abandonada. A fala do colecionador quando se 

encontra com Beto confirma essa análise, "E eu que pensei que estava morto 

para o mundo”, e dialoga também com a visão que o colecionador tem de si 

mesmo no conto:  

 
Os negócios andam mal nesta pobre e depauperada Alemanha, 
não há compradores, e então os grandes senhores recordam 
repentinamente os cordeirinhos... Mas comigo, receio, não terá 
sorte, pois, nós, pobres e velhos aposentados, estamos 
contentes com um pedaço de pão na mesa. Não podemos tomar 
parte, e diante dos preços loucos que os senhores fazem 
agora... estamos fora de concurso, pra sempre... (ZWEIG, 1953, 
p. 65). 
 
 

Em outra cena, o testemunho de Paulão mais uma vez é retomado, agora 

de maneira literal, na voz de uma espécie de radialista da cidade de Itajuípe. 

Quando questionado por Beto a respeito do velho Samir, o radialista lhe 

responde que o conhece bem e há muito tempo e, para provar a antiga amizade, 

conta a Beto sobre as muitas vezes em que saíram de Itajuípe para fazer a barba 

e tomar chá no Copacabana Palace. Assim como para o espectador do 

documentário, essa fala é, para Beto e para quem assiste ao filme, reveladora 

tanto do potencial econômico da região quanto dos antigos valores cultivados, 

ligados à ostentação e ao pouco planejamento do futuro.  

Numa outra sequência, ao se aproximar da casa do colecionador, após 

caminhar alguns metros, do portão à casa grande, Beto depara-se com uma 

única empregada. Essa cena é duplamente significativa: primeiro, pela força das 

imagens das muitas instalações decadentes e abandonadas; segundo pelo que 

revelam quando se observa o número de casas além da sede da fazenda, o que 

indica que o ambiente era antes ocupado por muitos empregados. Essa 

sequência traduz para a linguagem das imagens o testemunho de D. Ana Amélia 

que conta, no documentário, sobre a dificuldade de manter os empregados e a 

as instalações das fazendas depois da crise. Confirma-se a intenção de explicitar 

a decadência financeira através dessa sequência, quando se analisa a fala da 

única empregada com quem Beto encontra e que, sugere-se assim, é a única na 
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fazenda. Ignorando o conteúdo da pergunta de Beto, enquanto trata um pedaço 

de carne, ela diz que “carne boa era no meu tempo, a gente chegava no 

armazém e pegava o tanto que queria”, numa tradução da tônica auge-

decadência que aparece, também, nos depoimentos de Carmem e Henrique 

Pepe os quais, no documentário, após fazerem uma lista de todos os países que 

conheceram usufruindo do dinheiro cacau, encerram a fala dizendo: “acabou, 

acabou tudo.” 

Esse processo metonímico, no qual se toma a parte pelo todo, é utilizado 

de maneira recorrente no filme para explicar a intensidade das perdas naquela 

região. As imagens que compõem a sequência na qual Beto vai em direção à 

fazenda do antigo colecionador e as que descrevem a situação atual da fazenda 

cumprem também essa função e foram captadas nas mesmas locações que 

aparecem no documentário. No filme, porém são ressignificadas a partir das 

alterações de montagem, planos e enquadramentos. As tomadas em travelling 

acompanham o olhar de Beto, que está num táxi em movimento, e apresentam 

as vilas abandonadas e cobertas pelo mato e pela sujeira. Ao chegar à fazenda, 

as imagens são também de abandono, com instalações e barcaças quebradas, 

paredes sujas e cobertas pelo mato. Essas imagens são, agora, elementos 

sígnicos que, ao traduzirem as palavras do mercador no conto de Attal - “No 

centro do modesto (grifo nosso) quarto estava erecto um velho ainda forte, com 

bigodes cheios...” (ZWEIG, 1953, p. 63) -, esteticamente compõem a informação 

necessária e são utilizadas a serviço da construção significativa da narrativa no 

sentido de delinear o perfil das personagens com os quais Beto entrará em 

contato: o colecionador e, principalmente, a esposa e a filha dele. A função dessa 

composição imagética confirma-se na fala de Beto que, ao observar esse 

percurso, diz: “esse lugar levou um baque, não foi?” Observação que traduz 

ainda, no jogo entre imagens e palavras, a afirmação de Paulão, no 

documentário, referindo-se à região após a “vassoura de bruxa”: “a queda foi 

brutal”.  

Transmutada para o novo sistema sígnico, a perda material ganha novos 

contornos provenientes tanto das características do novo sistema, baseado na 

imagem e no som, quanto das informações coletadas a respeito do contexto 

abordado, as quais, ao exigir a modificação dos signos que representam novos 

objetos, modificam os interpretantes ou significados construídos.  
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4.2.2 Angústia 

 

O próximo elemento apontado como orientador do processo de tradução 

é analisado também nessa perspectiva, uma vez que ao ser transferido do 

contexto semiótico do conto, foi atravessado pelas informações do 

documentário, e chegou à narrativa fílmica acompanhado de novos significados. 

Assim é que a angústia permanece presente nas atitudes e falas da esposa e da 

filha do colecionador, como analisado no conto, mas, na tradução para o filme, 

é acrescida de um sentimento de revolta que modifica definitivamente o 

comportamento das duas personagens em relação ao conto. 

Na narrativa de Zweig, o mercador é recebido pelas duas de maneira 

cautelosa, porém ambas não se negam a permitir o encontro dele com o 

colecionador: “Não é melhor que mostres ao senhor tudo depois do almoço e 

tomemos juntos o café? E estará então aqui também Annemarie em casa, que 

entende tudo tão bem e poderá te ajudar!” (ZWEIG, 1953, p. 65). Além disso, 

elas têm o cuidado de esclarecer-lhe, educadamente, a respeito do que foi feito 

com a coleção de gravuras e porque assim foi feito:  

 
Era uma peça valiosíssima que vendemos, uma gravura de 
Rembrant. O negociante ofereceu-nos muitos, muitos mil 
marcos e esperávamos estar ao abrigo da necessidade por 
muitos anos... Mas o senhor sabe como se derrete o dinheiro... 
Colocamos o resto num banco e, passados dois meses, não 
havia mais nada. (ACI: 68) [...] Assim tivemos que vender outra 
peça e mais outra e o negociante mandava sempre o dinheiro 
tão tarde que já estava desvalorizado. Depois tentamos em 
leilões, mas lá nos embairam apesar dos preços a milhões... Até 
que os milhões vieram, já eram papéis sem valor. E assim 
desapareceu aos poucos o melhor da coleção, restando apenas 
poucas peças boas somente para podermos manter a vida e 
custear o indispensável. Papai não pressente nada disso 
(ZWEIG, 1953, p. 68). 
 

 
A angústia é marcada pela dificuldade que as duas personagens têm em 

narrar os fatos, tanto do passado quanto do presente, demonstrando, através da 

fala sempre reticente, o medo do julgamento e a dor que ainda as acompanha:  

 
Notei logo que lhe era difícil falar. Sempre que tinha um impulso 
e tentava exprimir-se, subia-lhe um rubor inquieto e flamejante 
até a testa e a mão se embaralhava no vestido. (ZWEIG, 1953, 
p. 66). [...] Seria possível... seria possível... minha filha 
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Annemarie ir buscá-lo, antes que volte aqui?... É melhor por... 
vários motivos... O senhor almoça no hotel?” (ZWEIG, 1953, p. 
66). [...] Minha mãe mandou-me aqui... Ela me contou tudo, e... 
temos que fazer um grande pedido ao senhor... Queremos pedir-
lhe antes que veja meu pai... Meu pai, naturalmente, quer 
mostrar-lhe a coleção e a coleção...a coleção... não está mais 
completa... faltam algumas peças... infelizmente faltam até 
muitas peças... (ZWEIG, 1953, p. 67). 
 
 

No filme de Attal, a angústia ultrapassa a palavra e se expressa em gestos 

e atitudes, signos que exprimem, através da revolta, o mesmo medo do 

julgamento e a permanência da dor. A observação do comportamento da mãe e 

da filha aclaram essa análise da tradução: no conto, a mãe apenas pede ao 

mercador que espere o momento de ter uma conversa com sua filha para que 

possa, enfim, encontrar o colecionador e conhecer a coleção; no filme, a esposa 

do colecionador tenta, de maneira incisiva, impedir a aproximação de Beto, não 

abrindo qualquer espaço para que esse encontro aconteça. A presença dele é 

vista pela esposa como uma ameaça ao universo construído na fazenda, após 

muito sofrimento. Mais do que isso, tal presença parece fazer com que a esposa 

revisite uma dor que deseja esquecer, o que, como consequência, desperta a 

revolta da filha diante da angústia da mãe e da possibilidade do sofrimento do 

pai, sob o risco de ser descoberta a coleção invisível. O comportamento, mais 

incisivo e defensivo, da esposa, assim como da filha, confere maior 

dramaticidade ao filme, pois quanto mais se esforçam para blindar o 

colecionador do contato com um estranho, mais indiciam a intensidade do 

sofrimento pelo qual passaram. 

No conto, Annemarie, embora angustiada, prepara o mercador para o 

encontro com o pai dela, alertando: 

 
 Minha mãe mandou-me aqui... Ela me contou tudo, e... temos 
que fazer um grande pedido ao senhor... Queremos pedir-lho 
antes que veja meu pai... Meu pai, naturalmente, quer mostra-
lhe a coleção e a coleção... a coleção... não está mais 
completa... faltam algumas peças... infelizmente faltam até 
muitas peças... (ZWEIG, 1953, p. 67). 
 
 

No filme, Saada, filha do colecionador, tenta, assim como sua mãe, 

impedir que esse encontro se realize. A angústia de Saada revela-se na postura 

agressiva que marca sua reação às primeiras tentativas de aproximação de Beto. 
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Em todos os encontros, a filha se mostra resistente e busca se defender do que 

ela enxerga como uma invasão de privacidade por alguém apenas interessado 

em lucros financeiros e incapaz de compreender a realidade que ela vive, imersa 

no visgo do cacau. Essa relação de Saada com a família e com as fazendas 

mostra o processo de transcriação atravessado pelos depoimentos do 

documentário no qual, sobre os atores sociais, compõe-se um discurso unívoco, 

representado pela fala de Carmem Pepe: “na baga do cacau eu nasci, na baga 

do cacau eu me criei.”  Esse sentimento orienta a tradução para a construção da 

personagem Saada cuja semelhante sensação de pertencimento àquela terra 

explode em angústia e revolta.  

Essa característica da personagem de Attal fica clara no último encontro 

com Beto, antes que conheça, finalmente, a coleção: após saber, por sua mãe, 

que Beto tinha invadido a fazenda e conversado com seu pai à revelia das duas. 

De arma em punho, Saada persegue o carro em que Beto está e o interpela, aos 

gritos, tentando convencê-lo de que não deve voltar a falar com seu pai sobre a 

coleção. 

Na sequência seguinte a essa cena, Attal traduz a angústia da filha do 

colecionador, mais uma vez, através do diálogo com os testemunhos do 

documentário. A invisibilidade sugerida pelo depoimento de Paulão e pelos 

recursos de montagem no documentário, como o fade-out e os enquadramentos 

que excluem da cena o entrevistado, são retomados por Saada nos 

questionamentos que faz a Beto. Assim como são retomados também trechos 

do testemunho de D. Ana Amélia que agora figuram signicamente na construção 

da personagem que tenta proteger a si e a família do sofrimento que seria a 

descoberta do estado da coleção. Nesse sentido, ao interpelar Beto, Saada 

questiona: “Onde é que tava seu pai quando o dinheiro para comprar gravura 

acabou? Quando meu pai ficou cego? A gente ficou invisível lá no fundo daquela 

roça. Podia morrer que ninguém ia perceber.”  

Nas cenas seguintes, esse tom, que ainda revela revolta diante do que 

aconteceu com a família, cede espaço para um diálogo mais marcado pela 

angústia característica da filha do colecionador no conto, a qual dialoga com o 

mercador, explicando-lhe a situação. No filme, a mudança no tom do diálogo 

ocorre após o momento em que Beto, já em meio à mata, vê troncos queimados 

que o remetem ao acidente que vitimou seus amigos. Beto chora e Saada vê no 
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sofrimento dele uma faceta humana que os iguala e os aproxima, o que faz com 

ela compartilhe com ele também o seu sofrimento. O relato de Saada nessa 

cena, assim como o da filha do colecionador, em Zweig, guarda a angústia diante 

das perdas, que aqui são ressignificadas para a realidade da região cacaueira. 

Também retomando, do documentário, o testemunho de D. Ana Amélia, Saada 

diz: “Antes as roças eram cheias de gente e enormes, depois vazias e 

silenciosas. As alfaias da casa começaram a sumir, os lustres, as porcelanas, os 

cristais... A minha mãe parecia que estava perdendo as entranhas e os urubus 

entravam na casa e saíam levando tudo. Eu pensei que minha mãe fosse morrer” 

Nesse outro tom de diálogo, que se inicia, é possível observar a transição 

para a entrada do último elemento de tradução a ser analisado. Essa transição 

é marcada pelas últimas falas do diálogo entre os dois, quando, ao deixar Beto 

no hotel, Saada lhe pergunta se ele está bem, e Beto responde: “Nunca estive 

melhor.” Em seguida, Beto, já afetado pelo que ouviu nos relatos de Saada, 

reflete sobre as expectativas que seu pai nutria em relação a ele e diz que o pai 

nunca imaginaria que o filho se tornaria “esse nada”. Diante da reflexão de Beto, 

que demonstra uma revisão da própria história de vida, Saada lhe diz: “Sabe, 

uma coisa o cacau me ensinou, a segunda safra pode ser menor, mas o fruto é 

mais bonito, mais gostoso.” Essa última fala introduz o que, no conto, é a 

preparação para o desfecho e, no documentário, a transição para o último 

capítulo, não por acaso intitulado “A superação”. Também no filme, assim como 

nos sistemas anteriores, o diretor começa a inserir elementos sígnicos que 

indicam a transformação do personagem central. 

 

4.2.3 A ressignificação do vivido 

 

 O desfecho da narrativa fílmica aproxima-se e o conteúdo dessa parte do 

enredo refere-se à possibilidade do redimensionamento da existência. Esse 

deslocamento da visão de mundo, possibilitado pela convivência com 

experiências de vida ligadas ao sofrimento e a capacidade de lidar com ele, se 

materializa nas obras analisadas na trajetória do mercador, em Zweig, na 

vivência dos atores sociais, em “Os Magníficos”, e na busca de Beto, na narrativa 

fílmica de Attal. Tal qual o conto do escritor austríaco, o filme de Attal ultrapassa 

a mera abordagem da realidade e, inserindo-se no universo da arte, cria um tipo 
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de discurso que incita o espectador também o deslocando da sua zona de 

conforto ao provocar reflexões cujo teor supera as questões regionais, 

características do contexto abordado, alargando o horizonte para a discussão de 

questões universais ligadas à capacidade de dar um novo significado à 

existência.                  

Nos sistemas de partida, esse processo de redimensionamento do ser se 

concretiza para o leitor/espectador na última parte das obras. No conto, apenas 

depois do encontro com o colecionador, o mercador, narrador-personagem, 

indica a transformação pela qual passara:  

 
Mas o que eu recebera fôra mais: fôra-me permitido sentir um 
entusiasmo puro e vivo neste tempo sórdido, destituído de 
alegrias, uma espécie de iluminação espiritual, um êxtase 
inteiramente voltado para a arte, que a nossa geração já 
desaprendeu há muito tempo (ZWEIG, 1953, p. 73).  
 

 
No documentário, também no último capítulo os atores sociais, quando 

interpelados pelo diretor, respondem demonstrando a capacidade de superação 

ao relatarem o nascimento de um olhar mais grato e generoso em relação à vida, 

como se confirma no testemunho de Henrique Pepe: “a gente tem que estar 

despreendido. Eu não tenho amargura de nada.” Ou ainda na última fala do 

documentário, em que João Tavares afirma: “Gosto da minha vida, com certeza”.   

              No filme, assim como nos sistemas de partida, esse redimensionamento 

do ser fica evidente apenas nas cenas finais, entretanto, uma cena, no 

desenvolvimento do enredo, já se oferece como pista aos espectadores mais 

atentos: após tentar o suicídio, a mãe de Beto é internada. Ele, então, volta de 

Itajuípe para visitá-la. Ainda no hospital, os dois têm um diálogo cujo conteúdo 

se refere ao sucesso, ou não, na busca das gravuras, questionamento motivado 

pela preocupação da mãe com as dívidas que se acumulavam. No entanto, ao 

notar a angústia do filho, a mãe lhe diz que “a vida resolve tudo”, antecipando a 

representação que está sendo construída por Attal no que se refere à relação do 

homem com a existência. Tal cena traduz para o interior da narrativa fílmica as 

asserções dos testemunhos contidos no documentário, nos quais os atores 

sociais, ainda que extremamente afetados pela crise, revelam não perder a 

crença de que a vida oferece sempre a possibilidade de novos recomeços.  
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Não por acaso, a mãe de Beto diz isso enquanto está deitada em uma 

cama de hospital, com os braços enfaixados, após tentar cortar os pulsos. Trata-

se de uma representação sígnica do desespero e da sensação de impotência, 

os mesmos sentimentos que invadiram a região do cacau após a “vassoura de 

bruxa”, mas que não foram capazes de escamotear a esperança na força da 

vida, como defende Attal. A análise da cena e de seu papel no jogo da montagem 

confirma o que diz Lótman (2000, p.66): “cada acto debe estar lleno de 

significado próprio y, al mismo tempo, preparar para ótro más significativo.”24  

Mas é no caminho até a fazenda para, finalmente, conhecer a coleção de 

gravuras que o processo de redescoberta de si mesmo fica evidente em Beto. 

Dentro do táxi em movimento, sentado no banco do fundo, ele rememora um 

momento da infância em que viajava com seu pai por aquelas mesmas estradas. 

Na cena, ao comer uma fruta, Beto suja a camisa branca e, ao tentar limpá-la, a 

suja ainda mais. Em seguida, receoso, ele oferece a fruta ao pai que, ao comê-

la, repete toda a ação do filho, sujando a camisa da mesma forma. Os dois se 

entreolham através do retrovisor do carro e o super close no olhar do pai revela 

a cumplicidade amorosa entre os dois. Confirmando o ganho estético apontado 

nessa análise da narrativa fílmica, Beto, diferente do mercador no conto de 

Zweig, depois de entrar em contato com a relação que Saada tem com o pai 

dela, concilia-se ele também o seu passado ao experimentar, através das 

lembranças, a certeza do amor paterno. 

A personagem Saada, responsável pelo contato de Beto com a realidade 

regional e seus efeitos nas famílias locais, merece especial atenção na análise 

do processo tradutório, pois também nela revela-se o ganho estético conferido 

ao conto ao ser traduzido no diálogo com o documentário “Os Magníficos”. De 

uma personagem passiva e resignada no conto, a filha do colecionador passa a 

ter papel fundamental na construção da representação da realidade operada por 

Attal, pois partindo de um passado ao qual ela se refere dizendo “eu tinha raiva 

dele porque passava tardes e mais tardes foleando aquelas gravuras, sem se 

                                                            
24 Cada ato deve estar pleno de significado próprio e, ao mesmo tempo, preparar para outro mais 
significativo (tradução nossa). 
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importar com a gente”, Saada chega ao presente protegendo o que restou de 

dignidade ao pai e reconfigurando o futuro ao não repetir o comportamento, típico 

na região, de apego ao que foi perdido.  

A sequência na qual Beto vai ao encontro de Saada na fazenda em que 

ela vive comprova essa abordagem em relação à personagem. As cenas iniciais 

revelam um ambiente bem diferente da fazenda em que vivem seus pais: a 

grama está cortada e as árvores são viçosas; na fazenda não há sinais de 

abandono, pelo contrário, há roupas estendidas no varal e crianças correndo 

pela área frontal, numa referência à presença de famílias envolvidas no trabalho 

local. Essa referência confirma-se quando Beto, ao entrar nas instalações da 

fazenda, depara-se com duas mulheres que separam as sementes de cacau e 

que lhe indicam que Saada está ocupada, na sala de fermentação, onde Beto a 

encontra conversando com outros dois parceiros de trabalho. Nesse mesmo 

local, em que é possível ver vários barris de madeira cheios de sementes de 

cacau, Saada e Beto travam uma discussão e, enquanto os dois estão em 

primeiro plano na tela, ao fundo, dois homens “pisam” o cacau numa barcaça, 

cena recorrente quando se pretende indicar a movimentação típica de uma 

fazenda de cacau em pleno funcionamento. 

  Na construção da personagem Saada, elementos dos sistemas de partida 

dialogam evidenciando o intercâmbio cujo resultado é uma nova representação 

para um novo objeto: a personagem não é mais a filha de um colecionador 

alemão, é agora filha de um ex cacauicultor no sul da Bahia. Ela é fruto de um 

sistema de valores extremamente apegado às questões materiais e que formou 

pessoas para as quais a decadência financeira significou, em muitos casos, a 

perda da referência sobre si mesmas. No entanto, ressignificando os 

testemunhos de Henrique Pepe, atualmente administrador de reservas florestais 

da Mata Atlântica, de João Tavares, neto de cacauilcultores e que hoje investe 

na qualidade das sementes do cacau, Attal compõe a personagem de modo a 

torná-la símbolo da capacidade de superação e reinvenção de si mesma, 

distanciando-a da resignada personagem do conto. Essa nova representação 

faz dela uma ponte entre Beto, e também o espectador, e as reflexões que o 

filme sugere. É do encontro com a filha do colecionador que emergem em Beto 

os questionamentos necessários à sua transformação. 
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Entretanto, da mesma forma que acontece com o mercador no conto de 

Zweig, é no momento em que Beto “vê” a coleção de gravuras, enquanto o 

colecionador descreve detalhadamente cada uma das peças, que a 

transformação já em curso se efetua no personagem e a sua visão de mundo é 

redimensionada. Na tradução de Attal, no entanto, a tensão criada em torno do 

momento em que Beto entraria, finalmente, em contato com a coleção invisível 

confere ao filme maior carga significativa ao envolver também o espectador 

numa atmosfera de suspense que torna mais impactante o processo de 

transformação pessoal pelo qual passa o personagem. Isso porque, diferente do 

filme, no conto, o mercador é alertado pela filha do colecionador em relação ao 

estado atual da coleção: 

 
[...] ...nós lhe colocamos nos velhos passe partout, dos quais 
conhece um a um ao apalpar, reproduções em vez das peças 
vendidas e assim nada nota quando as tacteia. E como apenas 
pode apalpar e contar (êle recorda perfeitamente o seguimento), 
tem a mesma alegria como quando as via, antigamente, de olhos 
abertos... e êle ama cada folha com um amor tão fantástico que 
eu creio que o coração se lhe partiria, se pressentisse que tudo 
há muito desapareceu das mãos (ZWEIG, 1953, p. 68). 
 
 

Além disso, esposa e filha fazem ao mercador o apelo para que não revele 

a verdade:  

 
Até o dia de hoje não lhe tiramos nenhuma alegria; êle é feliz se 
todas as tardes por três horas pode folhear as suas pastas e falar 
com cada peça como uma pessoa. E hoje... hoje talvez seja o 
seu dia mais feliz, pois espera há anos mostrar a um entendido 
os seus tesouros. Mas, por favor... eu lhe peço de mãos 
erguidas, não lhe estrague essa alegria! (ZWEIG, 1953, p. 69).  
 
 

No filme, Beto apenas fica sabendo a verdade sobre a coleção quando já 

está diante do colecionador e das supostas obras de arte. Nessa sequência, que 

se inicia quando o colecionador mostra a ele a primeira folha amarelada, porém 

em branco, o diálogo da filha com o mercador, sobre o que foi feito com a 

coleção, é traduzido na força expressiva da atuação das atrizes e atores e nas 

escolhas dos enquadramentos e planos. A cumplicidade entre mãe e filha, bem 

como o receio de que Beto revele o segredo ao colecionador, assim como a 

súplica para que não o faça são traduzidos por Attal nos planos e 
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enquadramentos que valorizam a troca de olhares entre os três: a esposa, a filha 

e Beto.  

O diretor alterna planos gerais, nos quais é possível ver a disposição dos 

quatro personagens na cena, com planos médios individuais, cujo centro de 

atenção é olhar de cada um deles. Assim, alternando os planos, consegue 

construir uma movimentação que capta, sem que seja usada uma única palavra 

nesse sentido, a apreensão das duas mulheres e a surpresa de Beto que busca 

por uma explicação em relação àquilo ele vê. Depois de alguns segundos, que 

mantêm a tensão da cena, um plano geral mais demorado evidencia uma 

mudança na troca de olhares, revelando agora uma cumplicidade que envolve, 

além de mãe e filha, o olhar de Beto, o qual, também sem palavras, traduz a 

decisão do mercador de não revelar o segredo:  

 
E assim continuou esse ruidoso triunfo da eloquência duas horas 
batidas. Não lhe posso descrever como era fantástico ver com 
êle esses cem ou duzentos farrapos de papel, ou míseras 
reproduções, as quais, porém, na memória dêsse velho 
tragicamente inconsciente, eram inauditas reais, que êle sem um 
erro e sem falha descrevia, extasiando-se a cada um dos 
detalhes mais preciosos: e coleção invisível estava para êste 
cego, para esta comoventemente enganada criatura, completa e 
intacta, e a força de sua visão era tão arrebatadora que até eu 
comecei a acreditar nela (ZWEIG, 1953, p. 71). 
 
 

Dois closes em sequência, e que sucedem esse plano geral, explicam a 

tomada de decisão de Beto. No primeiro, em primeiríssimo plano, aparecem os 

olhos brilhantes do colecionador, marejados de emoção, uma imagem que 

traduz a descrição feita pelo mercador no conto: “E nos seus olhos estarrecidos, 

com as pupilas mortas, havia de repente – seria reflexo do papel um clarão 

interno? – um espelhante claridade, uma luz ciente.” (ZWEIG, 1953, p. 70). No 

segundo close, são os olhos de Beto que aparecem num primeiríssimo plano 

cuja significação psicológica e dramática evidencia a tradução do que, assim, 

descreveu o mercador: “..., e a força da sua visão era tão arrebatadora que até 

eu comecei a acreditar nela” (ZWEIG, 1953, p. 72). E ainda: “Era horrível e ao 

mesmo tempo comovente para mim, pois em todos esses anos de guerra eu não 

vira uma tão perfeita e singela expressão de felicidade num rosto alemão” 

(ZWEIG, 1953, p. 71). Em seguida, uma nova sequência, que intercala 

novamente planos médios e gerais, ao revelar expressões menos tensas e 
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esboços de sorrisos, marca a tradução, para a imagem, do momento em que 

Beto compreende exatamente o que estava acontecendo naquele cômodo, onde 

todos, ao final, parecem enxergar a mesma coisa: para além das perdas, resta 

o mais importante, a crença na pessoa humana.  

A expressão facial de Beto, ao se preparar para deixar a casa, denuncia 

que ali já não estava mais o mesmo Beto que entrou, como aconteceu com o 

mercador que assim descreve os momentos finais dessa experiência: 

 
No fundo sentia vergonha; havia entrado como o anjo nos contos 
de fada na casinha pobre, fazendo um velho enxergar por uma 
hora, apenas pela aquiescência de logro perdoável, mentindo 
descaradamente, eu que, em verdade viera como reles 
mercador para obter com astuciosas artimanhas algumas peças 
valiosas. Mas o que eu recebera fôra mais... (ZWEIG, 1953, p. 
73). 
  
 

No filme, é o diálogo final entre Beto e o colecionador que confirma a 

transformação pela qual este último passou. O velho Samir diz a Beto que ele 

lhe deu muitas alegrias, e a resposta é esclarecedora: “O senhor me mostrou 

coisas que eu nunca tinha visto.” O colecionador complementa dizendo que a 

família fez muito sacrifício para manter a coleção, e Beto, assertivo, diz: “Mas 

valeu a pena.” Na perspectiva de Zweig, que é traduzida por Attal, a experiência 

vivida torna o personagem capaz de enxergar para além do que pode captar as 

estruturas físicas oculares. Beto não só compreende as atitudes da esposa e da 

filha do colecionador, como reavalia a sua própria escala de valores, o que 

modificará, sensivelmente, a sua conduta. 

A última sequência do filme apresenta as ações de Beto antes de deixar 

a cidade. Nessa sequência, Beto vai até a casa do guia mirim, Uesley, o qual 

conhecera logo que chegou à cidade e a quem não dera muita importância, 

apesar da insistência do garoto para se aproximar dele. Beto encontra Uesley e 

seus quatro irmãos na sala da casa deles, um barraco de madeira cujas 

divisórias dos espaços internos são feitas com lençóis. Para a surpresa do 

menino, Beto diz que foi até lá para lhe dar um abraço porque já estava indo 

embora. Em seguida, esclarece o verdadeiro motivo da visita: “olha só, eu sei 

que pisei na bola, eu vim aqui pra pedir desculpa.” Ainda surpreso, mas 

demonstrando aceitar o pedido, Uesley apresenta a Beto seus quatro irmãos e 
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lhe convida para conhecer a casa. Nas duas situações, a reação de Beto é 

diametralmente oposta à indiferença, e até alguma irritabilidade, que 

caracterizou os primeiros contatos entre eles.  

Após um corte na sequência, Beto já aparece entrando no táxi, enquanto 

as crianças, em primeiro plano, se divertem com o ipod que ele deixou como 

presente. No trajeto que faz ao deixar a casa do garoto, mais uma vez, Beto 

observa a condição social em que vivem aquelas pessoas. A sequência de 

imagens, captadas em travelling horizontal, simula o movimento do táxi e 

transfere o olhar de Beto para o olhar do espectador, destacando os barracos de 

madeira, as ruas de barro e as pessoas marcadas pela pobreza.  

Acompanhadas, quase que na totalidade do filme, pela captação do som 

direto, que destaca os elementos típicos de regiões rurais - canto dos pássaros, 

o vento entre as folhagens –, as imagens se aproximam do real aumentando, 

portanto, a sensação de realidade abordada no início desse capítulo. A essa 

última sequência, no entanto, é acrescida uma trilha sonora que, também como 

partícipe do diálogo sígnico funciona como mais um elemento construtor de 

significação, nesse caso porque a letra da música selecionada por Attal 

acompanha a nova visão de mundo construída por Beto: “Menos o que você faz 

do que como faz/Menos o que você fala do que como fala/É menos o que você 

cala do que como cala/Menos do que você ri do que seu jeito de sorri/Oh, se 

quiser, pode mentir de novo/É menos seu caminho do que como caminha”. 

(Música “Teus olhos cansados”. Escrita por: Flavio Juliano e Silvain Vanot) 

Finalizando a narrativa, um primeiríssimo plano apresenta o rosto de Beto 

cuja expressão facial resume a significação da obra ao revelar, no esboço de um 

sorriso, o surgimento de um outro Beto que, redimensionado sua visão de 

mundo, pode recomeçar a sua jornada pessoal, tendo como valor principal a 

crença na pessoa humana a partir da qual se altera a relação com a existência 

numa direção em que, para além da matéria, é o homem que tem valor.  

 

 

4.3 Remodelando a memória  

                      

No livro “La Semiosfera I”, Lótman (1996, p. 52) afirma que: 
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La creación de la obra artística indica una etapa cualitativamente 
nueva en la complicación de la estructura del texto. El texto de 
muchos estratos y semióticamente heterogéneo, capaz de entrar 
en complejas relaciones tanto con el contexto cultural 
circundante como con el público lector, deja de ser un mensaje 
elemental dirigido del destinador [adresantj al destinatario. 
Mostrando la capacidad de condensar información, adquiere 
memoria.25 
 

 

 Nesse caráter dinâmico dos textos concentra-se a Semiótica da Cultura 

para a qual não interessa estabelecer regras de organização estrutural dos 

textos. Se correntes anteriores de pensamento tinham como objetivo delimitar e 

descrever estratégias textuais capazes de fixar conteúdos para transmiti-los, 

para a Semiótica da Cultura é exatamente a presença da indefinição, vista como 

ferramenta criativa, que interessa observar para compreender o funcionamento 

semiótico do texto, ou seja, para entender a capacidade que ele tem de, fazendo 

interagir seus elementos internos no diálogo com os outros textos na semiosfera, 

produzir sentido e, em última instância, dar estruturalidade à existência ao 

semiotizar o mundo natural. 

Esse movimento, inerente à semiosfera, recebe especial atenção dos 

semioticistas porque a partir dele se definem - e constantemente se redefinem – 

os contornos da cultura, como resultado da atividade humana de apreensão do 

mundo natural através da linguagem. Nesse processo, no qual atuam o tipo, a 

intensidade e a velocidade das trocas sígnicas, o mundo-objeto, como designa 

Lótman (1996), é duplicado através da linguagem, num mecanismo que, a todo 

momento, pode atribuir novos significados ao mundo “real”. Numa primeira 

etapa, a língua natural, utilizada no cotidiano, duplica os objetos, semiotizando-

os, quer dizer, inserindo-os na semiosfera. Em seguida, esse processo complica-

se criativamente porque a língua natural é, ela mesma, duplicada, ou 

modelizada, em diferentes textos culturais, organizados das mais complexas 

formas:  

 

                                                            
25 A criação da obra artística indica uma etapa qualitativamente nova na complicação da estrutura 
do texto. O texto de muitos estratos e semioticamente heterogêneo, capaz de entrar em 
complexas relações tanto com o contexto cultural circundante como o com o público leitor, deixa 
de ser uma mensagem dirigida do emissor endereçada ao destinatário. Mostrando a capacidade 
de condensar informação, adquire memória (tradução nossa). 
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Así, por ejemplo, el mensaje definible como «ley» se distingue 
de la descripción de cierto caso criminal por el hecho de que 
pertenece a la vez al lenguaje natural y al jurídico, constituyendo 
en el primer caso una cadena de signos con diversos 
significados, y en el segundo, cierto signo complejo con un único 
significado. Lo mismo se puede decir sobre los textos del tipo de 
la «plegaria» y otros (LÓTMAN, 1996. p. 53).26 
 

 
Ao modelizar a língua natural, construindo novos textos, o homem constrói 

novas maneiras de representar e dar significado ao mundo-objeto. O resultado 

desse ininterrupto processo de apropriação do mundo-objeto através da 

linguagem é a erupção de novos textos e também a atualização de textos antigos 

formando a massa informacional que compõe, então, a cultura. Vista como um 

conjunto de textos em constante interação, passou a ser entendida pelos 

semioticistas como uma espécie de inteligência através da qual informações são 

produzidas, transmitidas, conservadas e, numa operação tão importante quanto 

as anteriores, esquecidas. Como mecanismo através do qual o mundo 

transforma-se em informação, a cultura configura-se, assim, como uma memória 

coletiva e os textos culturais como os vetores que delineiam essa memória ao 

selecionar quais informações farão ou não parte dessa memória: 

 
El texto cumple la función de memoria cultural colectiva. Como 
tal, muestra, por una parte, la capacidad de enriquecerse 
ininterrumpidamente, y, por otra, la capacidad de actualizar unos 
aspectos de la información depositada en él y de olvidar otros 
temporalmente o por completo (LÓTMAN, 2006. p. 54).27 
 
 

Ao analisar este processo, é preciso levar em consideração duas 

variantes fundamentais: a memória humana individual e a presença do passado. 

Isso porque a memória do homem que entra em contato com esse conjunto de 

textos é também considerada um texto complexo que, ao estabelecer esses 

diálogos, modifica-se e, como consequência, modifica o estar no mundo a partir 

                                                            
26 Assim, por exemplo, a mensagem definida como lei se distingue da descrição de certo caso 
criminal pelo fato de que pertence por sua vez a linguagem natural e jurídica, constituindo no 
primeiro caso uma cadeia de signos com diversos significados, e, no segundo, certo signo 
complexo com um único significado. O mesmo se pode dizer sobre os textos do tipo de 
“pregação” e outros (tradução nossa). 
 
27 O texto cumpre a função de memória cultural coletiva. Como tal, mostra, por um lado, a 
capacidade de enriquecer-se ininterruptamente, e, por outro a capacidade de atualizar novos 
aspectos da informação depositada nele e de esquecer outros, temporariamente ou por completo 
(tradução nossa). 
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das novas informações produzidas. Assim como os textos do passado que 

podem, a qualquer momento ser retomados, direta ou indiretamente, numa 

interação que pode alterar a maneira como esses textos são recebidos, atualizar 

características do leitor/espectador e modificar o contexto cultural quando geram 

novas informações, redefinindo a memória coletiva. A narrativa fílmica “A 

Coleção Invisível”, por exemplo, não apenas dialoga com o conto de Stefan 

Zweig, e o documentário “Os Magníficos”, inserindo-os numa nova dinâmica 

dentro da semiosfera, como atualiza a abordagem de temas antes tratados na 

literatura amadiana propondo, no entanto, outro tipo de apropriação do objeto 

“região cacaueira”, ou seja, uma nova forma de codificação sociocultural.                                    

             Os textos culturais são vistos por Lótman (2000) como programas 

mnemônicos reduzidos porque são eles que carregam as informações sobre 

quais acontecimentos históricos, por exemplo, farão parte dessa memória não-

hereditária. Isso porque os fatos precisam ser, inicialmente, codificados, ou seja, 

registrados em algum sistema sígnico para tornarem-se um elemento da cultura: 

 
En general, la definicion de la cultura como memoria de la 
colectividad plante ala cuestión del sistema de las reglas 
semióticas com arreglo a las cuales la experiência de vida de la 
humanidade se transforma em cultura; estas últimas, a su vez, 
también pueden ser tratadas como un programa. La existencia 
misma de la cultura supone la construcción de um sistema, de 
reglas de tarducción de la experiencia imediata al texto 
(LÓTMAN, 2000. p. 173).28 
 

 
Essa conversão de um fato em memória cultural já revela traços de um 

processo tradutório, pois entre o fato e o mecanismo de apropriação desse opera 

sempre a linguagem carregada de subjetividade e significação. O que compõe a 

memória cultural, portanto, não são os fatos, mas representações desses como, 

por exemplo, as representações relativas ao universo criado pela monocultura 

cacaueira construídas por Jorge Amado e por Bernard Attal. Cada uma, no 

diálogo com os demais textos da semiosfera, contribui para a formação de um 

                                                            
28 Em geral, a definição da cultura como memória da coletividade coloca a questão do sistema 
de regras semióticas em relação as quais a experiência de vida da humanidade se transforma 
em cultura; estas últimas, também podem ser tratadas como um programa. A existência mesma 
da cultura supõe a construção de um sistema, de regras de tradução da experiência mediada 
pelo texto (tradução nossa). 
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tipo de informação e, nesse caso, pode-se dizer que a segunda atualiza a 

primeira ao retomá-la, ainda que indiretamente. Esse novo texto cultural 

produzido pode conduzir, assim, a um deslocamento da memória coletiva ao 

traduzir os fatos criativamente dando aos signos anteriores novos contornos.  

Como parte fundamental desse processo, diante dos fatos históricos, 

cada texto opera uma seleção daquilo que deve ser recordado em detrimento da 

exclusão de outros conteúdos. Essa escolha, além de estar ligada a questões 

ideológicas, liga-se também às possibilidades semióticas características de cada 

cultura, as quais determinam quais e como determinados fatos são 

transformados em textos. Daí a existência de culturas cuja memória se baseia 

na construção de templos ou estátuas e outras cuja base são os documentos 

escritos, por exemplo. Daí também decorre a necessidade de o investigador ter 

a consciência de que está diante de um material que reconstrói a realidade e não 

diante dela mesma.  

Essa concepção de memória aqui utilizada é baseada no pensamento de 

Lótman (1996, 2000) dialoga com a definição proposta por Le Goff (2003, p. 419) 

para o qual, além de remeter a um conjunto de funções psíquicas:  

 
[...] a memória liga-se também à vida social. Esta varia em 
função da presença ou da ausência de escrita e é objeto da 
atenção do Estado que, para conservar os traços de qualquer 
acontecimento do passado (passado/presente), produz diversos 
tipos de documento/monumento, faz escrever a história, 
acumular objetos. A apreensão da memória depende deste 
modo do ambiente social e político: trata-se da aquisição de 
regras de retórica e também de imagens e textos que falam do 
passado, em suma, de um certo modo de apropriação do tempo. 
As direções atuais da memória estão, pois, profundamente 
ligadas às novas técnicas de cálculo, de manipulação da 
informação, do uso de máquinas e instrumentos, cada vez mais 
complexos. 
 

 
Por isso, como neste estudo, a análise semiótica deve preceder qualquer 

tentativa de afirmação a respeito da representação construída e dos impactos 

dela na organização da memória coletiva. Esse tipo de análise revela a natureza 

profundamente social da Semiótica da Cultura e marca a sua fundamental 

importância como uma ciência que, ao buscar compreender o funcionamento 

semiótico dos textos na semiosfera, paralelamente levanta questionamentos e 

esboça respostas em direção ao entendimento do comportamento humano, uma 
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vez que esse é sempre regulado, em diferentes medidas, pela cultura cuja 

função primordial consiste em criar uma estrutura que torna possível a vida 

social, exercendo forte ação organizadora. Nesse sentido, não se pode ignorar 

o papel dos textos artísticos, signicamente complexos, na formação da memória 

coletiva, uma vez que, como afirma Lótman (2000, p.58), “cuanto más alta és la 

concentración de vínculos sociales em uma coletividade dada, tanto mayor es el 

papel que desempenãm el empleo sígnico dos objetos, los vínculos sígnicos y la 

psicologia sígnica.”29 

Abordando a importância da memória social para os agrupamentos 

humanos, Le Goff (2003), em História e Memória, também destaca o papel dos 

diferentes textos culturais ao analisar a evolução dos recursos de 

armazenamento de informações ao longo do tempo e a maneira como a posse 

deles sempre foi motivo de disputas de poder, uma vez que dominar as fontes 

de produção e circulação das informações significa dominar a produção da 

cultura/memória não-hereditária, ou seja, a fonte dos programas de ação em 

sociedade. Dos mitos de origem, comuns nas sociedades orais, ao aparecimento 

da escrita, o autor destaca que é uma espécie de dimensão narrativa presente 

nos textos/registros, e que permite a comunicação a outra pessoa de um 

conteúdo na ausência do fato ou do objeto, a responsável pela possibilidade de 

armazenamento de informações e memorização. Essas operações que fazem a 

mediação entre o indivíduo e o mundo que o cerca, em um processo que constrói 

e reconstrói identidades individuais e coletivas, as quais orientam as condutas 

em sociedade: “A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais 

dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” (LE GOFF, 

2003. p. 469).  

Os textos culturais são, portanto, os responsáveis por traduzir o mundo-

objeto através da linguagem. Essas traduções constroem representações de 

mundo que, em conjunto, formam a cultura, ou seja, uma espécie de memória 

coletiva cujos conteúdos modelizam o mundo circundante, assegurando a 

                                                            
29 Quanto maior é a concentração de vínculos sociais em uma coletividade dada, maior é o papel 
que desempenham o emprego sígnico dos objetos, os vínculos sígnicos e a psicologia sígnica 
(tradução nossa). 
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existência dos seres humanos como pessoas coletivas. Isso significa que as 

alterações nas maneiras como o mundo-objeto é representado modificam os 

interpretantes construídos e, assim, a relação do homem como esse mundo, 

como ocorre no sistema semiótico aqui analisado, uma vez que a representação 

construída por Attal, dando novos contornos aos signos, desloca a costumeira 

significação atribuída à região do cacau e propõe uma nova maneira de imaginá-

la, ou seja, uma nova inserção dessa realidade na memória social a partir do 

deslocamento das construções identitárias, as quais são sempre suscetíveis a 

constantes modificações:  

 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente 
é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente (HALL, 
2006. p. 13). 
 

 

  Ao analisar o fenômeno, mais ou menos recente, de deriva de identidades 

Stuart Hall (2006) parte do questionamento daquilo que alguns estudiosos 

chamam de “crise de identidade” para, numa direção oposta, fundamentar a sua 

teoria, segundo a qual não há uma crise, mas sim o reconhecimento de que não 

é, e nunca foi possível pensar em identidade como algo essencial ou fixo. Essa 

abordagem é válida tanto para as identidades individuais quanto para as 

coletivas – nacionais/regionais – e vai ao encontro do pensamento de Benedict 

Anderson (2008), com o qual também se estabelecerá aqui um diálogo. Esses 

dois autores, assim como os demais teóricos até então utilizados, compartilham 

da fundamental concepção cuja base é a natureza dialógica da formação da 

própria consciência que, ao emergir do contato com o outro, torna mestiças todas 

as relações humanas e os produtos delas, sendo impossível, portanto, marcá-

las com o caráter de originalidade e imutabilidade. 

Nesse sentido é que a desestabilização de antigas identidades é vista 

como parte de um processo de deslocamento do olhar científico que, agora, 

enxerga na desestruturação de correntes de pensamento baseadas em 

certezas, separações e classificações limitantes a abertura para a percepção do 

movimento e da fluidez como características principais da cultura, mecanismo 
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através do qual se formam e se transformam as identidades. Se, por um lado, 

esse descentramento parece instaurar o caos, por outro abriu espaço para 

aprofundar as análises e compreender a dinâmica das identidades que, com a 

globalização e o avanço dos meios de comunicação, incorporou definitivamente 

o status de imprevisibilidade. Nesse processo, as afirmações ou negações 

identitárias são atravessadas pelos textos culturais e, com eles, estabelecem 

contatos que as modificam.  

O percurso teórico de Hall (2006), que possibilitou o entendimento da 

deriva das identidades, tem como ponto de partida a noção de “descentração” 

do sujeito, tributária das sucessivas mudanças em diferentes correntes teóricas 

as quais culminaram, no final do século XX, com o surgimento da concepção de 

sujeito fragmentado a qual se opunha à noção inicial de sujeito e começou a ser 

gestada quando se passou a entendê-lo como produto da relação com o outro. 

Na noção inicial de sujeito, esse era considerado centrado e unificado, e a 

identidade nascia com o sujeito e com esse se desenvolvia. Esse pensamento 

revela o plano de fundo em que foi cunhado, no qual o Iluminismo possibilitou a 

surgimento de visão individualizada do homem que, baseada na razão, libertou-

o dos dogmas religiosos, colocando-o como centro soberano dos seus 

interesses e desejos. 

No entanto, as modificações estruturais, na primeira metade do século 

XX, tornaram mais complexa a organização das sociedades ao inserir novas 

classes sociais, como o proletariado, que revelaram, para além do sujeito e suas 

vontades, havia a força dos diversos grupos sociais que, nesse momento, 

ganham características peculiares. O sujeito, então, passou a ser localizado no 

interior desses grupos, vivendo de acordo com normas coletivas, e as suas 

relações com eles não pôde mais ser ignorada, o que fez surgir uma concepção 

de identidade que as leva em consideração. Essa era uma concepção já 

interativa, pois atribuía às pessoas consideradas importantes para o sujeito a 

capacidade de mediar a sua relação com o mundo, mas ainda mantinha a crença 

na existência de uma essência fixa interior, porém formada na interação com o 

outro. De acordo com essa concepção, a identidade era capaz de estabilizar 

tanto os sujeitos quantos os mundos culturais que eles habitam. 

Segundo Hall (2006), é na segunda metade do século XX que ocorrem as 

mudanças, principalmente teóricas, que operam o deslocamento crucial nessa 
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concepção até então vigente. Contribuíram significativamente para esse 

deslocamento as novas corrente de pensamento propostas por Marx, ao 

associar as ações humanas às condições materiais históricas; por Freud, que 

observou o sujeito como algo partido e dividido, formado em negociações 

complexas com o outro; por Saussure e Derrida, os quais apontaram o uso social 

da língua e a instabilidade dos sentidos; além dos movimentos sociais de 

minorias, como o feminismo, que trouxeram à tona as múltiplas possibilidades 

de identificação enfraquecendo as políticas de massa.  Essas mudanças tiveram 

efeitos desestabilizadores porque provaram que as identidades, ou os processos 

de identificação, passam por constantes alterações, estreitamente ligadas à 

relação com o mundo cultural, e que, o sujeito, portanto, precisava ser entendido 

como algo sempre inacabado, composto por várias identidades, muitas vezes 

contraditórias. Para além do antigo conceito de identidade fixa, o autor propõe 

que: 

 
A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais 
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 
nos rodeiam. E definida historicamente, e não biologicamente. O 
sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” 
coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 
2006. p. 12). 

 
 

         Essa abordagem em relação aos processos de identificação do sujeito 

passou a fundamentar os estudos a respeito da construção da(s) identificação(s) 

culturais, ou seja, daqueles aspectos da identidade que surgem da necessidade 

de “pertencimento” a grupos étnicos, sociais, religiosos, regionais e nacionais. E, 

também nesses casos, concluiu-se que a identidade cultural não é essencial, 

muito menos fixa e unificada. Numa direção totalmente contrária, ela configura-

se como múltipla e mutável e está intimamente ligada à maneira como o grupo 

social é representado, o que a coloca numa relação direta com os textos culturais 

que circulam e interagem na semiosfera, como afirma Hall (2006, p.48), ao 

analisar a formação da identidade nacional: “as identidades nacionais não são 

coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no 

interior da representação.” O mesmo se pode dizer quando se analisa a 
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sensação de pertencimento a uma cultura regional, como a criada na região sul 

da Bahia em função da monocultura do cacau que caracterizou a economia local 

durante muitos anos. 

  Fruto do diálogo entre sistemas de representações, essa sensação é 

constituída como discurso composto dos textos que, de maneiras particulares, 

traduzem o mundo-objeto através da linguagem. Segundo Hall (2006, p. 51), 

“esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, 

memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são 

construídas.” Isso significa que esse tipo de identificação cultural está ligada a 

um modo de atribuir sentido o qual é muito importante, porque orienta a 

concepção que o sujeito tem de si mesmo e o modo como conduz as suas ações. 

  Ao analisar as estratégias discursivas que concorrem na construção 

dessas representações sociais, esse autor aponta como principais: a ênfase nas 

origens e na continuidade, cujo teor indica que há uma identidade verdadeira e 

essencial; a invenção da tradição, processo que consiste na criação de eventos 

que busca inculcar valores de comportamento através da repetição; o mito 

fundacional, o qual permite cria contranarrativas nacionais; a ideia de um povo 

original, a qual aguça a sensação de pertencimento; e as narrativas da nação, 

as quais a partir da literatura nacional, da mídia e da cultura popular. Esses 

elementos, segundo Hall (2006, p. 48): 

 
[...] fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, 
cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que 
simbolizam e representam as experiências partilhadas, as 
perdas e os triunfos que dão sentido à nação.  
 

 
Uma identidade nacional, ou regional, é, portanto, uma comunidade 

simbólica. A unificação dessas representações, ou seja, o caráter de totalidade, 

é apenas aparente, isso porque as culturas nacionais, ou regionais, são 

atravessadas por visões de si mesmas profundamente diferentes e que 

produzem variadas posições de sujeitos. São muitos, e de variados arranjos 

semióticos e vertentes ideológicas, os textos culturais em interação, e o que 

garante a não desintegração dessas culturas é a possibilidade desses elementos 

serem conjuntamente articulados, o que pode ser feito levando-se em conta 

interesses específicos.  
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Por isso, Le Goff (2003) enfatiza a necessidade de pensar a relação 

dialética que se estabelece entre a circulação dos discursos e o poder. Isso 

porque os processos de identificação são marcados pela historicidade, uma vez 

que as condições materiais de veiculação da informação e a hierarquia social, 

que define as fontes autorizadas a produzir e emitir informações, interferem 

substancialmente na circulação e, consequentemente, na recepção dessas, o 

que significa dizer que nem todas as informações produzidas entrarão no jogo 

simbólico com a mesma força. O autor evidencia a importância desse tipo de 

reflexão ao apontar alguns casos da história de nações em que governantes, 

cientes da relação direta entre identificação e atitudes, travaram verdadeiras 

lutas pelo domínio da recordação: 

 
[...] a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na 
luta de forças pelo poder. Tornar-se senhores da memória e do 
esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, 
dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as 
sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da 
história são reveladores destes mecanismos de manipulação da 
memória coletiva (LE GOFF, 2003. p. 422). 

 

 
Também Benedict Anderson (2008) debruçou-se sobre o fenômeno de 

formação das culturas nacionais e, na mesma direção aponta para o caráter 

imaginado dessas e para a necessidade de atentar para o modo como essas 

nações são imaginadas, ou seja, para as estratégias utilizadas para a construção 

dessa sensação de pertencimento que culmina nos processos de identificação. 

Ao se referir às culturais nacionais como comunidades imaginadas, Anderson 

(2008) aproxima-se do pensamento dos autores citados anteriormente e 

compartilha com eles a ideia de que o cerne da questão está na linguagem e na 

capacidade que ela tem de duplicar o mundo, atribuindo-lhe novos sentidos. 

Trata-se, portanto, de mais um olhar teórico que não permite ignorar o 

movimento semiótico como gerador de cultura, de memória coletiva, e dessa 

como conduta das ações: 

 
O meu ponto de partida é que tanto a nacionalidade – ou, como 
talvez se prefira dizer, devido aos múltiplos significados desse 
termo, a condição nacional [nation-ness] – quanto o 
nacionalismo são produtos culturais específicos. Para bem 
entendê-los, temos de considerar, com cuidado, suas origens 
históricas, de que maneiras seus significados se transformam ao 
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longo do tempo, e por que se dispõem, nos dias de hoje, de uma 
legitimidade emocional tão profunda (ANDERSON, 2008. p. 30).  

 
 

Ao analisar essas estratégias de formação do sentido da nação, esse 

autor destaca como elementos fundamentais o romance e o jornal, vistos por ele 

como formas de criação imaginária que proporcionaram os meios técnicos para 

representar comunidades imaginadas como nação no século XVIII. Ao igualar os 

leitores no momento da leitura e fruição desses textos, os quais apresentam uma 

“realidade” que parece comum a todos e vivida num tempo vazio e homogêneo, 

cria-se a ideia de pertencimento a um mundo imaginado que, assim, segundo 

Anderson (2008, p. 58), “fornece uma confirmação hipnótica da solidez de uma 

única comunidade, abrangendo personagens, autor e leitores, e avançando no 

tempo e no calendário.” Nesse processo, o mundo interno do texto passa para o 

tempo externo do cotidiano criando laços entre pessoas que talvez nunca se 

conheçam, mas que se sentem como partícipes de uma mesma realidade, 

sensação de compartilhamento que não é só territorial, mas, principalmente, 

emocional. Dessa forma, é o que autor chama de capitalismo industrial que, 

massificando o consumo dessas informações, intensificou a criação de imagens 

de identificação cultural: 

 
O que tornou possível imaginar as novas comunidades, num 
sentido positivo, foi uma interação mais ou menos casual, porém 
explosiva, entre um modo de produção e de relações de 
produção (capitalismo), uma tecnologia de comunicação (a 
imprensa) e a fatalidade da diversidade linguística humana 
(ANDERSON, 2008. p. 78). 
 

 

Nesse sentido, o capitalismo editorial foi fundamental para o surgimento 

das bases necessárias para a criação da imaginação coletiva das nações. Isso 

porque, devido à necessidade de obter lucro, era preciso vender muitos livros e 

jornais, objetivo que não se realizaria se a diversidade linguística continuasse 

sendo um impedimento para formar o público-leitor. A estratégia de colocar em 

circulação obras em línguas que passaram a ser consideradas oficiais foi crucial 

para formar comunidades linguísticas monoglotas, que se converteram em 

campos unificados de intercâmbio e comunicação. Isso prova, segundo o autor, 

que as camadas intelectuais foram fundamentais para a consolidação dessa 
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sensação de pertencimento, e as estratégias usadas avançaram para modelos 

diversos de textos culturais: 

 
É por isso que, nas políticas de “construção da nação” dos novos 
estados, vemos com tanta frequência um autêntico entusiasmo 
nacionalista popular ao lado de uma instilação sistemática, e até 
maquiavélica, da ideologia nacionalista através dos meios de 
comunicação de massa, do sistema educacional, das 
regulamentações administrativas, e assim por diante 
(ANDERSON, 2008. p. 164). 
 

 
Portanto, os textos culturais, também para Anderson, são os responsáveis 

por suprir a necessidade humana de uma narrativa da identidade que outorga 

significado à existência. A partir do momento em que a identidade cultural é vista 

dessa forma, abre-se espaço para o reconhecimento de que, a qualquer 

momento, novos elementos podem entrar em jogo para adaptada, transformá-

la, enfim, remodelá-la. Da mesma forma que Lótman (1996) e Le Goff (2003), 

para Anderson (2008) um dos principais recursos nesse processo é a seleção 

de informações por exclusão que são, metaforicamente, considerados 

esquecimentos, embora não possam ser encarados como não propositais: 

“Todas as mudanças profundas na consciência, pela sua própria natureza, 

trazem consigo amnésias típicas. Desses esquecimentos, em circunstâncias 

históricas específicas, nascem as narrativas” (ANDERSON, 2008, p. 278). 

  Embora concentre seus estudos na formação das comunidades 

imaginadas como nações, Anderson (2008, p. 33) observa que: 

 
Na verdade, qualquer comunidade maior que a aldeia primordial 
do contato face a face (e talvez mesmo ela) é imaginada. As 
comunidades se distinguem não por sua falsidade/autenticidade, 
mas pelo estilo em que são imaginadas.  
 

 
Com base nesses pressupostos teóricos é que se analisa aqui o texto 

fílmico A Coleção Invisível, de Bernard Attal, como um elemento que se insere 

no jogo de representações que concorrem para a formação de uma comunidade 

imaginada construída em torno da monocultura do cacau e que precisa ser 

analisada como veículo construtor de identidades e, por consequência, de 

atitudes. O que se defende, para além de qualquer juízo de valor, é que a 

narrativa fílmica de Attal, como sistema de significados, pode atuar deslocando 
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um tipo de identidade que durante muito tempo dominou as produções culturais 

relativas à região e, ainda hoje, atravessam a visão de mundo e as condutas 

daqueles que compartilham dessa sensação de pertencimento cujo centro é a 

figura do coronel de cacau, como representado na obra de Jorge Amado. 

A construção do imaginário local, ou memória coletiva, é muito marcada 

pela saga dos coronéis que, recontada em diversos textos da cultura, colocam-

se como narrativas de fundação da região, as quais, como os mitos fundacionais, 

colocam a todos como descendentes culturais dos mesmos acontecimentos 

históricos. Esses, ao serem assim narrados, são localizados como a origem da 

região, do seu povo e de seu caráter social, em um movimento que se volta para 

o passado, como uma espécie de recuo defensivo para um tempo em que a 

região era “grande” e rica. Nesse processo, construiu-se e reafirmou-se, ao longo 

do tempo, um traço de aparente essencialidade inerente à cultura local, que, no 

entanto, é apenas – e isso é muito importante – resultado do jogo discursivo que 

caracteriza a cultura e no qual estão envolvidos aspectos materiais 

fundamentais, como os econômicos, responsáveis por determinar quais desses 

discursos têm ou terão maior ou menor força. 

Na tentativa de aproximar-se desse fenômeno da cultura, muitos estudos 

se dedicaram a definir uma suposta identidade regional e, para isso, tomaram 

como ponto de partida a análise dos fatos históricos com o intuito de observar 

como esses firmaram uma identidade que foi, posteriormente, transposta para a 

literatura. É comum, por exemplo, deparar-se com a ideia de que, em seus 

romances, Jorge Amado retratou a identidade regional, posicionamento teórico 

que revela a crença na existência de uma identidade essencial e que fora 

utilizada como tema pelo autor. Entretanto, como sublinhado anteriormente, ao 

invés de propor abordagens que busquem firmar identidades, as análises devem 

ter uma direção contrária, e o que se deve questionar é como os textos culturais, 

no processo de duplicação do mundo através da linguagem, representaram os 

fatos históricos de modo a construir uma comunidade imaginada, e por isso 

mesmo mutável, em torno do cultivo do cacau na região. Isso porque como se 

tratam de representações do fato e não do fato em si, essa memória poderia, e 

pode, ser modelada de outras formas.  

Pela repercussão que seus livros tiveram, nacional e internacionalmente, 

coube a Jorge Amado o papel de protagonista na disseminação de uma imagem 
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da região pautada na saga do cacau. E como toda representação carrega 

consigo visões de mundo, valores, posturas éticas, políticas e filosóficas, não foi 

diferente na obra amadiana em que a figura do coronel aparece como o 

desbravador responsável pela instalação e pelo sucesso do então conhecido 

como fruto de ouro, o cacau. Nessas narrativas -  que também tematizam a 

expulsão dos índios, a derrubada da Mata Atlântica, a violência, a exploração do 

trabalhador, a corrupção e a submissão feminina, por exemplo - é a riqueza da 

opulenta e poderosa região que orienta toda a dinâmica social, instaurando um 

perfil social no qual as relações interpessoais se dão em um espaço em que a 

hierarquia social é fortemente marcada por relações de poder e no qual as 

pessoas são categorizadas tendo como referência a posse de materiais. 

Não é difícil perceber como essa construção simbólica que atravessou o 

processo de construção de identidade regional resultou numa espécie de 

sensação de orfandade que paira na região desde o desastre econômico, e 

consequentemente emocional, causado pela “vassoura de bruxa”. Assim como 

a atual inabilidade para encontrar alternativas econômicas para a região talvez 

possa, também, ser analisada como reflexo dessa identificação construída por 

esse fundamental traço registrado na memória coletiva local a qual é interpelada, 

agora, por textos culturais que propõem um deslocamento desse perfil, como faz 

o texto de Attal. 

  Ainda que seja ambientado na “região do cacau” e faça alusões ao 

momento de auge econômico, o texto de Attal retoma esse passado, mas o 

reinsere no presente num movimento que traduz fatos históricos dando a eles 

outros contornos. Ao elaborar o roteiro do filme, o diretor tinha diante de si os 

acontecimentos e as representações que esses receberam ao longo do tempo, 

ou os acontecimentos através das representações que se construíram em 

relação a eles, inclusive as da História. A análise da construção do enredo revela 

as operações de esquecimentos que, deliberadamente, reconstroem a narrativa 

da região de modo a inserir elementos novos na memória coletiva. Essa memória 

regional, profundamente marcada pelas obras de Jorge Amado, especificamente 

aquelas que foram classificadas como pertencentes ao ciclo do cacau - Cacau, 

Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Gabriela Cravo e Canela, e Tocaia 

Grande –, é deslocada para um espaço em que as afirmações identitárias que 
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beiram a tipificação das pessoas perdem espaço para a ênfase em um caráter 

humano mais universal. 

Se a riqueza material, o poder dos coronéis e a exploração dos mais 

pobres não ocupam lugar central na representação construída por Attal é porque 

no processo de escolha entre as informações a serem recordadas ou 

esquecidas, aquelas passaram a integrar o segundo grupo. Nem o 

comportamento do velho Samir, nem a maneira como a ele se referem os demais 

personagens, por exemplo, se aproximam da descrição típica de um coronel 

presente nos textos amadianos. Para além da rígida hierarquia social, presente 

nessas representações anteriores, Attal optou por trabalhar os impactos da 

perda material a partir de uma perspectiva que igualou os personagens, 

colocando a todos como integrantes de uma mesma realidade, o que se 

comprova ao observar que todos os envolvidos na trama principal vivem o 

processo de reinvenção de si mesmos. 

Seja na crise pessoal de Beto, na revolta e angústia da filha e da esposa 

do antigo colecionador, nos rostos castigados dos moradores da pobre cidade 

ou nas tentativas do menino Uesley para se aproximar de Beto, são as relações 

humanas, a partir de uma visão mais humanizada, o foco do diretor. Embora não 

ignore as questões de cunho econômico e social, aludidas através de 

determinados diálogos e da composição das imagens, como analisado 

anteriormente, essas não se apresentam como eixo do enredo de Attal. São, ao 

contrário, plano de fundo para a discussão proposta pelo cineasta: a 

redescoberta do valor da pessoa humana. 

Do ex-coronel de cacau, invisível para o mundo e para o qual parte do 

mundo também se tornou invisível, tudo parece ter sido retirado, tendo, no 

entanto, permanecido o que aos olhos de Attal se apresenta como o verdadeiro 

fruto de ouro, “a descoberta do amor humano”, como nas palavras de D. Ana 

Amélia - uma das entrevistadas no documentário -, e a capacidade que esse 

sentimento tem de modificar as pessoas, como ocorreu com Beto. Das fazendas 

abandonadas, das ruas pobres, das casas em péssimo estado de conservação 

e da estagnação econômica não emerge, na representação de mundo 

construída, qualquer sentimento de revolta passiva ou orfandade vitimizante. 

Assim como nos sistemas semióticos de partida, a tônica é a possibilidade de 
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ressignificação da existência, através do amor humano, como maior riqueza da 

humanidade.  

A narrativa fílmica de Attal, portanto, configura-se como um texto da 

cultura que duplica o mundo-objeto, nesse caso, a região sul da Bahia, 

construindo, a partir dos recursos cinematográficos e do diálogo com os sistemas 

de partida, uma nova representação para esse objeto. Ao inserir-se na 

semiosfera, o texto passa a fazer parte das complexas relações sígnicas que 

concorrem na formação do pensamento humano, construindo memória e 

também identidades. 

Se, até então, a memória coletiva regional esteve povoada, em grande 

medida, pelas obras de Jorge Amado, as quais mantêm a construção do 

imaginário voltada para a monocultura cacaueira e suas derivações culturais, o 

texto de Attal oferece um novo caminho, uma nova maneira de imaginar a região. 

De acordo com Lótman (1996), a inserção de um novo texto na semiosfera pode 

significar um mecanismo de arranque para explosões culturais geradoras de 

novos sentidos. A Coleção Invisível (2012) pode ser analisada sob essa ótica, 

oferecendo-se como um novo discurso que pode, ao deslocar a memória 

coletiva, deslocar também identidades e, por consequência, modificar condutas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não se pode mais negar a dinamicidade das trocas culturais muito menos 

os efeitos dessa dinâmica na produção de sentidos e, por conseguinte, na 

organização da vida humana cuja base é a estruturalidade conferida pela cultura. 

Uma vez que esse processo tem como ponto de partida a necessidade humana 

de, retomando Le Goff (2003), nomear para conhecer, o estudo das linguagens 

através das quais duplica-se o mundo-objeto, transformando-o em informação, 

é o caminho a ser percorrido. O reconhecimento das múltiplas possibilidades de 

nomear esse mundo é, hoje, fundamental, pois apenas considerando o 

poliglotismo cultural é possível aproximar-se dos fenômenos sígnicos que dão 

sentido à existência. 

Na esteira das mais recentes correntes teóricas da linguagem e da cultura, 

este trabalho insere-se no ramo de pesquisas cujo foco é o estudo das 

complexas relações que os diferentes textos estabelecem na semiosfera, 

entendida por Lótman (1996) como o espaço habitado pelos signos e no qual, 

dialogicamente, os sentidos são construídos. Compartilhando da noção 

ampliada de texto que emerge da Semiótica da Cultura, a qual não se limita aos 

textos modelizados em linguagem verbal, o objetivo deste estudo foi investigar 

como se processou a transcriação que caracterizou a elaboração da narrativa 

fílmica A Coleção Invisível, de Bernard Attal, produzida a partir da intersecção 

com outros dois textos culturais, o conto homônimo de Stefan Zweig e o 

documentário Os Magníficos, também de Bernard Attal. 

Os processos de transcriação, que envolvem o trânsito sígnico, ou seja, o 

deslizamento de sentidos entre sistemas de signos diferentes, foram estudados 

em profundidade por Plaza (2003). Esse autor esclarece que o processo de 

tradução de sentidos de um sistema sígnico para outro não acontece de maneira 

geral, englobando o todo de uma obra, mas sim, a partir do que o autor chama 

de afinidade seletiva, operação a partir da qual, em função de questões 

ideológicas e circunstanciais – relativas à historicidade das obras - são 

escolhidos elementos e significados a serem traduzidos.  A partir desse 

pressuposto teórico, foram apontados como elementos norteadores da tradução 
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intersemiótica estudada a perda material, a angústia e a ressignificação do 

vivido.  

A análise voltou-se, inicialmente, para a investigação de como esses 

elementos dialogam nos sistemas semióticos de partida, para, posteriormente, 

verificar como foram traduzidos na narrativa fílmica e que sentidos emergem 

desse novo texto construído. Esse não pode ser analisado sob a ótica da 

fidelidade tradutória, ao contrário, deve ser considerado como uma nova 

representação da realidade que, dialógica e mestiça, se oferece como um novo 

partícipe do jogo de significados que se efetua constantemente na semiosfera, 

produzindo e reproduzindo memória e identidades. 

O estudo demonstrou que entre os sistemas semióticos de partida 

estabeleceu-se um diálogo que orientou, posteriormente, a elaboração do 

discurso do filme. Os elementos selecionados que, no conto, produzem sentido 

a partir dos recursos da linguagem verbal foram traduzidos para o documentário 

num processo que modificou as possibilidades de construção de sentido quando 

foram acrescentados os recursos de imagem e som, além do repertório de 

conteúdos provenientes da nova realidade abordada e da visão de mundo do 

diretor. Enquanto, no conto, a abordagem dos elementos se dá de maneira mais 

leve, no documentário os depoimentos, as imagens de arquivo em contraste com 

as tomadas atuais, a trilha sonora e os efeitos de edição conferem um significado 

mais dramático à abordagem, tornando mais intensa a relação do espectador 

com o texto. 

Embora, nas duas obras, o centro da discussão proposta seja a 

transformação do homem em função das perdas materiais e, embora tenha sido 

respeitada, no documentário, a lógica narrativa do conto, as características 

peculiares de cada sistema modelizante não permitem que o sentido permaneça 

inalterado, uma vez que o significado emerge da relação entre o objeto e a 

maneira como esse é representado. Assim, ainda que os elementos norteadores 

selecionados tenham sido reconhecidos no documentário que aborda a região 

do cacau, não se pode afirmar que carregam o mesmo sentido que lhes atribuiu 

Zweig no texto ficcional cujo cenário é a Alemanha depois da Primeira Guerra 

Mundial. 

O mesmo se pode dizer a respeito da narrativa fílmica. Produzida a partir 

do diálogo com os sistemas de partida, mantém os elementos norteadores na 
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mesma medida em que os ressignifica em função das características peculiares 

da linguagem do cinema e da intencionalidade do diretor ao confeccionar o 

roteiro e elaborar os recursos cinematográficos para transformá-lo em um 

discurso fílmico que se configura como uma representação de determinada 

realidade.  

Ao repetir a lógica narrativa do conto para também construir um texto que 

aponta para a reflexão a respeito da possibilidade de redimensionamento da 

existência, o discurso do filme, por vezes, se aproxima do texto de Zweig, mas 

apenas referindo-se a ele. Numa operação tipicamente mestiça, o filme mantém 

em tensão aspectos sígnicos dos sistemas semióticos de partida, mas 

apresenta-se, apenas aparentemente, como um todo homogêneo. A análise do 

processo de tradução intersemiótica, no entanto, possibilitou a aproximação com 

os estratos heterogêneos que, articulados, compõem o texto fílmico.  

No processo de tradução, o enredo do conto é mantido, mas a significação 

é nova, porque construída a partir do diálogo com as informações do 

documentário.  O que se verifica, para além das inevitáveis alterações 

decorrentes da modificação da linguagem utilizada, é que os elementos 

norteadores foram traduzidos numa dinâmica rica que movimenta ficção e dados 

da realidade. Ao abordar o drama vivenciado após a decadência financeira 

provocada pela “vassoura de bruxa”, o texto ficcional de Attal é enriquecido com 

as experiências reais relatas no documentário. A profundidade emocional desses 

depoimentos bem como a capacidade de superação dos atores sociais 

impregnam o discurso fílmico dando novos contornos aos elementos analisados.  

A crise existencial de Beto, o comportamento mais incisivo da esposa e 

da filha do colecionador e o tipo de transformação pessoal que fecha a narrativa 

revelam o vetor dominante do processo de transcriação dos elementos 

norteadores. O entendimento do autor a respeito dos impactos da decadência 

na região sul da Bahia direcionou as escolhas estéticas a partir das quais se 

construiu uma nova representação em uma direção contrária às representações 

amplamente veiculadas e baseadas no poder dos coronéis. 

Nesse sentido, concluiu-se que, inserida no universo plurivocal da 

semiosfera, a narrativa fílmica atua como um sistema de significados que 

participa do jogo da construção simbólica das representações da região, 

efetuando um interessante movimento de deslocamento de identidades que, ao 
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interpelar os sujeitos a partir de um discurso novo, possibilita a remodelagem da 

memória coletiva oferecendo uma nova forma de imaginar as pessoas e o 

ambiente onde elas vivem. 

Comprova-se, assim, o caráter profundamente social da Semiótica da 

Cultura, que fundamenta análises como as que foram feitas neste estudo. Essa 

corrente de pensamento atua no campo científico com o importante papel de 

empreender estudos que objetivam o entendimento de como as trocas culturais 

acontecem e como elas concorrem para a construção das representações 

sociais. Inseridas também como textos culturais na semiosfera, esse tipo de 

análise é imprescindível uma vez que compreender a dinâmica da cultura 

significa compreender as estratégias de formação do pensamento humano e, 

como consequência, do comportamento do homem, que envolvem sempre os 

processos de identificação e as relações de poder. 
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